Ročník 19
Novinky.

obce Poděšín

č. 2/2015

Úvod.
Vážení občané. Je zde nové číslo zpravodaje. Jaro máme v plném proudu. Počasí je ovšem
horší, než bylo uprostřed letošní zimy. Probíhá oprava kulturního domu. Výstavba rybníka
se po zimě pomalu rozjíždí. Stejně tak přípravy na zasíťování nových parcel. Byla opravena
střecha a část zdi na budově školy. Proběhl audit z Krajského úřadu bez závad. Na návsi
byly skáceny staré a nemocné stromy. Koupili je občané v soutěži obálkovou metodou.
Koncem března ještě zima vystrčila ledové růžky, ochladilo se a spadlo i něco sněhu.
Nečekaně tak způsobil problémy na silnici, také u naší obce. A začátkem dubna jakoby se
zima vrátila. Přívaly sněhu nevěděly kdy skončit. Máme za sebou zimní velikonoce a blíží
se pouť. Snad už bude jarní.
J.Dočekal
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LETOŠNÍ ZIMA V ÚNORU

Aprílové počasí na velikonoční pondělí

Události.
- 24.02.
- 04.03.
- 12.03.
- 20.03.
- 21.03.
- 26.03.
- 31.03.
- 01.04.

Byla zahájena částečná rekonstrukce kulturního domu.
Opravena venkovní zeď u školky.
Zahájeno pokračování stavby rybníka na Bejčině nade vsí.
Částečné zatmění Slunce.
Na hrázi rybníka bylo očkování psů proti vzteklině.
Skáceny stromy na návsi
U Poděšína havaroval na mokrém sněhu autobus.
Silný nárazový západní vítr utrhl část střechy na budově ZDV
Z.Jaroš, J. Dočekal
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Obecní úřad.
UsneseníZastupitelstva obce Poděšín, ze dne 13. 3. 2015
JEDNÁNÍ DLE SCHVÁLENÉHO PROGRAMU:
3. Projednání smlouvy s KOVO-ŠROT s.r.o. Jihlava.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce projednalo a zamítlo smlouvu s KOVO-ŠROT s.r.o.
Jihlava.
4. Projednání vyhlášky o odpadech a jeho nakládání s ním 1/2015.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku o odpadech a jeho nakládání s ním
1/2015.
5. Projednání vyhlášky o zákazu podomního a pochůzkového prodeje 2/2015.
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášku o zákazu podomního a pochůzkového
prodeje 2/2015.
6. Schválení přestavby části KD stavební firmou p. Aleše Dočekala.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce schvaluje přestavbu části KD stavební firmou p. Aleše
Dočekala.
7. Schválení pokácení nemocných a suchých stromů v intravilánu obce.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce schvaluje pokácení nemocných a suchých stromů
v intravilánu obce.
8. Projednání žádosti Luboše Palase o připojení parcely č. 2293 na vodovodní řád
obce.
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Luboše Palase o připojení parcely č.
2293 na vodovodní řád obce.
9. Schválení převodu zisku MŠ Poděšín ve výši 794,66 Kč do rezervního fondu MŠ
Poděšín.
Usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce schvaluje převod zisku MŠ Poděšín ve výši 794,66 Kč do
rezervního fondu MŠ Poděšín.
10. Schválení nákupu stromků na zalesnění obecních lesů.
Usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup stromků na zalesnění obecních lesů.
11. Schválení přístavby RD Bohumila Flesara.
Usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce schvaluje přístavbu RD Bohumila Flesara.
12. Schválení projektové dokumentace novostavby RD Davida Nejedlého, Poděšín 91.
Usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce schvaluje projektovou dokumentaci novostavby RD
Davida Nejedlého, Poděšín 91.
13. Schválení směny stavební parcely Jiřího Enderle.
Usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce schvaluje směnu stavební parcely Jiřího Enderle.

Stav financí k 31. 3. 2015:
- pokladna:
33 991,00
- bankovní účet 1: 407 107,15
- bankovní účet 2: 175 368,72
- bankovní účet 3: 1 500 072,92
Celkem:
2 116 539,79

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

J. Dočekal
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Obecní vyhlášky.
Obecně závazná vyhláška
obce Poděšín- odpady
č. 1/2015,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Poděšín

Zastupitelstvo obce Poděšín se na svém zasedání dne 13.3.2015 usnesením č. 4 usneslo
vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s §
10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 Úvodní ustanovení
1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území obce Poděšín, včetně nakládání se stavebním odpadem.

Čl. 2 Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) biologické odpady
b) papír
c) plasty včetně PET lahví
d) sklo
e) kovy
f) nebezpečné komunální odpady
g) objemný odpad
h) směsný komunální odpad
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e) a f).

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny v prostorách před obchodem Coop obce Poděšín.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) papír - barva modrá,
b) plasty - PET lahve, barva žlutá,
c) sklo - barva bílá a zelená,
d) kov - barva šedá
4) Biologické odpady: barva hnědá - svoz biologického odpadu je zajišťován firmou na
svoz komunálního odpadu.
5) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než
pro které jsou určeny.

Čl. 4 Sběr kovů
1) Obec Poděšín bude 1x ročně prostřednictvím SDH Poděšín provádět sběr kovového
odpadu. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním
rozhlase a na internetu.
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Čl. 5 Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován minimálně
dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do
zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány
na úřední desce obecního úřadu, v místním rozhlase a na internetu.
2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům
stanovených v čl. 3 odst. 4).

