Ročník 18
Novinky.

obce Poděšín

č. 1/2015

Úvod.
Vážení občané. Začínáme další ročník našeho zpravodaje. Počasí je takové, jaké v tomto
období obvykle bývá. Mrzne, sněží a občas fouká vítr. Oproti loňskému roku je zima o něco
tužší. Co nás v tomto roce čeká? Ze staveb by se na jaře měl dokončit nový rybník na
Bejčine. K němu by se měla upravit přístupová cesta přes Háječek. Dále oprava kulturního
domu, tedy úprava prostoru kolem výčepu a výměna oken. A nakonec stavební parcely v
lokalitě k Nížkovu. Nebude se budovat všech 18 plánovaných a již projektovaných parcel,
ale z důvodu financí jen asi 6 parcel. Na určitou dobu to bude stačit a aspoň se tato důležitá
stavba „rozjede“. Všem občanům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti
v novém roce.
J.Dočekal
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Stavba rybníka na Bejčině.

Události.
- 29.11.
- 06.12.
- 27.12.
- 28.12.
- 04.01.
- 10.01.
- 10.01.
- 23.01.

Hasiči měli ples se skupinou Drahotský band.
Myslivci měli hon.
Hasiči měli v kulturním domě VČS.
TJ uspořádala Silvestrovský turnaj ve stolním tenise.
Proběhlo již dvanácté vítání občánků do života.
Proběhla tradiční tříkrálová sbírka.
Myslivci měli ples se skupinou Maraton.
Proběhl zápis dětí do ZŠ Nížkov
Z.Jaroš
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Obecní úřad.
Usnesení Zastupitelstva obce Poděšín, ze dne 14. 11. 2014
Návrh programu:
1. Úprava územního plánu včetně souvisejících otázek.
2. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce.

JEDNÁNÍ DLE SCHVÁLENÉHO PROGRAMU:
Úprava územního plánu včetně souvisejících otázek
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu Poděšín
v uplynulém období za použití § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Zastupitelstvo
obce schvaluje žádost obce o pořizování změny č. 1 územního plánu Poděšín podle ust. § 6
odstavce 1 písm. c) stavebního zákona. Zastupitelstvo obce schvaluje pana Zdenka Šustra
jako zástupce, který bude spolupracovat s pořizovatelem v procesu pořizování změny č. 1
Územního plánu Poděšín v souladu s ust. § 50 a 53 stavebního zákona.
Přílohy usnesení: Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Poděšín v uplynulém období
Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje odměny za výkon funkce neuvolněných členů
zastupitelstva ve výši 7 100,- Kč - starosta, 6 300,- Kč - místostarostka, 1 400,- Kč - ostatní
členové zastupitelstva.

Usnesení Zastupitelstva obce Poděšín, ze dne 19. 12. 2014
Návrh programu:
3. Rozpočet na rok 2015.
4. Jednací řád obecního zastupitelstva.
5. Směrnice č. 1-13/2014.
6. Povolení zemědělské stavby Slámových.
7. Návrh dohod o provedení práce.
8. Vítání občánků.
9. Vydávání zpravodaje.
10. Dary občanům k jubileu.
11. Odměna ředitelce MŠ.
12. Smlouva o zhotovení územního plánu č. 1 Poděšín.

JEDNÁNÍ DLE SCHVÁLENÉHO PROGRAMU:
Rozpočet na rok 2015
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Obce Poděšín na rok 2015.
Jednací řád obecního zastupitelstva
Usnesení č 2: Zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád obecního zastupitelstva Obce
Poděšín.
Směrnice č. 1 - 13/2014
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce schvaluje směrnice 1 – 13/2014 o účetnictví Obce
Poděšín.
Povolení zemědělské stavby Slámových
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje provedení staveb dle žádosti.
Návrh dohody o provedení práce
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Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce schvaluje, aby s osobami, které budou vykonávat činnosti
pro obec, byla uzavírána dohoda o provedení práce.
Vítání občánků
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce rozhoduje o konání Vítání občánků v termínu 4. 1. 2015.
Zodpovědnou osobou za organizaci akce pověřuje předsedu Sociální komise.
Vydávání zpravodaje
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce rozhoduje o pokračování vydávání zpravodaje.
Zodpovědnou osobou tímto pověřuje předsedu Sociální komise.
Dary občanům k jubileu
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce schvaluje předávání věcných darů jubilantům.
Zodpovědnou osobou tímto pověřuje předsedu Sociální komise.
Odměna ředitelce MŠ
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce stanovuje mimořádnou odměnu ředitelce MŠ Poděšín.
Smlouva o zhotovení územního plánu č. 1 Poděšín
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zhotovení územního plánu č. 1
Poděšín s p. Dobiášem.

Usnesení Zastupitelstva obce Poděšín, ze dne 23. 1. 2015
Návrh programu:
13. Podání žádosti o dotaci z programu Obnovy venkova na opravu kulturního domu.
14. Vystoupení ze Sdružení obcí Vysočiny.
Podání žádosti o dotaci z programu Obnovy venkova na opravu kulturního domu.
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Obnovy
venkova na opravu kulturního domu.
Vystoupení ze Sdružení obcí Vysočiny.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh vystoupení ze Sdružení obcí Vysočiny.

