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Novinky.

obce Poděšín
Pod šín

č 3/2015
č.

Úvod.
Vážení občané. Posunuli jsme se do léta. Je hodně sucho. Občas
čas sice zaprší, ale to nesta
nestačí.
Máme za sebou i pár tropických dní.
dní Byl zkolaudován nový rybník na Bejčině.
Bej
Nyní se
pomalu napouští. Kvůli
ůli velkému suchu to trvá dlouho, ale konečně
konečně má Poděšín přírodní
koupaliště. Chystá se příjezdová
říjezdová cesta k novému rybníku přes
řes Háječek. Byl proveden nový
povrch silnice z Poděšína
šína od křižovatky do Skrýšova, ale ne příliš
říliš kvalitním materiálem, tak
uvidíme, jak nám dlouho vydrží. U prodejny jsou nové kontejnery na bio a plast.
J.Dočekal
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Nový rybník na Bejčině.

Události.
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- 03.07.
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Velikonoce, slunce, zataženo, déšť
déš i sníh
Bylo konečněě zahájeno odhrnování zeminy pro rybník.
Pouť.
Částečné
né asfaltování silnice na Skrýšov.
Na hřišti
išti byla postavena máj.
U KD byl přistaven
řistaven kontejner na velkoobjemový odpad.
K Jednotě byl dán kontejner na bioodpad.
Zemřela
ela Marie Doležalová, č. p. 15
Večer přišla bouřka
řka a krupobití.
Na hřišti proběhlo
ěhlo kácení máje.
KSUS přilepovala
ilepovala a opravovala silnici po obci.
Proběhla
hla kolaudace rybníka na Bejčině.
Bej
Napouštění
ní rybníka na Bej
Bejčině.
Zemřel
el Jan Šimek, č. p. 80
Na mostku namontováno nové zábradlí.
KSUS opravuje silnici Poděšín
Pod
– Skrýšov.
Dovezen nový kontejner na plasty.
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Obecní úřad.
Usnesení zastupitelstva
astupitelstva obce Poděšín,
Pod
ze dne 27.
27 3. 2015
22. Schválení smlouvy o díle a prohlášení odpovědnosti
odpov
s Ondřejem
řejem Jarošem.
Usnesení č.. 22: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o díle a prohlášení
odpovědnosti s Ondřejem
ejem Jarošem.
23. Schválení žádosti o povolení kácení dřevin
d evin na pozemku Josefa Homoly.
Usnesení č.. 23: Zastupitelstvo obce schvaluje
schvaluje žádosti o povolení kácení dřevin
d
na pozemku
Josefa Homoly.
24. Schválení vytvoření
ení rozpočtu
rozpoč na zasíťování parcel.
Usnesení č.. 24: Zastupitelstvo obce schvaluje vytvo
vytvoření rozpočtu
čtu na zasíťování
zasíť
parcel.
25. Schválení stavebního projektu na prodloužení vodovodního
vod
řadu.
Usnesení č.. 25: Zastupitelstvo obce schvaluje stavební projekt k prodloužení vodovodního
řadu.
26. Schválení dodatku ke smlouvě
smlouv o nakládání s odpadem.
Usnesení č.. 26: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ke smlouv
smlouvěě o nakládání s odpadem
mezi firmou Miroslav Odvárka ODAS z důvodu zajištění
ní svozu bioodpadu.
bioodpadu
27. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
v
odstoupení Ludmily Řeháč
Řeháčkové ze soc. komise.
28. Schválení směnné
nné smlouvy mezi Obec Pod
Poděšín
šín a Enderle Jiří
Jiř ohledně stavební
parcely.
Usnesení č. 28:: Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou
sm nnou smlouvu mezi Obec Poděšín
Pod
a Jiřím
Enderlem ohledně stavební parcely. Výměna
Vým
stavební parcely č. 2502 za stavební parcelu č.
2000/5.

Usnesení zastupitelstva
astupitelstva obce Poděšín,
Pod
ze dne 17. 4. 2015
29. Schválení závěrečného účtu
čtu obce.
Usnesení č.. 29: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěreč
závěrečný účet obce, který
vypracovala účetní
etní p. Bruknerová z Nížkova. Závěrečný účet
et obce byl předán
p
k projednání
a schválení. Závěrečný účet
čet byl vyvěšen
vyv
15 dní na obecní vývěsce,
ěsce, nebyl
nebyly vzneseny žádné
námitky.
30. Schválení těžby
žby a prodeje dř
dřeva z polomu v obecním lese.
Usnesení č.. 30: Zastupitelstvo obce schvaluje ttěžbu a prodej dřeva
řeva z polomu po nedávné
vichřici v obecním lese. Dřevo
řevo bude prodáno nejvyšší nabídce.
31. Schválení nákupu sekačky.
čky.
Usnesení č. 31: Zastupitelstvo
vo obce schvaluje nákup sekačky
seka
(značka
čka Husqvarna, v hodnotě
12 tisíc) pro udržování travních ploch na zahradě
zahrad MŠ, v blízkosti autobusové zastávky a
dalších menších travních ploch, které nelze sekat traktůrkem.
trakt
32. Finanční
ní audit na OÚ Podě
Poděšín.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
ědomí výsledek finančního
finan
auditu obce.
33. Schválení finanční závěrky
ěrky obce.
Usnesení č.. 33: Zastupitelstvo obce schvaluje finan
finanční závěrku obce.