Čl. 6 Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být
umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem
vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu
určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním
rozhlase a na internetu.
3) Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4).

Čl. 7 Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se
sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby - popelnice -určené ke shromažďování směsného
komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící
pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně
umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou
osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 8 Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

Čl. 9 Závěrečná ustanovení
1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4. 2015

Obecně závazná vyhláška obce Poděšín č. 2/2015,
Zákaz podomního a pochůzkového prodeje.
Zastupitelstvo obce Poděšín se na svém zasedání dne 13.3.2015 usnesením č. 5/2015
usneslo vydat dle ust.§ 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 84 odst. 2 písm.
h/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl.1: Základní pojmy
Podomní prodej – nabízení, prodej zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí
objednávky nabízeno, prodáváno zboží a poskytovány služby osobami uživatelům v
objektech určených k bydlení a rekreaci.
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Čl.2: Rozsah
Podomní prodej je na území obce Poděšín, k.ú. Poděšín, okres Žďár nad Sázavou zakázán

Čl.3: Kontrola
Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Obecní úřad Poděšín prostřednictvím
pověřených osob na základě písemného pověření.

Čl.4: Sankce
1. Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu
podnikatelské činnosti povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle zvláštního
právního předpisu[1] uložena pokuta až do výše 200 000,- Kč.
2. Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, může jí být podle
zvláštního právního předpisu[2] uložena pokuta do výše 30 000,- Kč.

Čl.5: Výjimka
Zákaz podomního a pochůzkového prodeje se netýká celorepublikových veřejných sbírek,
pokud budou příspěvky dobrovolné.

Čl.6: Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.4.2015.
[1] § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
[2] § 46 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

CZECH POINT.
Obecní úřad Poděšín poskytuje našim občanům pomocí služby Czech Point různé výpisy.
Tato služba je zpoplatněna. Jaké služby můžete získat a za kolik?

Druhy vydávaných ověřovacích výpisů:
-výpis z rejstříku trestů
-výpis z obchodního rejstříku
-výpis z živnostenského rejstříku
-výpis z katastru nemovitosti
-výpis z insolvenčního rejstříku
-výpis z bodového hodnocení řidiče

Jaké doklady musí žadatelé předložit a jakou budou platit částku?
Druh výpisu

Potřebné údaje doklady Cena za 1.strana/
každá další strana

Výpis z obchodního rejstříku
Výpis z živnostenského rejstříku
Výpis z katastru nemovitostí

IČ subjektu
IČ podnikatele, FO
Název katastrálního území,
číslo listu vlastníka a OP
OP nebo cestovní pas
v zastoupení
úředně
ověřené
pověření
k tomuto úkonu
OP a řidičský průkaz

Výpis z rejstříku trestů

Výpis z bodového ohodnocení řidiče

100,-Kč/50,-Kč
100,-Kč/50,-Kč
100,-Kč/50,-Kč
50,-Kč

50,-Kč
J.Landová
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Stavby.

Oprava výčepu v kulturním domě.

Střecha na budově ZDV po vichřici.

Téměř hotovo.

Havárie autobusu.
V úterý 31. března krátce před devátou
hodinou havaroval u Poděšína směrem
na Sirákov linkový autobus firmy
ZDAR.Špatné počasí, mokrá silnice,
sníh a nárazový vítr. Tahle nepříjemná
kombinace
stála
s
největší
pravděpodobností
za
nehodou.
Autobus narazil čelně do stromu. Na
místě
zasahovaly
profesionální
jednotky z Polné a Žďáru nad
Sázavou. Z místa nehody záchranáři
odvezli devět zraněných osob. Prvotní
zprávy hovořily o sedmi zraněných,
ale později policie informaci doplnila
ještě o dva. "Šest zraněných skončilo v nemocnici v Novém Městě na Moravě, tři převezli
záchranáři do Jihlavy. Mezi ošetřovanými byl také řidič autobusu, který po nehodě skončil
na sedadle zaklíněný. Silnice byla celé dopoledne úplně uzavřená.
Z.Jaroš
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Zajímavosti.
Zatmění Slunce.
Dne 20. března 2015 jsme mohli na obloze pozorovat zajímavý úkaz. Bylo to částečné
zatmění Slunce. Jak tento úkaz vzniká, asi každý zná ze školy. Začal okolo půl desáté ráno.
Maximální fáze byla v 10:46 a ukončení v poledne. Měsíční kotouč zakryl Slunce asi z
75%. Čím více na západ, tím bylo zakrytí větší, až nad Atlantickým oceánem mohli
pozorovat úplné zatmění. V době zatmění, ačkoliv bylo tentokrát úplně jasno, nastalo
zmenšení jasu Slunce a také znatelné ochlazení. Tento jev bude u nás viditelný opět 10.
června 2021.
J.Dočekal

Průběh zatmění.

Zatmění v Poděšíně.