Stav financí k 31. 12. 2014:
- pokladna:
0,00 Kč
- bankovní účet 1: 2 695 636,09 Kč
- bankovní účet 2: 148 220,32 Kč
Celkem:
2 876 156,41 Kč

J. Dočekal

Oprava základů sloupu VVN

Zahájení stavby rybníka
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Obec.
Knihovna.
Obecní knihovna v Poděšíně půjčila v roce 2014 zhruba 30-ti stálým i některým novým
čtenářům 385 knih. Z toho bylo 266 knih krásné literatury pro dospělé, 85 knih pro děti.
Naučné pro dospělé i děti 5 knih a 29 knih regionálního charakteru. Návštěvnost byla za 21
výpůjčních dnů 216 návštěvníků. Knihovníkem je Jaromír Jágr č.93.
Z.Jaroš

Lesní družstvo.
V pondělí 8. prosince 2015 proběhla členská schůze Lesního družstva v Polné, jehož je obec
Poděšín členem. Protože došlo v některých obcích ke změně ve vedení obce, byla tato
schůze volební. Předsedou byl zvolen Jindřich Skočdopole, starosta města Polné,
místopředsedou Bohuslav Vacek, místostarosta obce Záborná. Výbor byl zvolen ve složení:
Aleš Bořil, starosta obce Brzkov, Václav Vavroušek, starosta obce Dobroutov a Josef
Vlček, starosta obce Nížkov. Předsedou revizní komise byl zvolen Josef Málek, starosta
obce Věžnice, členové revizní komise Aleš Neubauer, starosta obce Sirákov a Jiří Vomela,
starosta obce Věžnička. Dále jsou zástupci obcí David Nejedlý, starosta obce Poděšín a
Jiřina Dvořáková, starostka obce Rosička.
Na schůzi byla schválena valorizace mezd u dělnických profesí o 5% na rok 2015 a 13. plat
všem zaměstnancům LD, dle průměrného měsíčního platu z roku 2014.
Z.Jaroš

Mikroregion Polensko.
Na schůzi Mikroregionu Polensko, která se konala 8. prosince 2014 v Polné, bylo přítomno
všech 22 zástupců obcí. Předsedou sdružení byl zvolen Jindřich Skočdopole starosta Polné.
Místopředsedové byli zvoleni Josef Vlček starosta obce Nížkov, Jiří Pejcha starosta obce
Jamné, Josef Málek starosta obce Věžnice.
Kontrolní komise byla zvolena v tomto složení: Aleš Neubauer - Sirákov, Milan Budín Kamenná, Marie Kučerová - Nadějov.
Obce sdružené v Mikroregionu jsou Arnolec, Brzkov, Dobronín, Dobroutov, Jamné, Jersín,
Kamenná, Měšín, Nadějov, Nížkov, Poděšín, Polná, Rybné, Stáj, Sirákov, Šlapanov,
Věžnice (HB), Věžnice (JI), Věžnička, Záborná, Zhoř, Žďírec.
Na schůzi byl stanoven členský příspěvek obcí ve výši 6,-Kč., za jednoho občana obce na
jeden rok.
Z.Jaroš

Evidence obyvatel.
Dříve byly změny v evidenci obyvatel pravidelně zasílány na obecní úřady. V současné
době tyto změny zasílány již nejsou, proto žádám občany, kteří se odhlásí z naší obce, aby
mně to nahlásili pro záznam do kroniky obce Poděšín. Dále žádám občany, aby mně
nahlásili úmrtí svých příbuzných rodáků naší obce, kteří se přestěhovali mimo obec. Tento
záznam je také psán do obecní kroniky. Záznam o úmrtí mně můžete podat i zpětně, protože
nemám možnost vše zjistit. Zdeněk Jaroš – kronikář obce Poděšín.
Z.Jaroš

Zápis.
V pátek 23. ledna proběhl zápis do ZŠ Nížkov. Z naší školy byly přijaty tyto děti: Barbora
Šimková, Tereza Jágrová z Poděšína a Matěj Neubauer ze Sirákova.
Z.Jaroš
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Stavby.
Cesta za Nejedlovými.
Obecní úřad si dopředu připravil na tuto spojovací cestu projekt a stavební povolení, aby se
mohla udělat souběžně s cestou v extravilánu. Mysleli jsme, že by tento úsek mohla zhotovit
firma STRABAG, která dělala ostatní cesty. Bohužel finanční nabídka této firmy byla
natolik vysoká, že jsme ji neakceptovali a stavbu jsme zadali firmě s nejnižší nabídkovou
cenou, kterou byl Colas, divize Žďár n.S. V pondělí 10. listopadu byla zahájena stavba této
cesty firmou COLAS. Nejprve byla odstraněna přebytečná zemina a další dny probíhalo
prodloužení kanalizace a betonování vpustě. Od 20. listopadu navážení podkladního
materiálu. Od 21. listopadu došlo k betonování obrubníků a žlabovek. 27. listopadu byla
asfaltována spodní vrstva cesty a o den později byla asfaltována vrchní vrstva. Práce byla
dokončena začátkem prosince, kdy byly provedeny zemní úpravy.
Z.Jaroš
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Rybník R5 – Na Bejčině.
Nejprve po předání stavby došlo v pondělí 22. září k vytyčení budoucího rybníka. Samotná
stavba rybníka byla zahájena 1. října kácením olší a probagrováním nového koryta na boční
odtok vody. Ve druhé dekádě října bylo zahájeno postupné šalování a betonování rour a
výpustě pro odtok vody. Mezi tím byl bagrován bok na odtok přebytečné vody (při
povodni). Zde bylo nutno rozbíjet skálu, která zde překážela. Práce postupně pokračovala
téměř do vánočních svátků. Další pokračování stavby bude na jaře 2015, až bude vhodné
počasí.
Z. Jaroš