Usnesení zastupitelstva
astupitelstva obce Poděšín,
Pod
ze dne 12. 6. 2015
34. Schválení nákupu kontejneru na plasty.
Usnesení č.. 34: Zastupitelstvo obce schválilo nákup kontejneru na plasty od firmy ODAS z
důvodu nedostatečné
né kapacity již stávajících dvou kontejnerů
kontejnerů a častého odkládání
igelitových pytlů s plasty vedle kontejnerů.
kont
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35. Schválení odkupu pozemku p. č. 79/2.
Usnesení č. 35: Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemku p. č. 79/2, jejímž majitelem
je Alois Nejedlý, pozemek je o výměře 11m², 35,00 Kč/m². Pozemek se odkupuje z důvodu
nedbalosti projektanta a špatného zaměření stavení firmou, která postavila obecní cestu na
části soukromého pozemku.
36. Schválení smlouvy o prodeji části pozemku p. č. 2505.
Usnesení č. 36: Schválení smlouvy o prodeji pozemku p. č. 2505 o výměře 71m², který bude
sloučen do stávající parc. č. 275 a části pozemku p. č. 53/1 o výměře 58 m², který bude
sloučen do stávající parc. č. 274. Části pozemků byly prodány manželům Zdeňkovi a
Naděždě Sobotkovým za dohodnutou cenu 4.515 Kč, tj. 35,00 Kč/m².
37. Schválení nákupu vzorového úsporného světla.
Usnesení č. 37: Schválení nákupu vzorového úsporného světla od firmy Smart lumen s.r.o.
v hodnotě 9.485 Kč. Úsporné světlo bylo namontováno na měsíc na zkoušku před
Dobrovolnými. Světlo bylo zakoupeno z důvodu úsporného provozu a velké světelnosti.
38. Schválení účetní závěrky pro MŠ Poděšín.
Usnesení č. 38: Schválení účetní závěrky pro MŠ Poděšín vypracovanou p. Janou
Musilovou.
39. Zastupitelstvo obce bere na vědomí stížnost pana Zdeňka Šimka doručenou na
Obecní úřad Poděšín dne 30. 4. 2015.
Zastupitelstvo obce zaslalo odpověď na danou stížnost dne 1. 5. 2015.
40. Schválení rozpočtového opatření obce.
Usnesení č. 40: Schválení rozpočtového opatření obce.

Usnesení zastupitelstva obce Poděšín, ze dne 26. 6. 2015
41. Schválení kupní smlouvy na odkup pozemku p. č. 79/2.
Usnesení č. 41: Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu na odkup pozemku p. č. 79/2,
jejímž majitelem je Alois Nejedlý. Pozemek je o výměře 11m², 35,00 Kč/m². Kupní
smlouvu na odkup pozemku vypracoval pan Zdeněk Šustr.
42. Schválení změny č. 1 Územního plánu.
Usnesení č. 42: Zastupitelstvo obce schvaluje změnu č. 1 Územního plánu.
43. Schválení pořízení zábradlí na mostku přes potok k Sirákovu.
Usnesení č. 43: Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení zábradlí na mostku přes potok
k Sirákovu. Zábradlí na mostku se pořizuje z důvodu zajištění bezpečnosti obyvatel.
44. Schválení vytvoření záchytného roštu přes příjezdovou cestu do ZD.
Usnesení č. 44: Zastupitelstvo obce schválilo vytvoření záchytného roštu přes příjezdovou
cestu do ZD. Záchytný rošt zajistí správný odtok vody při případných prudkých deštích.
45. Zastupitelstvo obce bere na vědomí stížnost pana Zdeňka Šimka doručenou na
Obecní úřad Poděšín dne 12. 6. 2015.
Zastupitelstvo obce zaslalo odpověď na danou stížnost dne 26. 6. 2015. Danou stížnost
zastupitelstvo projednalo a vyřešilo v bodě 44.

Stav financí k 30. 6. 2015:
- pokladna:
- bankovní účet 1:
- bankovní účet 2:
- bankovní účet 3:
Celkem:

42 316,00 Kč
811 968,23 Kč
202 537,12 Kč
1 500 147,92 Kč
2 556 969,27 Kč

J. Dočekal
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Stavby.
Rybník na Bejčině.
Jelikož byla letos mírná zima, mohlo být 12. března po zimní přestávce zahájeno
pokračování stavby rybníku nade vsí. Práce pokračovala na stavbě přepadu a odtoku. 7.
dubna bylo konečně zahájeno odhrnování zeminy pro rybník. 20. dubna začalo navážení
zeminy, rozhrnování a válcování hráze. Po dokončení hráze bylo celé okolí stavby
rekultivováno a zaseto trávou.
11. června 2015 v 10:15 hodin proběhla kolaudace rybníka na Bejčině, které se účastnili
Magdaléna Bartoňová – Mě.Ú. Žďár n. S., Václav Nečas – stavební dozor, Jarmila Tůmová
– Krajský pozemkový úřad, Jiří Klusáček a Pavel Tonar – Pozemkový úřad Ždár n. S.,
Pavel Bílek – SPH Stavby Bystřice n. P., David Nejedlý a Zdeněk Jaroš – obec Poděšín. Po
úspěšné kolaudaci byl rybník 14. června zastaven a postupně napouštěn. Protože je letos
obzvláště velké sucho a podle zákona musí být ponechán minimální průtok vody v potoku
pod rybníkem, bude ještě nějaký čas trvat, než bude napuštěn do plného stavu.
Konec školního roku a začátek prázdnin přinesl velká horka, a i když byl rybník napuštěn
jenom z části, přilákal mnoho návštěvníků a byl neustále v obležení hlavně dětí, ale i
dospělých občanů. A to nejen domácích, ale i přespolních.
Na závěr bych chtěl tímto poděkovat zaměstnancům pozemkového úřadu Jiřímu Klusáčkovi
a Pavlu Tonarovi, za řešení neustále nových problémů, které celou stavbu provázely. Bez
jejich přičinění by tato stavba určitě nestála. Dále Václavu Nečasovi, který tento rybník
naplánoval a konečně stavební firmě SPH Stavby Bystřice, která stihla stavbu včas dokončit
i přes potíže, které nastaly s úřady.
Z. Jaroš
V neposlední řadě je také třeba poděkovat Zdeňku Jarošovi, bývalému starostovi, který
celou stavbu inicioval a usiloval o ni aktivně mnoho let. Bez něho by se rybník ani
neplánoval, ani nestavěl. První myšlenka vznikla již někdy před dvaceti roky. Tehdy ovšem
nebylo na takovéto stavby pomyšlení. Nebyly peníze a ani pozemky. Reálnější podobu
myšlenka nabyla během pozemkové reformy, která u nás probíhala. Bylo možno připravit
pozemky. Tehdy u nás bylo nachystáno až pět nových rybníků. A pak zbývalo sehnat
potřebnou dotaci „alespoň“ na realizaci tohoto, největšího z plánovaných rybníků. Nakonec
se, díky již výše jmenovaným, podařilo sehnat 100% dotaci na stavbu rybníka na Bejčině,
pracovně označeného jako R5, což je věc docela nevídaná. Pak nastaly opět problémy
s úřady a stavba se neustále odkládala. Zahájena nakonec byla až loni na podzim. Projekt
musel doznat na poslední chvíli změn a rybník se stal rázem o 30 cm mělčí a tím také
menší. To nám nakonec nevadí, hlavně že tu rybník je a obec to nestálo ani korunu. Nyní se
pomalu napouští. Kvůli velkému suchu a tím nedostatku přítoku a kvůli povinnosti
zachování určitého odtoku, se napouští již několik týdnů a stále ještě není plný. To však
nebrání, aby již nyní byl využíván jako přírodní koupaliště. Má pro to podmínky, aby v něm
byla voda čistá a teplá. V horkých dnech je navštěvován desítkami koupáníchtivých občanů.
Až se hladina ustálí na plné výši, bude mít rybník i dostatečnou hloubku a plochu. I když ne
takovou, jakou měl původně mít, a o kterou přišel kvůli horlivým „zeleným ouřadům na
kraji“. Nedaleko se staví další soukromý rybník a tak v této lokalitě vznikne pěkná kaskáda
tří rybníků. Nyní se ještě chystá příjezdová cesta od vsi přes Háječek a po hřebeni Bejčiny.
Bude třeba vykácet křoviska a udělat drobné terénní úpravy. Jako povrch bude využit
drcený asfalt ze starých opravovaných obecních cest.
J. Dočekal
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Stavba rybníka na Bejčině.
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Stavba dokončena a kolaudace.