Hilsneriáda.
Režisér Viktor Polesný začne v březnu natáčet dvoudílný televizní film Zločin v Polné
podle scénáře Václava Šaška. Ten se vrátil k vraždě Anežky Hrůzové z roku 1899 a
následné vlně antisemitismu.
Justičním omylem byl za vraždu odsouzen židovský mladík Leopold Hilsner, jehož si
zahraje Karel Heřmánek mladší. Roli T. G. Masaryka, který se tehdy postavil pověrám o
rituální vraždě, přijal Karel Roden. Hilsnerova advokáta ztvární Jaroslav Plesl.
„Film zmapuje celou dobu kauzy, vlastně až do Hilsnerova propuštění v lednu 1918.
Faktograficky je to rekonstrukce událostí s jistou mírou autorské licence,“ uvedl Michal
Prokeš z tiskového oddělení ČT.
Přímo v Polné se však natáčet nebude. V dalších rolích se představí Jan Kačer, Stanislav
Zindulka, František Němec či Miroslav Etzler. Premiéra bude v příštím roce.
Hilsner se narodil 10. července 1876 v Polné a zemřel 8. ledna 1928 ve Vídni.
Z.Jaroš

Čísla popisná.
V loňském roce bylo Šárce Palasové a Lukáši Starému přiděleno na novostavbu rodinného
domu číslo popisné 100. První stovka je tedy za námi a kdo začne druhou stovku, to ukáže
až čas, adeptů je několik.
Připomeňme si zahájení stavby některých domů v Poděšíně. Číslo 58 v roce 1929, číslo 59 v
roce 1930, číslo 62 v roce 1934, číslo 63 v roce 1936, číslo 65 v roce 1940, číslo 68 v roce
1954, číslo 69 až v roce 1966, číslo 73 v roce 1973, číslo 79 v roce 1980, číslo 80 v roce
1981, číslo 85 v roce 1984, číslo 89 v roce 1986, číslo 92 v roce 1994, číslo 97 v roce 2002.
Čísla 56 a 57 byly postavena souběžně s čísly 58 a 59. Dřívější stavby domů nám nejsou
přesně známy.
Z.Jaroš
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Oslavenci.

Jaroslav
Dočekal,
94 let

Marie
Landsmanová,
94 let

Františka
Šorfová,
88 let
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Nové Olšiakovy sochy.

31. DUBĚNKA
Socha Duběnka se nachází na pokraji Tábora
v areálu přírodní zony Lom Svatá Anna.
Socha byla postavena v roce 2014.
Souřadnice: N 49° 24.113 E 14° 41.827
Pro zasvěcené: GC5P3JX

32. ŽÁBA NA LEKNÍNU
Socha Žába na leknínu se nachází ve městě
Šlapanice u Brna v areálu noveho parku u
řeky. Socha byla postavena v roce 2014.
Obsahuje pítko pro občerstvení návštěvníků
parku.
Souřadnice: N 49° 09.988 E 16° 43.685
Pro zasvěcené: GC5NRE9

33. KRYSTAL
Socha krystalu kalcitu (vápence) se nachází
v areálu muzea Berlova vápenka (též
Vápenka Závratec) na okraji města
Třemošnice v okrese Chrudim. Je vysoká
cca 2 metry, váží necelé 2 tuny a byla
slavnostně odhalena 28. června 2014.
Souřadnice: N 49° 52.574 E 15° 34.253
Pro zasvěcené: GC3DYX1
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34. BUDDHA
Socha Buddhy se od října 2014 nachází na
soukromém pozemku u areálu stavebnin v
Maršovicích. Při příjezdu od Nového Města
na Moravě vlevo na začátku obce. Do
blízkosti Buddhy se dostanete pouze v
otevírací době stavebnin. Socha je vysoká
přes 4 metry.
Souřadnice: N 49° 34.637 E 16° 04.381
Pro zasvěcené: GC5Q4BX

J. Dočekal

Rekapitulace minulého volebního období 2010-2014.
- organizace Fondu rozvoje bydlení
- blahopřání jubilantům, sociální práce
- zajištění odvozu komunálního odpadu
- zajištění odvozu nebezpečného odpadu
- zajištění velkoobjemového kontejneru na odpad
- sečení obecních ploch
- úklid obce
- provoz vodovodu
- vydávání Zpravodaje
- provoz školky i pro Sirákov
- provoz internetových stránek
- provoz knihovny
- vedení kroniky
- vedení foto a video archivu
- vyplácení porodného
- organizace voleb
- uspořádání vítání občánků
- nové lino pod podiem v KD
- nový rám a vrata do garáže pod školkou
- vyrobena zábrana na únik ryb z rybníka
- nová šatna ve školce
10
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2010-14
2010-14
10/2010
11/2010
11/2010
12/2010
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- prořez stromů po obci
- stavba nového chodníku k Nížkovu
- oprava obecního rozhlasu
- kácení stromů v obecním lese na Špinov
- zabetonován nový sloup pro osvětlení
- druhá etapa ořezu stromů v obci.
- na školní zahradě nové dopadové plochy
- ve školce nové 2 pisoáry a nové umyvadlo
- na obecním úřadě byl zprovozněn CZECHPOINT
- stavba cesty u kulturního domu
- stavba chodníku od školky k čekárně
- stavba cesty ke družstvu
- výsadba biokoridorů ÚSES
- plynofikace prodejny Jednoty
- skáceny stromy po vsi a u silnice
- zabezpečení lávky u mostu k Sirákovu proti pádu do potoka
- rekonstrukce chodníku u Mlýnského rybníka
- u Jednoty instalována nová plakátovací plocha
- stavba parkovišť u Jednoty, kaple a kulturního domu
- na školní budovu byla namontována hasičská siréna
- oprava Poděšínského potoka pod hospodou
- oprava Poděšínského potoka u Palasových
- oprava plynové čichačky u č. 60
- oprava houpací lavice na školní zahradě
- prodej obecního dřeva
- stavba cesty k Cikarům
- stavba cesty za Nejedlovi do Rybníčků
- stavba cesty od Cikar přes Kontrploun
- instalovány propagační desky u sochy Strom
- uspořádáno páté setkání rodáků obce Poděšín
- stavba cesty za Flesarovi do Ošimulce
- instalace nového kontejneru na oděvy
- instalace cedulí se znakem na čekárnu, školku a OÚ
- u silnic na kraji obce namontovány cedule se znakem
- v pergole na školní zahradě nová podlaha
- na obec zakoupen malotraktor JOHN DEERE X540
- rekonstrukce chodníku a točny u čekárny
- zahájena stavba rybníka na Bejčině
- stavba cesty za Nejedlovými