Výročí obce končící číslem 5.
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Úprava roboty 390 dní.
Počet obyvatel 261, mužů 138, žen 123, domů 43.
Počet zvířat 2 koně, 66 volů, 83 krav, 90 ovcí.
Založení školy na čísle 20 u Františka Matouška.
První učitel Franz Hlatký, nar. 1805, Bohdalov, učil zde do 28.5.1846.
Vypukla chřipka, která trvala do 3/36 a mnoho obětí si vyžádala.
Obec patří pod politický okres Polná, do roku 1884.
Velký požár č.p.15,16,17,19,20.
Učitel Jan Bezděk, nar. 16.5.1858 Soběslav, učil do 26.8.1889.
Starosta Antonín Flesar č.7, 1. radní Josef Rosecký č.19, 2. radní Antonín
Rosecký č.5, zastupitelé: Jan Blažek č.17, Jan Dobrovolný č.32, Václav
Doležal č.15, Martin Flesar č.10, Josef Homola č.34, Václav Chvátal č.39.
Oheň vypukl u Josefa Šorfa, č. 26, a rozšířil se na stavení Jana Koumara
č.44, Václava Slámy č.28, a Josefa Sochora č.27. Ohroženo bylo ještě
stavení Františka Enderle č.49.
Zavedeny chlebenky a potravinové lístky.
Zahájení psaní kroniky – Richard Markvart, č. 45, psal do 28.6.1933,
nar.13.3.1883.
Bouře s povodní, stržen most k Sirákovu, postaven provizorní dřevěný
most.
Poprvé zapnut elektrický proud.
Starostou byl zvolen Václav Sláma č.29, náměstek Jaroslav Dočekal č.9,
1. rádní Jan Stránský č.51, 2. rádní Josef Jágr č.2, členové: Václav Enderle
č.49, Josef Hanus č.46, Rudolf Musil č.38, František Nejedlý č.14, Adolf
Pařízek č.23, Josef Rosecký č.11, Václav Rosecký č.5, Josef Stehlík č.3.
Počet obyvatel 372, čísel 65.
Zabavení uhlí ve škole, Němečtí vojáci.
Vyvěšení vlajek 18 hod.
Veřejné shromáždění 20 hod - revoluční Národní výbor.
U Rudolce snaha odzbrojit 10 německých vojáků – Blažek.
Přejezd německých vojsk 7:30 až 14:00 hod.
Příjezd Rudé armády v 8:00 hod na Polnou.
Přenocování armády s německými a maďarskými zajatci.
Projížděla rumunská armáda na Polnou.
Mobilizace našich vojáků 1908 až 1916.
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194519451965196519651975197519751985199519952005200520052005200520052005-

13.5. Vrácení 18 vojáků zpět.
1.6. Obnovení okresu Havlíčkův Brod do 31.12.1948.
1.1. Knihovníkem Josef Jágr č.2, nar. 1.8.1933, knihovnu vedl do své smrti
1.4.1998.
9.2. Předseda JZD Stanislav Chvátal č. 33, do roku 1969.
Nový hřbitov v Nížkově.
1.2. Sloučení JZD Poděšín a JZD Sirákov. Předseda Jan Cupl.
30.6. Zrušení školy v Poděšíně, děti chodí do Nížkova.
10. Betonoval se nový most u kulturního domu.
13.5. Ve 13 hodin projížděl Poděšínem 38. ročník Závodu Míru z Jihlavy do
Olomouce.
1.1. Zahájen svoz odpadu v popelnicích na skládku Ronov.
14.12. Znovu založení Lesního družstva v Polné, zástupce za obec Poděšín
Zdeněk Jaroš č. 79.
1.1. Počet obyvatel 251, muži 124, ženy 127.
1.4. Byla zahájena rekonstrukce cesty od domu Jaroše č.79, po dům Pavla Jágra
č.89, včetně obrubníků.
29.4. TJ Poděšín převedla obci do majetku darovací smlouvou klubovnu na
hřišti.
25.5. ZDV započalo skrývkou stavbu nového prasečáku u dolního kravína.
26.5. Obecní úřad zahájil celkovou rekonstrukci obecního rozhlasu.
6.6. Obec začala celkovou rekonstrukci obecní knihovny.
9.7. Rekonstrukce MŠ – nová voda, obložena umývárna.
Z.Jaroš

Obyvatelé 2014.
1. Počet obyvatel k 1.1.2014
252, z toho 128 mužů a 124 žen.
2. Narozené
2 Štikarová Barbora
Děti v 2014
Koumar Daniel
3. Přihlášení
4 Müler Jaroslav
14.3. z Nového Města
občané v
Stehlíková Lenka
15.6. z Jihlavy
roce 2014
Chalupová Aneta
15.6. z Jihlavy
Stehlík Bohumil
7.7.2014 z Polné
4. Zemřelí
0 V letošním roce nikdo nezemřel.
4. Zemřelí
6 Stránský Josef *11.3.1946
č.p. 51
rodáci
Stehlík Josef *10.1.1927
č.p. 36
v roce 2014
Pařízek Jaroslav *10.11.1939
č.p. 23
Landa Jiří *6.12.1936
č.p. 58
Bechyňová
(Šimková)
Emilie č.p. 25
*26.3.1937
Flesar Miroslav *15.2.1952
č.p. 10
5. Odhlášení
6 Hromádko Ladislav 24.2. Říčky,
občané v
Hromádková Anna
24.2. Orlické hory
roce 2014
Hromádková Anna
24.2. - // Sobotková Lenka
18.9. do Nížkova
Štikarová Iva
22.10. do Sirákova
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č.p. 12
č.p. 88
č.p. 18
č.p. 36
č.p. 36
č.p. 36
†
†
†
†
†

nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.

28.03.2014
26.04.2014
15.04.2014
09.06.2014
23.10.2014

† 09.12.2014
č.p. 64
nar.
č.p. 64
nar.
č.p. 64
nar.
č.p. 83
nar.
č.p. 12
nar.