Napouštění rybníka.

Využívání rybníka.
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Oprava kulturního domu.
V úterý 24. února zahájila stavební firma Aleš Dočekal z Nížkova částečnou rekonstrukci
kulturního domu. Původní šenk, sklep a chodba na toalety byly zbourány, sklep zasypán a
zásyp zhutněn a zabetonován. Začátkem března byla natažena nová elektrika a zabudována
nová skříňka s jističi a nainstalována nová voda. Dále došlo na omítání stěn a byl zbudován
nový strop ze sádrokartonu a zateplení stropu. V polovině března byly z bezpečnostních
předpisů zazděny nové plastové dveře na místě původních dveří a nová nižší plastová okna
byla dána do celého přísálí. Na závěr byla v celém novém prostoru položena dlažba. Nově
vzniklý prostor se nejenom zvětšil, ale i pěkně prosvětlil. Stavba stála 234.355,- Kč. Do
začátku plesové sezóny by měl být zhotoven barový pult a obložení v celé místnosti.
Z. Jaroš, J. Landová

Školní zahrada.
Obecní úřad upozorňuje občany, že začátkem prázdnin nabralo ničení a tvořící se nepořádek
na školní zahradě takové obrátky, že vydal zákaz vstupu dětí na školní zahradu bez
doprovodu rodičů. Toto nařízení platí i pro starší, takzvané náctileté děti.
Z. Jaroš

Nové kontejnery.
V roce 2015 vešla v platnost nová vyhláška o odpadech. Obec Poděšín proto musela pořídit
kontejner na bioodpad (hnědý). V dnešní době je téměř vše v plastu, a proto byl z důvodu
nedostatečné kapacity kontejnerů na plasty zakoupen třetí žlutý kontejner.
A. Vodáková

Nové dveře, okno, osvětlení.

Úpravy hotové.

Nová dlažba.

Nové kontejnery.
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Oslavenci.

Josef
Homola,
80 let

Josef
Palas,
80 let

Marie
Skalická,
81 let
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9. třída ZŠ Nížkov 2015
3. řada zleva: Jaroslav Dočekal, Jiří Pazour, Martin Štohanzl, Šimon Slabý, Jan Sobotka,
Patrik Šurnický, Josef Vlček, Adam Jánoš, Jakub Chromý
2. řada zleva: Iveta Letmajerová,Petra Musilová, Pavlína Vlčková, Jaroslava Slámová,
Aneta Špačková, Nikola Vlčková, Eliška Jarošová, Lenka Jarošová, Eva Chvátalová,
Martina Klímová,Ivana Junová
1. řada zleva: Miluše Chalupová, Hana Kučerová, Lenka Křehlíková, Hana Svobodová,
František Sládek, Tereza Valová, Martina Maloušková, Lucie Zezulová, Marta Novotná

Máj 2015.

Nové zábradlí u lávky k Sirákovu.
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Mateřská škola.
Prázdniny
Konečně začaly vytoužené prázdniny plné sluníčka a tak zůstala naše školka úplně
prázdná. Můžeme zavzpomínat na příjemně prožité chvilky, prohlédnout si fotky z výletů a
z akcí s rodiči a hlavně si odpočinout od povinností, které zase brzy nastanou. Školka
v Poděšíně bude uzavřena do pátku 21. srpna 2015 a provoz zahájíme v pondělí 24. srpna.
Všem spoluobčanům přejí příjemnou dovolenou děti a dospělí z Mateřské školy Poděšín.
H. Řičanová

Ve ždárské knihovně.

Roztančené čarodějnice.

Zpívání pro maminky.

Rozloučení s předškoláky.

Vystoupení pro maminky.