04/2011
04/2011
06/2011
02/2012
03/2012
04/2012
04/2012
04/2012
05/2012
06/2012
07/2012
08/2012
09/2012
11/2012
03/2013
06/2013
06/2013
06/2013
07/3013
07/2013
10/2013
10/2013
02/2014
02/2014
04/2014
05/2014
05/2014
06/2014
06/2014
06/2014
06/2014
07/2014
07/2014
08/2014
08/2014
08/2014
09/2014
10/2014
11/2014
J.Dočekal
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Mateřská škola.
Hody, hody, doprovody,
pro jaro se chodí kolem vody…
Pomalu jaro střídá zimu, počasí je také více jarní než zimní. Jako každý rok i do
Poděšína, Sirákova, Nížkova a naší školky přichází jaro a velikonoce. Většina z nás vnímá
jaro jako nejkrásnější část roku. Začíná něco nového. Jarní období je spojeno s probouzející
se přírodou, milými barvami, sluncem, zvuky, které se okolo nás stále více ozývají. Přivítali
jsme po dlouhé zimě první jarní den. Děti se těšily na Velikonoce. Sázely obilí a malovaly
vajíčka.
Na výletě do městské knihovny ve Žďáře nad Sázavou vyslechly velikonoční pásmo říkadel,
koled a pohádek, pozorovaly výzdobu města.
Ve středu 29. dubna 2015 proběhne po dobu provozu MŠ zápis nových dětí a současně
den otevřených dveří. Odpoledne od 15.00 hod. jsou zvány všechny děti a rodiče (i ty, které
do školky ještě nebo už nechodí) na zábavnou interaktivní šou s Fešákem Pinem s názvem:
„Roztančené čarodějnice“. Vstupné je 50,- Kč. Děti si odnesou domů dárky v podobě DVD,
časopisů a sladkostí. Srdečně jsou všichni zváni!
MŠ Poděšín

Divadlo „O Koťátku“

Karneval
12
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Karneval

Karneval

Návštěva knihovny ve Žďáře nad sázavou

Velikonoční výzdoba
13
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Kříže v Sirákově a okolí.
Kříž na Blažkově, foto 12.
Bohdalovská
cesta,
vedoucí
ze
Sirákova
jihovýchodním směrem, se na Blažkově protíná
s jinou cestou a dále pokračuje rovně k Bohdalovu.
Dříve než opustí les a zamíří k bohdalovským polím,
prochází kolem železného kříže, který připomíná
událost z roku 1939.
Dne 17. června toho roku zde našli dva sirákovští
občané zabitou domkářku Markovou z Bohdalova.
Ukázalo se, že vrahem je její muž, který se pod tíhou
důkazů přiznal a jako důvod svého činu uvedl
manželské neshody. V Brně byl odsouzen k třiceti
letům těžkého žaláře.
Zprávu o události zaznamenává například nížkovská
obecní kronika.

Kříž na poli u nížkovského hřbitova –
„U Vojtěcha“ Foto 14.
Přijíždíme-li od Poděšína k Nížkovu, před hřbitovem
vpravo od silnice si můžeme všimnout kříže
uprostřed pole. Jeho umístění vypadá na první pohled
nelogicky, ale ze starých map je patrné, že tudy vedla
původní cesta z Poděšína do Nížkova. Trasa cesty se
později změnila a kříž zůstal stát v poli.
Tento kříž je ovšem už několikátý na stejném místě.
Vojenské mapy dosvědčují, že už ve druhé polovině
18. století zde stál jeden z jeho předchůdců. A ve
farní kronice se zhruba o sto let později píše, že u
farního pole směrem k Poděšínu stál od roku 1823
kříž s obrazem svatého Vojtěcha vymalovaným na
plechu. Kříž byl v roce 1865 velmi sešlý, proto
nížkovský truhlář a kostelník Vincenc Kuba vyrobil
kříž nový, z borového dřeva uříznutého ve farním
lese. Natřel ho zelenou barvou a postavil na místo
starého. Následujícího roku byl na kříž připevněn
obraz svatého Vojtěcha, vymalovaný malířem
Liberatem Kundtem z Polné. Každoročně v dubnu, kdy je svátek svatého Vojtěcha, chodilo
z kostela ke kříži procesí.
Podle další zprávy z farní kroniky byl kříž znovu obnoven v roce 1927. Toho roku proběhla
ve farnosti misie a jeden ze tří křížů, které ji měly připomínat, byl umístěn právě sem.
Kříž, který nyní v poli stojí, je tedy nejméně pátý v pořadí. Je na něm připevněna tabulka
s nápisem „Svatý Vojtěchu, oroduj za nás.“
Jaroslav Jelínek
Tímto končí výpis z knížky „Kříže v Sirákově a okolí“ od Jaroslava Jelínka, kronikáře ze
Sirákova.
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Sport.
Výsledky 2. polovina:
TJ Poděšín „A“ - TJ Nové Město na Moravě „B“ 12:6; - TJ Sokol Nové Veselí „B“ 5:13; TJ Bory 10:8; SK Nové Dvory „B“ 9:9; SK Sokol Lhotky „C“ 9:9; - TJ Netín „C“ 10:8; - SK
Dolní Heřmanice 8:10; - TJ Žďár n/Sáz. „H“ 10:8; - Orel Bystřice n.P. „B“ 16:2.
Úspěšnost hráčů družstvo „A“: Jaroš Radim 43/20 – 68,25%, Štikar Jaroslav 46/22 –
67,65%, Musil David 37/31 – 54,41%, Neubauer Aleš 30/42 – 41,67%, Maša Petr 2/6 –
25,00%.