10.08.2014
11.09.2014
19.09.1960
11.07.1965
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01.06.1957
68 roků
87 roků
74 roků
77 roků
77 roků
62 roků
22.11.2011
18.12.1984
05.11.2013
12.07.1981
09.06.1985
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Štikarová Barbora
22.10. do Sirákova
č.p. 12
nar.
6. Svatby
3 Flesarová Lenka a Sobotka Michal
č.p. 83
dne:
Nejedlý David a Strašilová Veronika
č.p. 91
dne:
Jaroš Radim a Digrinová Barbora
č.p. 79
dne:
7. Počet obyvatel k 31.12.2014
252 z toho 130 mužů a 122 žen.
8. Životní
85 r. Smejkal Václav
č.p. 49
nar.
jubilea v roce 92 r. Rosecká Františka
č.p. 19
nar.
2015
82 r. Jágrová Marie
č.p. 02
nar.
94 r. Dočekal Jaroslav
č.p. 09
nar.
55 r. Šorf Milan
č.p. 82
nar.
55 r. Doležal Josef
č.p. 63
nar.
94 r. Landsmanová Marie
č.p. 56
nar.
88 r. Šorfová Františka
č.p. 26
nar.
84 r. Doležalová Marie
č.p. 15
nar.
50 r. Landová Jitka
č.p. 38
nar.
81 r. Skalická Marie
č.p. 50
nar.
55 r. Flesarová Anna
č.p. 83
nar.
80 r. Homola Josef
č.p. 20
nar.
70 r. Řeháček Vladislav
č.p. 59
nar
55 r Navrátil Vladimír
č.p. 11
nar.
55 r. Sláma Miroslav
č.p. 29
nar.
55 r. Navrátilová Jana
č.p. 11
nar.
50 r. Doležalová Božena
č.p. 12
nar.
80 r. Palas Josef
č.p. 52
nar.
55 r. Landová Marta
č.p. 58
nar.
60 r. Nejedlý Alois
č.p. 91
nar.
86 r. Jarošová Božena
č.p. 73
nar.
50 r. Matoušková Marie
č.p. 45
nar.
88 r. Slámová Anna
č.p. 29
nar.
81 r. Palasová Božena
č.p. 52
nar.
70 r. Šlechtický Josef
č.p. 05
nar.
60 r. Slámová Marie
č.p. 81
nar.
70 r. Jaroš Jiří
č.p. 76
nar.
9. Výročí
35 r. Věra a Milan Koumarovi
č.p. 78
dne:
svateb
50 r. Zdeňka a Zdeněk Šustrovi
č.p. 61
dne:
v roce 2015
48 r. Ludmila a Vladislav Řeháčkovi
č.p. 59
dne:
25 r. Marcela a Vladimír Řeháčkovi
č.p. 59
dne:
48 r. Stanislava a Antonín Doležalovi
č.p. 04
dne:
60 r. Anna a Václav Smejkalovi
č.p. 49
dne:
58 r. Božena a Josef Palasovi
č.p. 52
dne:
46 r. Jindřiška a František Landovi
č.p. 33
dne:
30 r. Marie a František Dobrovolnovi
č.p. 37
dne:
20 r. Jana a Vratislav Sekničkovi
č.p. 05
dne:
46 r. Františka a Josef Šlechtickovi
č.p. 05
dne:
25 r. Jana a Václav Doležalovi
č.p. 92
dne:
25 r. Naděžda a Zdeněk Sobotkovi
č.p. 21
dne:
53 r. Věra a František Bláhovi
č.p. 63
dne:
45 r. Růžena a Alois Chvátalovi
č.p. 32
dne:
40 r. Marie a František Vejvodovi
č.p. 50
dne:

10.08.2014
12.07.2014
30.08.2014
20.09.2014
03.01.1930
11.01.1923
20.01.1933
13.02.1921
21.02.1960
27.02.1960
13.03.1921
25.03.1927
29.03.1931
30.03.1965
06.04.1934
04.05.1960
07.05.1935
14.05.1945
19.05.1960
18.06.1960
27.06.1960
11.07.1965
26.07.1935
10.08.1960
19.08.1955
24.08.1929
03.09.1965
13.11.1927
14.11.1934
15.11.1945
08.12.1955
17.12.1945
26.01.1980
02.03.1965
25.03.1967
07.04.1990
22.04.1967
23.04.1955
08.06.1957
06.09.1969
07.09.1985
09.09.1995
27.09.1969
29.09.1990
27.10.1990
10.11.1962
21.11.1970
22.11.1975
Z.Jaroš
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Oslavenci.

Václav
Smejkal,
85 let

Františka
Rosecká,
92 let

Marie Jágrová,
82 let

9
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Rozpočet obce 2015.
Položka
1111
1112
1113
1121
1211
1337
1341
1351
1511
2460
4112
Paragraf
1012
1031
2310
3392
3619
3633
3722
3725
6310
Paragraf
1031
2212
2221
2310
2321
3111
3314
3341
3392
3399
3631
3636
3639
3699
3721
3722
3725
3745
5512
6112
6171
6310

Daňové příjmy
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
Daň z příjmů FO ze sam.výdělečné činnosti
Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů
Daň z příjmů PO
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Odvod z výtěžku provozování loterií
Daň z nemovitých věcí
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
Dotace na výkon státní správy
Ostatní příjmy
Podnikání a v zemědělství a potravinářství
Pěstební činnost
Pitná voda
Zájmová činnost v kultuře - pronájem KD
Ost. rozvoj bydlení a byt. hospodářství - úroky
Výstavba a údržba místních inž.sítí-nájemné plynovod
Sběr a odvod komunál. odpadů - Jednota
Odměna za tříděný odpad
Úroky
Celkem příjmy

v Kč
520
15
60
530
1 305
109
4
12
200
12
54
V Kč
19
108
213
8

400
000
000
000
800
11 000
1 200
14 000
2 000
3 200 000

Výdaje
Pěstební činnost
Místní komunikace
Provoz veřejné dopravy - autobusy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
MŠ Poděšín
Místní knihovna
Rozhlas a televize
Zájmová činnost v kultuře - KD
Záležitosti kultury - vítání narozených dětí
Veřejné osvětlení
Územní rozvoj - MAS provozní příspěvek
Příspěvky - Mikroregion Polensko, Sdružení obcí
Záležitosti bydlení, území rozvoj
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů
Sběr, odvoz a uložení komunálních odpadů
Sběr a odvoz tříděného odpadu
Péče o vzhled obcí - veřejná zeleň
Požární ochrana
Zastupitelstvo
Činnost místní správy
Poplatky, úroky - banka
Celkem výdaje
10

000
000
000
000
100
000
500
000
000
600
400

J.Dočekal

v Kč
20 000
80 000
42 000
83 000
5 500
244 500
9 500
2 000
245 000
11 000
47 500
1 500
57 700
1 581 800
10 000
150 000
14 000
139 000
42 500
282 900
122 300
8 300
3 200 000
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Vítání občánků.
V neděli 4. Ledna 2015 v 10:00 hodin proběhlo ve vánočně vyzdobené Mateřské škole již
dvanácté vítání nových občánků do naší obce. K vítání byly pozvány dvě děti a to: Daniel
Koumar s rodiči Marie a Jan Koumarovi a Matěj Vencovský s rodiči Monika a Aleš
Vencovskými.
Vítání zahájila a uváděla Marie Dobrovolná a při předávání dárků pomáhala dcera Martina.
Za obecní úřad se účastnil František Bláha. Fotil a filmoval, již tradičně, Jaroslav Dočekal.
Kulturní program nacvičila ředitelka mateřské školy paní Hana Řičanová a vystupovaly
děti: Terezka Jágrová, Eliška Navrátilová, Jaromír Jágr a Dominik Vencovský.
J.Dočekal