Na výletě v Přibyslavi.
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MŠ Poděšín 2015
Horní řada zleva: Lukáš Enderle, Miloslav Šorf, David Chvátal, Vojtěch Chvátal, Matěj Neubauer,
Dominik Vencovský, Kryštof Šimek
Spodní řada zleva: Tereza Chvátalová, Barbora Šimková, Eliška Navrátilová, Klára Prchalová, Tereza
Jágrová, Justýna Šorfová, Petra Rosecká.
Učitelky: Šárka Zelenková, Hana Řičanová

Kouzelný výlet s rádiem Vysočina.

Den dětí.
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Hasičské soutěže.
Hasičská soutěž okrsku Nové Veselí v Matějově
V neděli 24. května odpoledne se v obci Matějov uskutečnilo 1. kolo hasičské soutěže
v klasice Okrsku Nové Veselí. Soutěže se zúčastnilo 11 družstev mužů, včetně našeho sboru
a 3 družstva žen. Soutěžilo se v tradičních disciplínách – teorie, pořadová příprava,
štafetový běh 8 x 50 m a požární útok. Naše družstvo ve složení – Alois Chvátal (velitel),
Vladislav Flesar (strojník), David Nejedlý, Zdenek Sobotka, Tomáš Dočekal, Pavel Sláma,
Luboš Palas, Lukáš Flesar, Petr Enderle. Startovali v 6. pořadí a jejich celkový čas byl
130,19 s, z toho 53,44 s v požárním útoku a 76,75 s ve štafetovém běhu. Umístili se na
krásném 2. místě. Rozhodčí za náš sbor byl Vladimír Řeháček a Jiří Šlechtický.
S. Slámová
Výsledné pořadí soutěže:
Muži: SDH
Požární útok
štafeta
celkem
1.
Sirákov A
56,91 s
73,03 s
129,94 s
2.
Poděšín
53,44 s
76,75 s
130,19 s
3.
Újezd A
56,63 s
74,13 s
130,76 s
4.
Kotlasy
59,85 s +10
71,15 s
131,00 s
5.
Nové Veselí
60,44 s
72,69 s
133,13 s
6.
Újezd B
58,31 s
78,28 s
136,59 s
7.
Budeč
74,93 s
72,90 s
147,83 s
8.
Matějov
76,60 s +20
76,62 s
153.22 s
9.
Újezd C
72,28 s
82,06 s
154,34 s
10.
Sirákov B
81,03 s +10
74,85 s
155,88 s
11.
Březí nad Osl. 81,21 s
75,75 s
157,56 s
Ženy:
1.
2.
3.

SDH
Kotlasy
Nové Veselí
Matějov

Požární útok
68,19 s
60,06 s
78,88 +10

štafeta
77,12 s
86,10 s
82,18 s

Celkem
145,31 s
146,16 s
161,06 s

Okresní kolo SDH V Pikárci
Dne 20.6.2015 se v Pikárci konalo okresní kolo hasičské soutěže v klasice. Okrsek Nové
Veselí zde reprezentovala dvě družstva - SDH Sirákov a SDH Poděšín. Soutěžilo se
v tradičních disciplínách (požární útok, štafeta 8x50m, pořadová příprava a teorie), ovšem
za mnohem přísnějších podmínek a pravidel. Naše družstvo soutěžilo ve složení: Antonín
Sláma (velitel), Vladislav Flesar (strojník), David Nejedlý, Pavel Sláma, Zdeněk Sobotka,
Luboš Palas, Tomáš Dočekal, Lukáš Flesar a Petr Enderle. V konkurenci 16 družstev
skončilo na 12. místě s celkovým časem 154,75 s.
SDH Sirákov obsadilo 10. místo. Na vítězných příčkách se umístila družstva z SDH
Pikárec, SDH Chlumětín, SDH Nyklovice.
S. Slámová

O pohár starosty obce Olešenka
V sobotu 6. 6. proběhnul již 13. ročník hasičské soutěže v požárním sportu O pohár starosty
obce Olešenka. Poděšín soutěžil po dvouleté přestávce opět s oběma družstvy. V kategorii
mužů soutěžilo 8 družstev a v kategorii žen 6 družstev.
Muži šli na start jako druzí. Čas nebyl špatný, ale stačil až na 6. místo. Ženy startovaly také
jako druhé a umístili se na 4. místě.
12
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Za družstvo mužů závodili: Zdenek Sobotka, Pavel Sláma, Antonín Sláma, Tomáš Dočekal,
Lukáš Flesar, Petr Enderle, Jan Enderle.
Za družstvo žen závodili: Naděžda Sobotková st., Stanislava Slámová, Růžena Slámová,
Jaroslava Slámová, Miroslava Slámová, Lenka Doležalová, Libuše Dočekalová.
S. Slámová
Muži:
Ženy:
1.
Olešenka 1
26:01 s
1.
Janovice
30:18 s
2.
Olešenka 2
27:45 s
2.
Dobrá
31:57 s
3.
Pohled 2
29:82 s
3.
Česká Jablonná
37:29 s
4.
Stříbrné Hory
31:31 s
4.
Poděšín
37:34 s
5.
Janovice
31:80 s
5.
Brzkov
58:51 s
6.
Olešenka
D
6.
Poděšín
32:12 s
7.
Pohled 1
34:06 s
8.
Brzkov
60:08 s

Matějov.