Výsledky:
TJ Poděšín „B“ - TJ Sokol Nížkov „D“ 8:10; - SK Dolní Heřmanice „B“ 9:9; - TJ Sokol
Malá Losenice „B“ 12:6; - TJ Spartak Velká Bíteš „D“ 16:2; - TJ Sokol Sněžné 17:1; - TJ
Jiskra Vojnův Městec 4:14; - TJ
Spartak Velká Bíteš „C“ 16:2; - TJ
Žďár n/Sáz. „CH“ 12:6; - Velké
Meziříčí „E“ 9:9.
Úspěšnost hráčů družstvo „B“: Petr
Maša 60/12 – 83,33%, Radim Jaroš
13/3 – 81,25%, Zdeněk Jaroš 20/6 –
76,92%, Jitka Landová 54/17 –
76,06%, Stanislava Slabá 29/19 –
60,42%, Petra Štohanzlová 9/28 –
24,32%, Marie Vejvodová 0/13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SK Nové Dvory „B“
TJ Sokol Nové Veselí „B“
TJ Poděšín „A“
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“

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

14
14
10
10
8
6
5
4
4
0

3
1
4
3
1
2
4
5
3
4

1
3
4
5
9
10
9
9
11
14

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

214:110
213:111
179:145
181:143
157:167
149:175
159:165
112:212
137:187
119:205

49
47
42
41
35
32
32
31
29
22

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 „C“H
TJ Sokol Malá Losenice „B“
TJ Sokol Sněžné
TJ Spartak Velká Bíteš „D“