Rodiče s dětmi

Uvádějící

Vencovští

Koumarovi

Učinkující děti

Pořadatelé
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Mateřská škola.
Život ve školce.
Od vydání posledního čísla zpravodaje se život v naší školce zase o kousek posunul.
V říjnu byla drakiáda a vyřezávání dýně. Nejkrásnější vyřezala Eliška Navrátilová
s maminkou. Zapojila se také Justýnka a Míla a Nikolka Šorfovi. V listopadu proběhl
výchovný pořad s názvem: „Bezpečný pes“ s živými zvířaty. V prosinci byla Mikulášská
nadílka. Rodiče a děti společně vytvářeli netradiční vánoční ozdobu. Následovalo třetí
pokračování zábavného vystoupení rádia Vysočina v KD Nížkov s názvem: „Kouzelný
vláček“. Poté již přišly poklidné vánoční svátky s bohatou nadílkou. Děti i dospělí popřáli
všem svým blízkým pohodu a radost z práce i ze života a užili si dlouhé prázdniny. Ty
rychle utekly a povinnosti opět nastaly. Přivítali jsme nový rok, ozdobili ptáčkům stromek,
postavili bunkr a sněhuláka. Viděli jsme dvě divadelní představení. Pásmo krátkých
loutkových pohádek bylo u nás ve školce a pohádky víly srdíčkové ve školce v Nížkově.
Nadšení předškoláci se zapsali do první třídy. Po jarních prázdninách, které přišly v období
chřipek a viróz, začneme připravovat oblíbený karneval. Všichni se moc těšíme na krásné
masky a kostýmy, které si děti společně s rodiči připraví. V příštím čísle zpravodaje je jistě
zveřejníme. Tímto děkujeme panu Sobotkovi ze Sirákova za roztomilého Mikuláše a obci
Poděšín za štědrý rozpočet na nákup učebních pomůcek a vánočních dárků a hraček dětem
pod stromeček.
MŠ Poděšín.

Drakiáda

Dýně

Bezpečný pes
12
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Bezpečný pes

Tvoření s rodiči

Mikuláš

Vánoce

Zdobení stromečku

Před školkou v Nížkově
13
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Kříže v Sirákově a okolí.
Kříž u silnice k Újezdu (Jarošův).
Tento železný křížek se nachází mezi dvěma
vzrostlými lipami poblíž místa, kde ze silnice
odbočuje polní cesta do „Popela“. Podle starých
map zde stál kříž už v roce 1877. Kdo ho postavil
a kdy, není známo. V obecní kronice se píše, že
rodina Jarošova ze Sirákova č. p. 20, které tento
pozemek patřil, sem někdy kolem roku 1931
umístila nový dřevěný kříž. Ten byl později
nahrazen železným křížkem, o kterém se dá
předpokládat, že pocházel z nějakého hřbitova,
nejspíš z toho starého nížkovského, který se od 60.
let postupně rušil.
V 90. letech byl tento křížek zničen, přeražen.
Tehdejší sirákovský starosta Jaroslav Štikar se
obrátil na nížkovského kostelníka a ten mu
poskytl jiný vyřazený hřbitovní kříž, který stojí
nyní u silnice na místě toho rozbitého. Křížek je
zasazený v betonovém podstavci a je na něm nápis
„Hospodine, vyslyš modlitbu mou“.

Kříž u silnice k Poděšínu (Sobotkův).
Silnice směřující k Poděšínu je ve srovnání
s ostatními komunikacemi poměrně nová, na
rozdíl od silnice k Újezdu nekopíruje původní
cestu. Také kříž, který u ní stojí, má mladší
historii než jiné kříže.
Hned za Sirákovem rostou u silnice dvě lípy a
mezi nimi je křížek s nápisem: „K uctění památky
našeho drahého syna Františka, který zemřel 22. 9.
1918 ve stáří 26 roků v Albánii, věnují rodiče
František a Barbora Sobotkovi ze Sirákova č. 1. –
Spi, synu drahý, milený, v dálné zemi končiny,
buď ti cizí země lehká, odpočívej v pokoji.
Vzpomínáme.“ Nad nápisem je zašlá fotografie.
Ze Sirákova č. p. 1 narukovali za první světové
války do rakouského vojska všichni tři synové:
Jan, František a Josef Sobotkovi. Nejstarší Jan a
nejmladší Josef se vrátili, František bojoval na
jižní frontě a zemřel v jedné z tamějších
nemocnic. Jeho jméno je spolu se jmény dalších
patnácti obětí uvedeno také na pomníku padlých
na návsi v Sirákově.
Jaroslav Jelínek
14
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Sport.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SK Nové Dvory B
TJ Sokol Nové Veselí B
TJ Poděšín
TJ Nové Město na Moravě B
TJ Netín C
SK Dolní Heřmanice
TJ Bory
Orel Bystřice n.P. B
TJ Žďár n/Sáz H
SK Sokol Lhotky C