Olešenka.
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Obec.
Hlášení.
Občas se stává, že měě občané
čané volají, že neslyšeli hlášení, kvůli
ůli hluku. Tak pro informaci:
veškerá hlášení dávám nejdříve
říve
íve na internet. Najdete ho, když si zadáte stránky obce
Poděšín: www.podesin.cz. V pravé horní části
ásti jsou novinky a po kliknutí na název se vám
otevře příslušná zpráva nebo
ebo si najedete v levé části
ásti našich stránek, otevřete
otev
si fórum –
obecní úřad – hlášení.
Z. Jaroš

Vyhláška.
13. března
ezna byla zastupitelstvem obce schválena vyhláška o zákazu podom
domnního prodeje. Co
to pro občany
any znamená. Obecní úř
úřad
ad tímto podává pomocnou ruku občanům,
obč
aby se mohli
bránit nejen před
ed šmejdy, ale i podvodníky, kteří
kte nabízí předraženou
ředraženou energii, plyn a
podobně.. Tito lidé využívají vaší nepřipravenost
nep ipravenost a dokonale zvládnutými
zvládnutým metodami
manipulace vám vnutí produkt, o který nestojíte.
Pokud někdo
kdo na území obce podomní prodej provozuje, to znamená, že chodí po domech a
nabízí služby čii produkty, porušuje tím platnou vyhlášku obce Poděšín,
Pod
čímž páchá
přestupek. V případě, že na podomního prodejce narazíte, obraťte
obraťte se ihned na nněkterého
člena obecního úřadu,
adu, abychom mohli zjednat nápravu, nebo přímo
přímo na Policii ČR.
Z. Jaroš

Lesní družstvo.
V roce 2014 Lesní družstvo vytěžilo
vytě
v družstevních lesích 3.989 m3 dřeva
dř
a celkem prodalo
3
7.457 m dřeva. V prodeji jsou zahrnuty i odkupy a těžba
t žba od jiných majitel
majitelů. Průměrná cena
3
za 1m byla 1.742,-Kč: surák 1.153,-Kč,
1.153,
pilařská kulatina 2.104,-Kč
Kč a cenný sortiment
3.127,-Kč. Zalesněno bylo 5,57 ha a obnova zalesnění
ní 0,21ha, celkem 5,78 ha, na což padlo
37.310 stromků.. Nejvíce byl sázen smrk 2,82 ha, buk 1,77 ha, jedle 0,84 ha, atd. Z vlastní
produkce bylo vysázeno 11.700 stromků,
stromk , nakoupeno bylo 25.610 sazenic.
Nájemné obcím bylo vypláceno ve výši 4.000,-Kč
4.000,
na jeden podíl, to je pro obec Poděšín
Pod
za
30 podílů 120.000,-Kč.. Byly provád
prováděny běžné
žné opravy lesních cest a provozních budov. Byla
získána dotace ve výši 504.220,-Kč.
504.220,
Dotace byla čerpána na pěstební
ěstební práce, ppřibližování
dřeva koňmi
mi a odborného lesního hospodáře.. Dále byl zakoupen les v katastru Janovice o
výměře 11,15 ha za cenu 1.390.000 korun.
Členské schůze proběhly
hly 24.3.2014, 9.9.2014 a 8.12.2014.
Z. Jaroš

Oprava silnice.
Jak si asi každý řidič stačil
čil ponadávat na nově
nov opravovanou silnici Podě
Poděšín – Skrýšov, tak to
musíme brát jako fakt, že to lepší už nebude. I já jsem doufal, že Správa
S
a údržba silnic
Kraje Vysočina (SUS) udělá
ělá nový povrch obalovanou drtí. Vše za
začalo
čalo 20. dubna, kdy byly
obalovkou postupně částečně vyasfaltovány díry a rigole. Od 2. června SUS ppřilepovala a
opravovala
ala silnici po obci. Od 7.
7 do 10. července byla uzavřena
ena silnice Pod
Poděšín – Skrýšov a
došlo k nástřiku asfaltem, zasypání
pání jemnou drtí a hutnění.
hutn
Z. Jaroš