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

18
13
13
12
10
6
6
4
3
1

0
2
1
2
2
0
0
1
0
0

0
3
4
4
6
12
12
13
15
17

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

306:18
209:115
206:118
187:137
181:143
136:188
113:211
133:191
94:230
55:269

54
46
45
44
40
30
30
27
24
20
Z.Jaroš
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Antonín Chvátal v Americe.
Antonín Chvátal, 2. část.
Odpověď naší redakce:
Vážený a milý pane Chvátal, děkujeme vám za vaší první zásilku vašeho životopisu a za ten
dolar. Napsáno to máte velmi čitelně a pěkně. Jen některé věty bude třeba přestěhovat
z jednoho místa na jiné, aby to šlo vše pěkně za sebou. Jinak máte na své vysoké stáří
opravdu pěkné písmo, které se dobře čte, a i ten váš pravopis je velmi dobrý. K tomu všemu
vám upřímně gratulujeme. Ten dolar jsme dali na náš tiskový fond, protože si dovedete
představit, že to není lehké ty naše noviny finančně udržovat, a protože ty opravy dělá stejně
jeden důstojný pán, kterému na tom záleží, aby si naši dobří věřící krajané mohli pěkně
v zimě naše noviny přečíst, aby se jim líbily a aby v nich našli poučení a povzbuzení
k vytrvání v dobrém. Aby zůstali věrni Kristu Pánu a lahodné řeči svých rodičů, protože víra,
zdraví a mateřská řeč jsou těmi největšími dary od Pána Boha. Ten, kdo si neváží zdraví, je
nakonec nemocen. Ten, kdo si neudržuje víru, onemocní duševně a neví pak v životě kudy
kam. Ten, kdo si neváží mateřské řeči, pohrdá svou matkou, a to je nejen proti 4. Božímu
přikázání, ale zároveň jej to ochuzuje o životodárnou vláhu ze země, z které vyšel, a to jej
pak nakonec ochuzuje duchovně i kulturně. Tož jen nám zase brzy pište, pane Chvátal, a
pustí-li se i někdo jiný do popisování svých životních zkušeností, ať nám to pošle a rádi to
v dopisech budeme otiskovat. Pán Bůh Vám dej hodně zdraví, abyste mohl vše šťastně
dopsat a proto se vyvarujte nachlazení v té vaší letošní tuhé minnesotské zimě. Ze srdce Vás
a všechny vaše známé přátele pozdravujeme.
Nevím, zdali se vám, milí čtenáři, zavděčím. Nemám v úmyslu se nějak chlubit. Chci jen
vzpomínat. Den mého života se již hodně nachýlil, protože je mi 83 roků. Četka Katolíka mi
byla během mého dlouhého života opravdovou posilou a utvrzovala mne ve víře v v našeho
Spasitele. A tak mám stále v hlavě ty staré vzpomínky, které jsou spojeny se známými místy
z mého mládí, avšak na to co jsem dělal před týdnem, či včera, na to si vzpomenout nemohu.
Proto ty stálé živé vzpomínky se pokusím dát na papír. V domě jsem stále sám, protože mě
moje drahá manželka předešla na věčnost. Byla o pět let mladší než já a nikdy nestonala, až
tak najednou. Musela do nemocnice, můj přítel Dr. Stanley Kučera ji operoval, ale hned po
operaci ke mně přišel a povídá: „Toníku, tvá manželka má raka, a bude žít ještě asi tak dva
měsíce“. Nikdo neví, kdo takovou věc neprožil, jak tato zpráva na mne působila. Skutečně
také za dva měsíce moje manželka zemřela, připravena na smrt sv. svátostmi. A tak jsem
osiřel, zůstal sám, a jen vzpomínky na ni mě těší a zároveň zarmucují, že tu musím ještě na
to opětné shledání s ní nějaký čas počkat.
Dnes je neděle 27. ledna 1963. Vrátil jsem se z kostela, připravil si oběd a po obědě přisedám
opět ke stolu, abych se pustil s chutí do psaní těch svých vzpomínek, dokud je mám ještě tak
živé ve své mysli. Také mne k tomu psaní vybídla jedna stařenka ze Spillville, Iowa.
Připomněla mi, že jsem dříve psával do Katolíka i do Katolického Dělníka, a proč tedy nepíši
teď, když mám na to více času. A tak Vás, stařenko poslechnu, zvláště když mne k tomu
povzbudili i z redakce našeho oblíbeného Katolíka. Vše, co napíši, bude pravda, a i když
vynechám některé vedlejší věci, to hlavní se budu snažit zachytit tak, jak to dosud chovám
v paměti, a jak si na to vzpomenou jistě i někteří jiní pamětníci starých dob, kteří byli svědky
některých událostí, o kterých budu psát.
Narodil jsem se dne 27. března 1880 ve vesnici Poděšín, hodina cesty severně od Polné na
Českomoravské vysočině. Bylo to ve velikonočním týdnu, poněvadž mi pak matka
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několikrát v pozdějších letech opakovala, že jsem ji přerušil její přípravy na pečení
velikonočních koláčů a mazancovým dovoláváním se o vstup do světa. Poděšín byla víska
asi s 55-ti čísly a měli jsme pouhých patnáct minut cesty k zemským hranicím nám vždy milé
Moravy. Ve vsi byla kaplička, a dokud nebyla zima, scházívali se v ní sousedé každou neděli
odpoledne k pobožnosti. Zpívali a modlili se jako jedna veliká rodina. Do kostela jsme
chodili do Nížkova, kde byl náš farní kostel, a odkud přicházel dvakrát týdně pan kaplan
vyučovat náboženství všechny děti v Poděšínské škole. Z Poděšína do Nížkova bylo půl
hodiny cesty pěšky. Nížkov byl veliká kolatura, protože k němu bylo přifařeno asi pět vesnic.
Nedělní bohoslužby v Nížkově byly tedy vždy i schůzkou všech sousedů a známých přátel.
Moji rodiče vlastnili v Poděšíně asi 150 měřic polí a luk s chalupou. Pán Bůh rodičům
požehnal na dětech a jejich práci tak žehnal. Bylo nás devět bratrů, ale žádnou sestru jsme
neměli, která by matce pomohla dělat naší chůvu. Matka měla s námi práce, starostí i trampot
dost. To ví zase jen matka, která vychovala tolik dětí jako ta naše, a při tom všem musila
postačit na všechnu práci domácí a v hospodářství. Avšak všichni jsme vyrostli a byli zdraví.
Matka si častěji sice povzdychla, že pro nás nemá dost místa na spaní, ale otec vše moudře
vyřešil. Udělal z prken takovou velikou bednu, která se vešla pod postel a do ní nám matka