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
7
5
5
5
4
2
2
1
0

1
0
2
1
0
0
2
2
2
2

0
2
2
3
4
5
5
5
6
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

108:54
101:61
90:72
94:68
88:74
81:81
76:86
56:106
55:107
61:101

26
23
21
20
19
17
15
15
13
11

Výsledky 1. polovina:
TJ Poděšín „A“ - TJ Nové Město na Moravě „B“ 12:6; - TJ Sokol Nové Veselí „B“ 6:12; TJ Bory 9:9; SK Nové Dvory „B“ 9:9; SK Sokol Lhotky „C“ 11:7; - TJ Netín „C“ 11:7; SK Dolní Heřmanice 5:13; - TJ Žďár n/Sáz. „H“ 12:6; - Orel Bystřice n.P. „B“ 15:3.
Úspěšnost hráčů družstvo „A“: Štikar Jaroslav 78.13%, Jaroš Radim 65.63%, Neubauer
Aleš 47.22%, Musil David 46.88%, Maša Petr 25.00%.
TJ Poděšín „B“ - TJ Sokol Nížkov „D“
11:7; - SK Dolní Heřmanice „B“ 10:8; TJ Sokol Malá Losenice „B“ 13:5; - TJ
Spartak Velká Bíteš „D“ 17:1; - TJ Sokol
Sněžné 15:3; - TJ Jiskra Vojnův Městec
2:16; - TJ Spartak Velká Bíteš „C“ 10:8; TJ Žďár n/Sáz. „CH“ 18:0; - Velké
Meziříčí „E“ 10:8.
Úspěšnost hráčů družstvo „B“: Maša Petr
80.56%, Landová Jitka 75.00%, Slabá
Stanislava 75.00%, Jaroš Zdeněk 72.22%,
Štohanzlová Petra 28.57%.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TJ Jiskra Vojnův Městec
TJ Poděšín B
SK Dolní Heřmanice B
TJ Sokol Nížkov D
Velké Meziříčí E
TJ Spartak Velká Bíteš C
TJ Žďár n/Sáz CH
TJ Sokol Sněžné
TJ Sokol Malá Losenice B
TJ Spartak Velká Bíteš D

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

15

9
8
7
5
5
4
3
2
1
0

0
0
0
1
0
0
0
0
1
0

0
1
2
3
4
5
6
7
7
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

151:11
106:56
103:59
89:73
83:79
79:83
50:112
55:107
68:94
26:136

27
25
23
20
19
17
15
13
12
9
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Silvestrovský turnaj.
V neděli 28. prosince se uskutečnil tradiční Silvestrovský turnaj ve stolním tenise za účasti 21
hráčů ze 6 oddílů.
Vítězem se stal náš odchovanec František Bláha, 2. Bohuslav Filip, 3. Miroslav Vlček všichni
Nížkov, 4. Lubomír Mráček - Fryšava, 5. Zdeněk Brabec, 6. Bohuslav Eliáš oba Nížkov, 7.
Radek Linhart - Sázava, 8. Jaroslav Štikar, 9. Petr Maša, 10. Aleš Neubauer všichni Poděšín,
11. Oldřich Maša - Světnov, 12. Martin Limon - Nížkov, 13. David Musil - Poděšín, 14.
Pavel Maša - Světnov, 15. Vlastimil Ločárek - Sázava, 16. Vladimír Vávra - Sněžné, 17.
Stanislav Maša - Světnov, 18. Stanislava Slabá – Poděšín atd.
Finále: Bláha – Filip 3:1, o 2. místo: Filip – Vlček 3:1, semifinále: Filip – Brabec 3:1, Bláha
– Mráček 3:1,
Čtyřhra: 1. Filip - Eliáš, 2. Brabec - Linhart, 3. Štikar - Neubauer a Mráček - Vávra atd.
Z.Jaroš

Antonín Chvátal na vojně

Silvestrovský turnaj

Antonín Chvátal v Americe.
Jak jsem již psal v minulém zpravodaji, Antonín Chvátal z Poděšína číslo 39, narozen v roce
1880, odjel v roce 1895 do Ameriky. V roce 1963 napsal své životní zkušenosti, které jsme
se rozhodli postupně vydávat v našem zpravodaji.
Z. Jaroš

Antonín Chvátal, 1. část.
Dopis, který nás opravdu potěšil. 25. leden 1963.
16
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Ctěná redakce! - Rád bych věděl, zdali by mohl člověk popsat v rubrice dopisů čtenářů
našich katolických novin, které tak rád čtu, svůj život. Bylo by to na několik postačování,
protože by toho více než jeden dopis. Měli byste, ale také práci s opravováním a s luštěním
mého písma. Jsem již 83 roků stár, a tak písmo není moc pěkné. Vaše noviny Katolík čtu
pravidelně už od roku 1895. Přítele dítek a Hospodářské listy jsem také odbíral od začátku až
do jejich zániku. Dříve jsem bydlil v Calmar, ve státě Iowa. Nyní jsem sám. Moje drahá
manželka mi odešla na věčnost přede mnou, nechala mne tu samotného a nic se neptala na to,
nebude-li se mi zde po ni stýskat. A tak, abych na to trochu pozapomněl, pustil bych se do
psaní. Mám na to nyní dost dosti času, a tak si myslím, že by to některé čtenáře zajímalo a ti
by pak také napsali něco ze svého života, každý by si tak rád zavzpomínal na své mládí a na
svůj životní boj, ve kterém mu Vaše noviny pomohly udržováním víry a lásky k národu,
z nějž jsme vyšli. Napište mi, co si o tom myslíte. Všechny Vás v redakci srdečně
pozdravuje: Anton Chvátal, R. 4, Faribault, Minnesota.