Co se dá najít v třídní
řídní knize.
10. února 1918 měl být svěcen
ěcen zvon v kapli. 6. února Pa
Pařízek Bohuslav,
huslav, narozen 6. července
1904 vykonal velkou potřebu
řebu na věž
v ž kaple. Ježto vyvolalo to rozruch v celé obci, snížila
správa školy dotyčnému
nému žákovi známku z mravů
mrav na čtvrtý stupeňň pro urážku náboženského
citu. Podepsán: František Schülc – učitel.
Z. Jaroš
14
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Zajímavosti.
Stalo se před sto roky, 1915.
V tomto roce nastoupili do války: Adolf Jaroš č.1, roč. 1893, Bedřich Jaroš č.1, roč. 1897,
Josef Palas č.6, roč. 1887, Alois Flesar č.7, roč. 1895, Martin Rosecký č.11, roč. 1874,
Vojtěch Šimek č.12 (25), roč. 1878, Josef Doležal č.15, roč. 1894, Josef Kašpárek č.18, roč.
1893, Adolf Pařízek č.23, roč. 1877, Gustav Svoboda č.24, roč. 1868, Josef Dobrovolný č.30,
roč. 1896, Jan Sedlák č.31, roč. 1865, Jan Sedlák č.31, roč. 1897, František Homola č.34,
roč. 1887, Jan Pařík č.35, roč. 1869, Jan Pařík č.35, roč. 1897, Josef Stehlík č.36, roč. 1895,
Antonín Chvátal č.39, roč. 1865, František Šimek č.42, roč. 1896, Václav Sedlák č.43, roč.
1879, Ludvík Eis č.45, roč. 1888, Josef Hanus č.46, roč. 1884, František Enderle č.49, roč.
1873, Josef Stránský č.51, roč. 1877, František Rychtecký č.52, roč. 1895, Josef Rychtecký
č.52, roč. 1886, Karel Rosecký č. 55, roč. 1897.
V době války byl v Poděšíně definitivním řídícím učitelem pan Josef Med a definitivním
učitelem pan Ludvík Eis. 16. května 1915 byl povolán učitel I. třídy pan Ludvík Eis
telegraficky k nastoupení služby ke svému pluku. Od této doby vyučoval správce školy sám
obě třídy společně.
15. ledna 1915 zemřel na tyfus v Kruševači v Srbsku Jan Šimek č.14(23), který se narodil 3.
srpna 1874. Bojoval na Srbské frontě a začátkem září 1914 byl zajat a v zajetí onemocněl.
V čísle 14 byl v nájmu.
2. května 1915 byl raněn a 14. srpna toho roku zemřel v nemocnici ve Vítkovicích Jan
Sláma č. 29, který se narodil 12. května 1894. Sloužil u 21 pěšího pluku, bojoval na ruské
frontě. Jeho tělo bylo přivezeno 20. srpna 1915 do Nížkova, kde je pochován.
5. května 1915 narukoval zastupitel obce Martin Rosecký č. 11. Jako samostatný hospodář
byl vymožen z vojny dne 10. října 1917 a již do války nešel.
Již roku 1915 se ukázalo, že válka nebude tak hned odbyta a začal se ukazovat nedostatek
různého zboží. Na začátku války obchodníci intenzivně nabízeli, ale potom postřehli, že
nastává zvýšení cen a ten, kdo měl nějaké zásoby, honem je uklidil a později na nich hodně
vydělal.
Největší nedostatek se ukázal u potravin. Byly stanoveny směšně nízké příděly na maso,
chleba cukr, mouku, brambory, obilí, petrolej, mýdlo apod. Byly vydány různé „-enky“
(chlebenky, cukřenky, moučenky, petrolejky, tabačenky, apod.) a obchodníci směli
v krámech prodávati jen na tyto lístky. V každém městě i na vesnicích byli různí komisaři,
kteří měli na starost vydávat tyto „-enky“ podle počtu osob v domácnosti. Ve vsích bylo
stanoveno množství, kolik každý občan může sníst a zbytek měl být odevzdán státu za
maximální ceny. Do mlýna se mohlo vozit jen tolik obilí, kolik bylo úředně vypočítáno. Aby
hospodář nedal více, byly zavedeny mlecí výkazy. Vše bylo přísně kontrolováno, zvláště ve
druhé polovině války a běda mlynáři i hospodáři, jestliže se našlo více.
Samozřejmě, že venkovští lidé nemohli trpět hladem, aby mohli zdolat zvýšenou námahu,
proto se mlelo víc, ale jen na „černo“. I přesto byl někdy nedostatek zvláště u chudších
domkařů. Ve městech bylo mnoho hladu a bídy, proto měšťáci jezdili na venkov, zde
kupovali potraviny a záhy se vyvinul obchod výměnný. Později již venkované vůbec peněz
nechtěli a jen za petrolej, cukr, kávu, tabák, šaty, látky, prádlo, apod. dávali zemědělské
produkty. K nám přicházeli lidé z nádraží polenského i sázavského. Odtud se rozcházeli po
okolních vesnicích. K večeru šli zase na nádraží, ale často se stalo, že četníci jim pobrali
těžce získané potraviny. Ve vlacích se netopilo, nesvítilo a hodně oken bylo vytlučených.
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Vlaků jezdilo málo a byly přeplněny. Cestující si museli brát živobytí s sebou, neboť
v hostincích a restauracích nic nedostali.
18. července 1915 padl na ruské frontě u Sokalu Josef Dobrovolný č. 54, který se narodil 22.
července 1876. Narukoval hned při mobilizaci ve stáří 39 roků.
Když už nebylo nic k dostání, byly 22. srpna 1915 zavedeny chlebenky a potravinové lístky.
V zásobování však byl nepořádek, zboží označené na lístcích nebylo často na krámě. Lidé
žili bídně. Tam kde zůstala jen hospodyně a navíc měla malé děti, které vyžadovaly
opatrování, tam byla situace téměř bezvýchodná. Určitou pomocí byli zajatci, zapojovali se
rodiče i prarodiče, kteří již byli na výměnku. Nebyl dostatek hnojiv, chybělo kvalitní osivo,
technologie pokulhávala za požadavky progresivních hospodářství, a tak byly výnosy malé.
Většinu toho, co se z polí dovezlo, vyrabovala rekvizice.
3. září 1915 padl v Polsku u Sokalu na Ruské frontě Josef Rosecký č. 19, narozen 17. dubna
1875 v Poděšíně č. 19. Narukoval hned při mobilizaci, ač byl místostarostou obce. Sloužil u
domobrany jako šikovatel polního střeleckého pluku číslo 12 v Čáslavi. Jako svědek je
udáván František Jaroš ze Sirákova. Starosta obce (1.1907 - 12.1.1910) a zastupitel
(1.11.1903 - 1.1907 a 12.1.1910 - 3.9.1915).
V roce 1915 má sbor dobrovolných hasičů už jenom 12 členů. O činnosti sboru v letech 1915
až 1918 se mně nepodařilo nic zjistit. Pravděpodobně žádná aktivní činnost nebyla. Občané
se snažili udržovat vše připravené pro možnost nebezpečí vzniku požáru.
V prosinci narukoval do války zastupitel obce Josef Hanus č.46. V roce 1917 byl šrapnelem
raněn do ruky. Domů se vrátil po převratu.
Z. Jaroš