ustlala. Vždy večer ji vytáhla, uložila do ní menší caparty, a ráno ji zase schovala pod postel.
Když jsme vyrostli, spali jsme na posteli.
Náš otec měl vedle starosti o rodinné hospodářství i jakousi touhu dělat něco pro duchovní
dobro ostatních. Měl dobrý hlas, a tak býval v naši vesnici, zpěvákem. Také vodíval procesí
na pouti. Vzpomínám si dosud, že jsem s ním byl několikrát jako malý kluk ve Frantále u sv.
Anny, jindy zase u Panny Marie Byčtově (zde je asi myšleno Obyčtov), nebo na Křemešníku
u Nejsvětější Trojice. Jako kluci nosívali jsme cestou korouhve a dostali jsme za to 5 až 6
krejcarů na pouť na útratu. To bylo, ale již v pozdějších školáckých letech, a ještě jsem
neřekl, že jsem začal do té naší poděšínské školy chodit ve věku šesti let. Vyučoval nás tehdy
učitel Václav Urban*1 a náboženství nás přicházíval učit pan kaplan z Nížkova. Ten nás také
připravoval k první sv. zpovědi a k sv. přijímání. To jsme, pane musili umět všelijaké věci
z Písma svatého a různé modlitby zpaměti, a důstojný pán nám to uměl natlouci do hlavy. Do
školy jsem chodil rád, dost dobře jsem ve všem pokračoval, ale zeměpis a dějepisem, mě
moc nevoněly. Za to jsem měl rád počty, a dodnes si vzpomínám, že mne pan učitel před
celou třídou pochválil. A to mi dodalo ještě více chuti k učení, ale nejhorší bylo, že hned
z jara a na podzim se musili ráno brzy vstávat, a než jsme šli do školy, museli být na pastvě.
A tu, když se mi nechtělo vstávat, otec mě vytáhl z peřin, postavil na nohy a to jsem již
věděl, co to znamená. Husy vyhnat, napást a přihnat zase domů. Potom jsem dostal teprve
snídani a hajdy do školy. Asi po třech letech jsem povýšil. Otec mi dal větší odpovědnost.
Místo hus a kačen jsem dostal na starost kravky. Bylo to sice povýšení a naučilo mne to
mnohému dobrému pro život, ale kdo to nezkusil, nikdy neuvěří, co takový pasák musil
prodělat. V době, kdy jsou rána ještě velmi chladná, zábly nás nohy, poněvadž se chodilo
obyčejně bosky, jakmile začaly na jaře pastvy, a na podzim skoro do sněhu. Avšak to nás
děti naučilo být vynalézavými. V rozvezených hromádkách hnoje jsem si vždy vyhrabal
dolík a tak si ohříval nohy jako v pařeništi. Jiné trápení mě čekalo, když byla špatná pastva,
anebo když zase bylo veliké vedro. To se dobytek začal rozříkávat, protože jej příliš kousaly
mouchy a komáři. Pasák má s tím pak po celou dobu pastvy velikou patálii.
*1 – Antonín Chvátal se narodil v roce 1880, jak píše, šel do školy v šesti letech a školní
docházka trvala 8 roků. Takže školu absolvoval od roku 1886 do roku 1894. Učitelé na škole
v té době: 31.12.1885 až 26.8.1889 Jan Bezděk, 26.8.1889 až 24.7.1892 Václav Urban,
24.7.1892 až 20.7.1917 Josef Med. Poznámka Zdeněk Jaroš.
Anton Chvátal, přepsal Z. Jaroš
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Školní kronika – 19. část.
1870 – 71 – pokračování.
Dne 6. května 1871 obdržela škola Poděšíská od c.k. okresní školní rady v Polné 11 kusů
školních knih pro chudé žáky a sice 2 čítanky pro první třídu, 2 čítanky s mluvnicí pro
druhou třídu, 2 malé katechismusy z otázkami a odpovědi pro obecní školy, 2 velké
katechismy pro katolické obecní školy, 2 početnice pro školy venkovské.
Na podanou snažnou žádost k slavné c.k. školní radě v Polné od 5. března 1871, by
dosavadní podučitelská štace v obci Poděšíně v jednotřídní národní škole přeměněna byla a
dosavadní podučitel František Novotný za skutečného učitele řádným dekretem potvrzen byl,
obdržel tentýž František Novotný od vysoké c.k. zemské školní rady z Prahy skrze slavnou
c.k. okresní školní radu v Polné tento přípis čili dekret.
C.k zemská školní rada v Čechách číslo 5350 z.š.r. panu Františkovi Novotnému podučiteli
na obecné škole v Poděšíně. C.k. zemská školní rada ustanovuje Vás na základě presentace
c.k. školní rady v Polné ze dne 27. dubna 1871 číslo 219 učitelem na obecní škole
v Poděšíně.
Potom se Vám věděti dává a vybízíte se, byste za příčinou vykonání přísahy a nastoupení
služby u přednosty c.k. okresní školní rady v Polné náležitě se přihlásil v Praze dne 4. června
1871.
Místodržitelský místopředseda Biegerhofen.
Panu Františkovi Novotnému (č.543 o.š.r.) učiteli v Poděšíně.
Vysoká c.k. zemská školní rada v Praze ustanovila vynešením od 5. července 1871 č. 7177
v následku Vašeho jmenování za skutečného učitele Vaše nynější služné ročně na 278
zlatých, 55 krejcarů a 21 zlatých co roční služné příspěvek a poukázala zároveň c.k. berní
úřad co okresní školní pokladnici, by Vaše dosavadní služné koncem června 1871 zastavené
a početím měsíce července t.r. Vám Vaše nově ustanovené služné v měsíčních lhůtách
vyplacené bylo.
V čemž se tímto v známost uvádíte.
Za c.k. okresní školní radu v Polné dne 18. července 1871
Za c.k. okresní hejtmana J. Staropražský
Číslo 644 okresní školní rada.
Řídícímu panu učiteli v Poděšíně c.k. okresní školní rada ve svém zasedání dne 31. srpna
1871 na základě zákona ze dne 19. února 1870 se na tom usnesla, aby za obstarání topení
čistění a bílení školních místností úhrnkový roční plat ustanoven byl. Následkem toho byla
prozatímně pro rok 1871 – 02 až ku provedení týkajícího jednání pro tamní školu úhrnem
částka 36 zlatých.
čísla vyměřena za kteroužto topivo s přívozem a štípáním topením, roční bílení a čistění
školní místnosti obstaráti máte.
C.k. berní úřad v Polné co okresní pokladna se zároveň vyzívá tento úhrnkový roční plat
zaznamenati a Vám jej ve dvou stejných lhůtách a sice v měsíci říjnu a lednu vyplatiti. Což se
Vám k náležitému dalšímu opatření na vědomí dává.
C.k. okresní školní rada v Polné dne 31. srpna 1871 c.k. okresní hejtman Stifleri.