Naše odpověď:
Milý pane Chvátale! Ani nevíte, jakou z Vás máme radost. Jsme hrdi Na Vaši čtenářskou
věrnost a líbí se nám Vaše podnikavost. Jen pište! Rádi ti opravíme, bude-li třeba. Vaše
písmo je dobře čitelné, a tak to nedá ani tolik práce. A ta Vaše drahá manželka, o které tak
dobře píšete, bude mít v nebi také radost z toho, jak na ni věrně vzpomínáte. Vaše životní
zkušenosti budou naše čtenáře jistě zajímat a rozepíše-li se někdo jiný o těch svých, pak
z toho budeme mít velkou radost. Tož se těšíme, pane Chvátale, že nám brzy pošlete Váš
první literární příspěvek a ze srdce Vás pozdravujeme. Redakce.
Ctěná redakce a milí čtenáři našeho oblíbeného Katolíka, srdečně vás všechny dohromady
pozdravuji. Redakci děkuji za ten krásný a povzbudivý dopis v předminulém čísle našich
novin. Uposlechl jsem vás tedy a dal jsem se do psaní, a dnes vám posílám začátek svých
vzpomínek na své mládí. Nevím, kterak se čtenářům zavděčím, poněvadž živit každého z nás
by mohl být zajímavým a napínavým románem. Každý ze starších lidí se dopracoval v životě
různých zkušeností a došel k prostým pravdám, které mladé lidi nijak nelákají. Nechají se
omámit pozlátkem věcí, které nejsou důležité, a teprve až po trpkých životních zkušenostech
dospívají k stejným závěrům, k jakým došli naši předkové a k jakým jsme dospěli i my.
Opakuji proto důvod, pro který jsem se rozhodl psát o svých vlastních životních
zkušenostech. Nepíši proto, že bych si myslil, že můj život byl nějakou výjimkou. Každý
lidský život je zajímavý, hledá-li člověk pravdu v práci, obětavosti a v rozumné radosti.
Rozhodl jsem se psát o svém životě, je to proto, že na to mám nyní trochu času, když mi je
83 let. Zároveň při tom prožiji krásné okamžiky vzpomínáním na vše krásné, co nám Pán
Bůh dal během našeho života ze své dobroty a lásky. Povzpomínám si na svou drahou
manželku, s kterou jsme se měli opravdu rádi, uteče mi při tom vzpomínání rychleji ten
dlouhý zimní večer a zároveň to povzbudí i jiné z našich krajanů, aby se rozepsali také o
svých životních zkušenostech. Tak se aspoň uchová něco napsaného pro budoucí generace
našeho národa zde v USA i ve staré vlasti, kde se o nás Čechoameričany budou jistě jednou
zajímat z důvodů národně-kulturních a ne už jen z důvodů politických, jak to dělají dnes
komunisté, aby si nás nepohněvali, když tak nutně potřebují americké dolary. No a tak se
s chutí pouštím do psaní a slibuji, že každé pondělí, či úterý, vám pošlu do redakce další
pokračování. Nevím, zdali je to dobré psát na takovém papíru. Není-li, nechte mě vědět.
Přikládám dolar pro toho, kdo si dá práci s opravou mého rukopisu, a v budoucnu zase něco
pošlu. S pozdravem všem čtoucím i všem v redakci, děkuji vám za vaši trpělivost a říkám
vám všem s Pánem Bohem i na shledanou.
Anton Chvátal, přepsal Z. Jaroš
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Školní kronika – 18. část.
1869 – 70 – pokračování.
Změna duchovenstva
Dne 15. června 1870 tj. den před Božím Tělem odebral se důstojný Pán Pan Václav Bezděk
kooperátor fary Nížkovské za prozatímního kaplana do Polné, kdež pak již také co skutečný
kaplan na déle ostal a tak pak ostala Nížkovská kolatura po deset plných neděl zase jen o
jednom knězi, totiž vysoce důstojným pánem panem farářem Eduardem Fuschem.
Dne 24. srpna 1870 se přistěhoval Důstojný pán pan Alois Kopecký narozen v Německém
Brodě a vysvěcen dne 25. června 1870 v Králově Hradci, tedy co novosvěcený kněz za
kooperátora k ruce vysoce důstojného pána pana Eduarda Fusche faráře v Nížkově.
V měsíci říjnu 1870 obdržel místní učitel František Novotný od slavné okresní školní rady
v Polné tento vážený přípis panu učiteli Františku Novotnému v Poděšíně.
Vysoká c.k. zemská školní rada vřadila výnosem ze dne 1. října 1870 číslo 3069 na základě
zákona ze dne 21. ledna a 19. února 1970 tamní školu do čtvrté třídy platu školního. Na
základě toho určeno služné pro učitele tamní školy na 300 zlatých. Jelikož však tamní škola
tak zvanou podučitelskou štací jest, na kteréž v hodnosti podučitele dosazen jste, přijde dle §
1 zákona ze dne 19. února přeměnění této podučitelské štaci v jednotřídní národní školu a
dosazení skutečného učitele v projednání a až do času dosazení skutečného učitele musíte
stran služného co podučitel pozdržován býti. Zároveň Vám c.k. okresní školní rada v sezení
dne 6. října odbývaném na základě §§ 30 a 88 zákona ze dne 21. ledna 1870 služební
přídavek v částce 30 zlatých přiřknuta. Poukázka na Vaše příjmy bude v cestě c.k. zemské
školní rady následovati v čemž se u vyřízení částečného svých uvedených obou zákonů
vyrozumíváte.V Polné 6. října 1870, c.k. okresní hejtman.
V prázdninách roku 1870 dala obec Poděšínská k chlévu školnímu dvoje nová futra z venku a
ze síně, které zhotovil místní tesař František Enderle a zazdil zedník František Šorf.
1870 – 71
V školním roku 1871 bylo ke škole Poděšínské schopných všedních žáků vůbec do
dokonaného čtrnáctého roku stáří 55, a sice 22 chlapců a 27 děvčat katolického, pak 3
chlapci a 3 děvčata evangelického vyznání.
V měsíci březnu 1871 obdržel místní učitel František Novotný od slavné školní rady z Polné
dopis obsahu následujícího.
c.k. okresní školní rada. Panu podučiteli Františku Novotný-mu v Poděšíně. Odvolaje se
k zde úřednímu výnosu ze dne 6. října 1870 číslo 305 dává se vám na vědomí, že Vaše služné
ročních 210 zlatých pozůstává z výnosu pozemků v částce 21,45 zlatých a v hotovosti 188,55
zlatých, kteréžto částka jakož také Vám přiřknutý přídavek stáří v částce 21 zlatých, zdejšího
c.k. berního úřadu co školní okresní pokladnice poukázáno jest. V Polné dne 1. března 1871.
Za c.k. okresní hejtman J. Staropražský.
Dne 5. března 1871 podal František Novotný co dosavadní místní samostatný podučitel
snažnou žádost se všemi vysvědčeními a dovětky k slavné c.k. okresní školní radě v Polné, by
dosavadní podučitelská štace v Poděšíně, v jednotřídní národní školu přeměněna byla a
dosavadní podučitel za skutečného učitele řádným dekretem ustanoven byl. Tuto záležitost
však odeslala slavná c.k. okresní školní rada k vysoké c.k. zemské školní radě do Prahy
k vyhotovení dekretu.V měsíci dubnu 1871 obdržela škola Poděšínská pro rok 1870 osmou
knížku z dědictvích maličkých, „Život svatých apoštolů slavných“, „Cyvilla a Metodika“
sepsal profesor Bohumil Hakl, nyní farář v Hořicích.
(Pokračování příště)
Vypsal Z. Jaroš
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Historie.
Nejstarší historie Poděšína a okolí. (39. část)
1664 – pokračování.
První sníh napadl 30. října a za 5 dnů se rozpustil a pak silně napadl 12. listopadu a zůstal do
konce roku a mrazy byly slabé.
Po vsích chodí hodně tuláků, a co vidí, to ukradnou. Potraviny, oblečení, plátna i rozličné
nářadí. Někdy i koně, sedlo i kšíry. Kdo má nějaké peníze, ten je musí pečlivě schovat. Když
budou lapkové dopadeni, budou pověšeni na hranicích našeho panství, kde jsou postaveny
šibenice. Ty šibenice jsou u lesa Špitál, na hranicích Matějova a Bohdalova. Když bude
někdo pověšený, bude tak dlouho viset až sám spadne a tělo na tom místě bude zahrabané.
V lesích roste hodně plodů a hub. V Poděšíně se konaly panské hony.