Antonín Chvátal v Americe, 3. část.
Z těch prvních školních let, ale přes všechnu tu pasáckou
trampotu mám pěkné vzpomínky šťastného dětství. Když
jsme neposlouchali, dostali jsme zasloužený výprask a nijak
to neuškodilo ani našemu zdraví, ani naší úctě k rodičům.
Provedli jsme lecjakou nezbednost, to se ví, ale nikdy jsme
nekradli ani nepřepadávali druhé lidi, tak jak se to dnes děje i
v odlehlých dědinách naší Ameriky a jistě také i v jiných
zemích. K starým lidem jsme měli úctu, a nikdy by nás
nebylo napadlo posmívat se nějakému mrzákovi, nebo
žebrákovi. V paměti mi však uvázly živě dvě příjemné
příhody z mého dětství. Obě mě nějak zarmoutily, a proto
jsem na ně asi dosud nezapomněl. Ta první není sice nijak
smutná, naopak je k smíchu, ale v mém dětství mě zabolela.
Otec jednoho z mých kamarádů měl na své zahradě několik
vysokých olší, na které ten můj přítel pověsil ptačí budky pro
kavky. Jednu mladou kavku mi pak můj kamarád dal a já
jsem si ji ochočil. Bral jsem ji sebou každé ráno, když jsem hnal krávy na pastvu. Posadil
jsem si ji na rameno, a když se krávy pokojně pásly, hledal jsem pod kameny žížaly a brouky
pro tu svou kavku. Když jsem měl hnát dobytek z pastvy domů, posadil jsem si svého
ptačího přítele opět na rameno. Doma jsem pak rychle spolkl snídani a uháněl rovnou do
školy. Ani ve snu se mi nezdálo, že jsou ti ochočení ptáci tak člověku vděční za tu starost o
ně, a že platí za vše hotově. Sotva si jednou sednu do lavice, všechny děti se rozesmály,
ukazovaly mi na záda a pan učitel, když zjistil příčinu toho smíchu, poslal mne hned domů
16
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s napomenutím, abych si dal kabát vyprat a podíval se vždy ráno znovu na vše, do čeho se
oblékám, abych už nikdy nepřišel do školy s takovým kavčím podpisem na zádech.
Druhou takovou nemilou vzpomínku mám na svůj pobyt „v Němcích“. Když mi bylo 12 let,
poslali mě rodiče do německé školy do vesnice Posowitz u Štoků, v níž většina obyvatel
mluvila německy. Z našeho Poděšína tam bylo asi čtyři hodiny cesty pěšky. Můj otec tam
měl provdanou svou sestru za nějakého Košáka. U této své tety jsem tedy měl bydlit, ale
dlouho jsem tam nevydržel. V té německé škole se mi sice dost líbilo, ale když němečtí kluci
dozvěděli, že jsem Čech, a že jsem přišel do Posowitz z jiné vesnice, začali mě nenávidět a
svou nenávist mi hned dokázali nadávkami, pokřikem a i kameny začali po mě házet. To
mělo za následek, že se mi začalo stýskat po domově. K tomu navíc se mi nelíbilo, jak jsem
žil u té tety. Musil jsem spát v maštali na palandě s jedním z mých dospělých bratranců.
Místo čistého prostěradla a polštáře pod hlavou jsem musel zalézt vždy do jakéhosi pytle a
přikrýt se koňskou dekou. Vše bylo plné blech, nemohl jsem spát a ráno jsem byl celý
poštípán. Ten jejich syn přicházel spát teprve po půlnoci, a tak to asi lehčeji vydržel. Potom
tam s námi nechali přespat každého žebráka, častokrát dost nečistého, a ten, kde co vyžebral,
prodal to pak tetě za nějaký krejcar. I ty krajíce chleba, které jsem pak někdy měl jíst, byly
celé ušpiněné. Jindy zase zůstal ten můj velký bratranec doma, přišli k němu jeho kamarádi
z celé vesnice a hrávali v karty. Jako dorůstající kluk jsem z toho začínal mít už rozum, a tak
jsem nikomu nic neřekl, svázal do uzlíčku své prádlo a hajdy pryč. Utekl jsem domů. O těch
svých dvou bratrancích jsem slyšel naposled po druhé světové válce. Psal mi o nich do
Ameriky můj bratr. Dali se prý k Němcům a nakonec přišli nějak neslavně oba o život. Když
jsem přišel domů a vypravoval vše svým rodičům, už mě do Němec nazpět neposlali, a tak
jsem dochodil obecnou školu u nás. Ve věku 14 let jsem dal škole „Spánembohem“ a začal
jsem pomáhat rodičům při hospodářství. To bylo v roce 1894. A ten samý rok se začalo po
naší vsi povídat, že můj strýc a matčin bratr Antonín Rosecký s Janem Chalupníkem budou
prodávat svá hospodářství a pojedou spolu do Ameriky. Ten Jan Chalupník byl otcem nám
známého Václava Chalupníka z Verdigree, Nebraska. Kdepak by mne tehda napadlo, že tyto
zprávy budou mít jednou vliv i na můj budoucí život!