(Pokračování příště)
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Historie.
Nejstarší historie Poděšína a okolí. (40. část)
1668
Hned na začátku roku začaly silné mrazy. 25. dubna napadlo na 1 loket mokrého sněhu a
vydržel do 7. května, potom nastala veliká tepla.
Začal se více pěstovat len, protože na plátno ho je hodně potřeba a tak se bude dobře
prodávat.
Do Poděšína se vrátili 2 žoldnéři z vojny Turecké. Jeden má ruku uťatou a druhý oko
vypíchnuté a bez uší. To Turci ho tak posekali, když na koních v šturm se dali. Oni přijeli
s koňmi a lup si přivezli za svou bolest. Dovezli nějaké peníze, rozličné věci a každý jednoho
koně i s vozem.
Zima začala 17. října. Mokrý sníh padal 5 dní a pak bylo teplo do 5. listopadu a potom začaly
mrazy.

1669
Od 8. ledna začalo silně mrznout a robotníci celý leden chodili sekat dřevo do panského lesa
v Poděšíně. Všude zde jsou většinou duby, buky, břízy a něco málo borovic a smrků. Všude
se pálí milíře, hlavně jich je od Blažkova k Rudolci a k Poděšínu a Záborné. Ještě 25. dubna
je hodně sněhu.
Panské hony se konají v Poděšíně, Sirákově a v Matějově.
Zima začala 9. listopadu, když napadlo mnoho sněhu, pak bylo 14 dní pěkně a potom do
konce roku sněžilo a mrzlo.

1670
Celý leden a únor jsou dost silné mrazy. Teplo začalo 12. dubna.
Čas od času přichází do okolních vsí a i do Poděšína handlíř a řezník, co dobytek kupuje,
prodává a také ho léčí. On je velikým činovníkem církve Bratrské. To on a jeho přátelé, kteří
mu pomáhají všelijaké zakázané nábožné i světské knihy přináší. Oni jsou tisknuté v Polské
a Saské zemi a k nám potajmu jsou v malém množství převážené. U nás si je lidé kupují a
dále půjčují.
Domu byl zase dovezený z Turecké vojny jeden mrzák a má pravou ruku a nohu useknutou
jak rajtoval na koni. Povídal, že už domů se nikdo nevrátí z těch, co společně před léty šli.
Oni sloužili všichni společně a posekání od Turků byli, nebo padli do zajetí. Ten posekaný je
pacholek zvaný Puža a vyprávěl, že posekaný na smrt byl i jejich velitel. Ten pluk celý, že
pobitý byl a jak zle s nimi Turci zacházeli. Kdo byl ještě trochu živý, tomu kopí do srdce,
břicha nebo huby zapíchnuly. Jejich hlavy pak usekali a na kůly nabodali. Také malé děti za
živa na dva kusy rozseknuli nebo na kůl za živa narazili, až umřeli. Ženy s sebou do Turecka
v houfech naháněli, ale jenom ty mladé, staré také na místě zabíjeli.
Zima začala 14. listopadu, pak přišel déšť, ale celý prosinec mrzlo.

1671
Sníh leží od prosince a pořád padá nový. Místy ho je na 3 až 4 lokte. 21. srpna velké kusy
ledu z nebe padají. K tomu se přidal silný vítr a spadlo hodně vody. Hráz u panského rybníka
v Poděšíně praskla a ryby na louku vyplavali a skoro všechny teplem pokapali. Kdo měl
štěstí tak pár ryb potajmu domů odnesl. Fišmistr (porybný) je z Poděšína a jmenuje se Hanzi
Rupauer a je na lidi zlý. Ty ledy co padaly, nadělaly mnoho škody.
(Pokračování příště)
Václav Flesar
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Počasí.
Leden.
Slunečno bylo jenom 2 dny, propršelo 5 dní, sněžilo také 5 dní, 1 dny byla celodenní mlha,
1x ranní mlha a vítr foukal 6 dní. Polední teplota byla 1,6°C. Dešťových a sněhových srážek
bylo 67 mm. Leden byl teplý.
1
Ráno
Večer

2004
-4,5
-3,7

2005
-3,1
-1,1

2006
-7,5
-6,2

2007
1,1
-2,1

2008
-0,8
0,5

2009
-7,2
-5,8

2010
-5,7
-4,6

2011
-3,3
-1,8

2012
-2,3
-0,9

2013
-3,7
-2,1

2014
-1,2
0,1

2015
-0,8
0,4

Únor.
Slunce v únoru svítilo 4 dny, propršelo 1 den, sníh padal 3x, vítr foukal 5 dní. Polední teplota
byla 1,7°C. Dešťových a sněhových srážek bylo 14 mm. Na únor to byl suchý měsíc.
2
Ráno
Večer

2004
-0,6
-0,8

2005
-4,6
-2,2

2006
-5,4
-2,6

2007
-0,6
1,1

2008
-1,0
1,0

2009
-3,6
-2,3

2010
-3,9
-1,8

2011
-5,3
-1,7

2012
-9,1
-5,2

2013
-2,5
-1,1

2014
-0,4
2,3

2015
-2,3
-0,3

Březen.
Slunce svítilo 8 dní, propršelo 6 dní a 2x sněžilo, vítr foukal 9 dní. Poslední máz byl 23.
března -4°C. Polední teplota byla 6,2°C. Dešťových srážek bylo 52 mm.
Z. Jaroš
3
Ráno
Večer
1

2004
0,7
3,2
2

3

2005
1,5
2,8
4

5

6

2006
-1,8
1,3
7

8

9

2007
0,0
5,1
10

11

2008
-0,6
2,2
12

13

14

2009
-0,2
1,7
15

16

2010
-1,3
3,0
17

18

19

2011
-0,8
4,8
20

21

2012
0,8
6,3
22

23

24

2013
-2,8
0,1
25

26

15
10
5
0
-5
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2014
2,3
7,8
27

28

29

2015
1,1
4,5
30

31