1665
Nové nařízení přišlo s Polenského panství, že platit se bude za: když býk na krávu skočí, tak
za jeden skok 1 zlatý, když dva skoky, tak 2 zlaté a ještě 2 groše navrch, když hřebec na
klisnu skočí, tak za 1 skok 2 zlaté a 8 krejcarů malých- když podruhé, tak 3 zlaté a 6 krejcarů
malých, když kozel na kozu skočí, tak 10 grošů malých, když podruhé, tak 17 grošů malých,
když kanec na svini skočí, tak 25 grošů malých, když ještě jednou, tak 37 grošů malých. U
ovcí se bude platit podle mláďat, to je za 1 malou živou ovečku 20 grošů malých. Lidé asi
stejně platit moc nebudou. Peníze se mají odevzdávat 2 díly na zámek, 1 díl do obecní
pokladny a 1 díl tomu, koho ty samci jsou. Býk a hřebec je v Nížkově, kanec v Poděšíně a
kozel v Sirákově.
Na vsi verbují mladé muže proti Turkům. Celkem naverbovali 7 mužů, z toho 2 šli
dobrovolně. Většinou se jedná o čeledníky, pacholky, lidi bez domova a chudáky, kteří na
chalupách pomáhají, nebo když v chalupě je více zdravých mužů.
Zima začala 22. října, kdy napadlo hodně sněhu, který držel 12 dní. Pak přišel déšť a nový
sníh napadl 4. listopadu a také mráz začal. Sníh ležel do konce roku, kdy ho jsou 2 lokte a 1
střevíc.

1666
Zima drží do konce dubna.
Přišli zvěsti, že jsou 3 mrtví chlapi z Poděšína, co byli zverbováni na vojnu.
Všude okolo vsí se milíře dělají a dým je vidět v celém kraji. Uhlí pak se musí vozit daleko
na prodej pro panstvo. Uhlíři, co to dělají, jsou tuze vážení, protože oni vojské dřevo musí
být, jestli tvrdé, nebo měkké, suché či vlhké. Také kolomaz se z milířů prodává a tím pak
loukotě u kol se mažou, aby se lepší točily. Také mlynáři, hamerníci a sklenáři to kupují.
Sníh začal padat 19. října a vydržel do konce roku.

1667
Mrazy nejsou silné, ale sněhu je na 4 lokte a drží nepřetržitě celou zimu. 27. května přišla
velká vichřice a je vyvaleno mnoho stromů i s kořeny, ale střechy vydržely skoro všechny.
Po novém roku přišla nějaká nemoc, na kterou umírají malé děti a nikdo neví proč.
Zima začala od 2. listopadu a sníh napadl 4. prosince, potom 3 dny pršelo, a pak opět napadl
sníh na 2 lokte a mráz byl od 12. prosince do konce roku.
(Pokračování příště)
Václav Flesar
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Počasí.
Říjen.

Slunečno bylo 2 dny, propršelo 4 dny, vítr foukal 5 dní, Průměrná polední teplota
byla 11,5°C. Dešťových srážek bylo 56 mm. Tento měsíc byla ranní teplota nadprůměrná.
10
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ráno
4,0
6,7
6,5
7,2
3,0
3,1
4,8
2,5
4,4 4,5 5,9 8,2
Večer 6,5
10,1 10,5 10,3 6,4
6,7
7,4
7,7
8,7 8,5 10,4 10,3

Listopad. Slunečno bylo jenom 1 den, pršelo 4 dny, vítr foukal 10 dní, 1x byla ranní mlha
a 3x celodenní mlha. Průměrná polední teplota byla 6,5°C. Dešťových
bylo 30 mm. V průměru teplejší, ale větrný měsíc.
11
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ráno
4,4
2,7
0,5
4,3 -1,0 0,9
2,6
3,5
0,4
Večer 5,9
3,1
1,9
5,5 -0,1 1,8
3,4
4,7
2,7

a sněhových srážek
2012 2013 2014
3,3
2,0
4,5
4,3
3,7
5,6

ProsinecSlunečno bylo 4 dny, propršelo 5 dní, sníh padal 3 dny, vítr foukal dlouhých 9
dní, celodenní mlha byla 2 dny, jednou byla ranní mlha a jeden den bylo mrholení. Průměrná
polední teplota byla 1,8°C. Dešťových a sněhových srážek bylo 45 mm. Byl to poměrně
teplý prosinec.
Z. Jaroš
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ráno -1,5 -1,4 -2,4 0,4 -2,9 -2,3 -2,2 -6,7 -0,0 -3,5 -0,6 0,2
Večer -0,2 -0,9 -1,4 1,5 -2,1 -1,3 -1,6 -5,5 1,1 -1,8 0,8
1,2
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