Zájem o Ameriku v naší vsi Poděšíně.
Oba známí, jak strýc Rosecký, tak Jan Chalupník, měli v naší vsi pěkné rolnické majetky.
Anton Rosecký měl rodinu s třemi dětmi. Nejstaršímu synovi bylo asi dvanáct let. Jan
Chalupník měl čtyři děti, dva chlapce a dvě děvčátka. Známému Václavovi bylo tehdy také
asi dvanáct roků a byl z Chalupníkových dětí nejstarší. Vzpomínám si dobře, jak se o celé té
přípravě na odjezd do Ameriky u nás mluvilo, spíše potichu než nahlas. Oba naši známí měli
sice už vojenskou povinnost za sebou, ale byli záložníky, a tak nikomu neříkali, kdy se
chystají na tu dalekou cestu. Dosti pravidelně však dostávali z Ameriky poštu, knížky a
prospekty a taky dopisy, ze kterých se dověděli, kde jsou jaké „lanty“ (pozemky) na prodej.
Strýc Rosecký i Chalupník byli totiž rozhodnuti, že se v Americe usadí na venkově, aby
mohli farmařit, a že nepůjdou do městských továren. Hlavním jejich korespondentem
v Americe byl nějaký pan Václav Kluzák, ze St. Paul, Minnesota. Možná, že si na něj bude
ještě někdo z našinců a čtenářů pamatovat. Byl agentem u nějaké společnosti a prodával
přistěhovalcům pozemky. A tak se stalo, že Anton Rosecký a Jan Chalupník najednou
prodali své majetky v roce 1895 a ponechali si pouze co si mohli vzít sebou do Ameriky, ale
nikdo ještě nevěděl, kdy opravdu odjedou. Strýcův dům s nějakými polnostmi koupil můj
otec. U strýce se říkalo „U dolních Chvátalů“, a našemu stavení se ve vsi zase říkalo „U
Koubků“. Tímto prodejem se nakonec obě přezdívky ztotožnily, a asi to také rozhodlo o mé
vlastní cestě do Ameriky. (Na obrázku: lodní deník A. Chvátala)
Anton Chvátal, přepsal Z. Jaroš
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Školní kronika – 20. část.
1871 - 72
Od 1. prosince 1871 vstoupil v platnost zákon o regulaci služného učitelstvu, dle kterého byly
obce rozděleny do jednotlivých platebních tříd.
V měsíci únoru 1872 obdržela škola Poděšínská pro rok 1871 devátou knížku z dědictví
maličkých číslo 15 „Obrazy z přírody“ Pro mládež katolickou sestavil Antonín Dudek učitel
ve Slukách.
Ze dne 27. února odstěhoval se Nížkovský kooperátor Alois Kopecký za katechetou do
Vysokého Mýta.
Dne 29. května 1872 vypukl v obci Nížkovské o 4té hodině odpolední v čísle 8 totiž u
Fripourů následkem vzejmutí se sazí v komíně strašlivý požár, i chytila vedlejší stavení č.7 a
6, totiž Hrobař a Černovy, odtud silným větrem podporován přenešen byl až na číslo 12 a 66
totiž Benešom a Novotným a hned také hořelo číslo 9 a pak číslo 65 Domkátovy a Tabáčník,
všechna domovní a hospodářská stavení lehla popelem. Stalať se škoda znamenitá.
V měsíci květnu 25. roku 1872 velká povodeň v severozápadních Čechách, při které mnoho
set lidí utopeno a škody ke 150 miliónům zlatých vyčiněno bylo.
V noci dne 2. července1872 o 9té hodině večerní vypukl opět požár v obci Nížkově v čísle 13
u Dvořáků a omezil se pouze na domovní stavení a chlívy. Veliké štěstí, že bylo docela bez
větru a silným přičiněním lidským za co děkovati, že se oheň nerozšířil dále, stodola dřevěná
a doškama krytá obstála.
Sousední Moravské městečko Bohdalov lehlo téměř skoro celé dne 7. července o půl noci
popelem. Vyhořelo mimo kostel, školu a faru ještě 83 čísel, totiž všechna domovní a
hospodářská stavení, škoda veliká.
Dne 24. července 1872 lehla zase Německá obec Střítež skoro též celá popelem, mezi nimi též
i škola.
Do Nížkova ustanoven za kaplana p.p. Josef Barvíř, rodem z Dobrušky, novo vysvěcený kněz,
který se též 15. srpna na své ustanovené místo přistěhoval.
V měsíci květnu 1872 vešel nový c.k. poštovní úřad v Nížkově v život.
Dne 5. září obdržela škola Poděšínská od c.k. okresního hejtmanství v Polné co okresní
školní rady následující knihy pro chudé žáky a sice:
Malý katechismus s otázkami a odpověďmi 2 kusy, Velký katechismus pro obecné školy 1 kus,
Biblický dějepis, starý i nový zákon 1 kus, Evengelium 1 kus, čítanka pro 1. třídu 2 kusy,
čítanka a mluvnice pro 2. třídu 1 kus, čítanka pro 3. třídu bez mluvnice 1 kus, čítanka pro 3.
třídu s mluvnicí 1 kus, mluvnice česká pro 3. třídu 1 kus, početnice pro školy venkovské 1
kus. Úhrn 13 kusů. Jedna druhá čítanka a mluvnice pro katolické školy již prošlá a
nepotřebná.
Č. 379 okresní školní rada.
Panu Františku Novotnému učiteli v Poděšíně.
C.k. okresní školní rada povolila na svém zasedání ze dne 6. června 1872 by Vám za
postavení jedné strany plotu při zahradě u školy v Poděšíně náhrada v částce 6 zlatých
z okresní školní pokladny u c.k. berního úřadu proti kvitaci zde stvrzené vyplacena byla. Za
c.k. okresní školní radu v Polné 7. června 1872 Stifler.
(Pokračování příště)
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Historie.
Nejstarší historie Poděšína a okolí. (41. část)
1671 – pokračování.
Lidé jezdí nejraději mlít do mlýna do Poděšína, kde je mouka lepší a mletí lacinější jak
v Sirákově, kde je mlýn větrný. Mlýn měl rod Matěje Doležala, ale teď ho pronajímá Musil
z Poděšína.
Žoldnéři zase ve vsi do vojska verbují a všechno možné slibují, ale lidi mají strach jít do
vojska. Když někoho do vojska vezmou, toho musí nejprve chytit dát do želez a odvézt do
Polné. Pak se vrátí k jeho rodině a ta musí pro svého syna nechat udělat škorně (vysoké boty
až nad kolena), koupit sedlo a dát peníze na mundůr.

1672
Celá zima byla dost zlá a tak se spotřebovalo hodně potravy a dřeva. Jaro přišlo v druhé půli
dubna a nastalo velké teplo.
Hned po novém roku chodí po vsích hodně mnichů a žoldnéřů s rychtářem i obecním
drábem, aby velké prohlídky a rabování u odpůrců církve katolické činili. Prohlídky a
rabování se konalo i u těch, kteří jsou vlažní k nové víře. Oni prohlíží všechno, jak chalupy,
půdy, kůlny, i včelí úly.
Zima začala 5. listopadu a od druhé půlky je teplo a padá mokrý sníh. Od 3. prosince začalo
silně mrznout a napadlo 2 lokte sněhu, který leží dokonce roku.
V kostele začalo platit nařízení, že každý kdo do kostela jde, se musí vyzpovídat ze svých
hříchů a je to zapisováno na zpovědní lístky.

1673
Ještě koncem března leží sníh do výše lokte a mrazy také občas přijdou.
Na každém kroku je vidět hrozná bída. Zase po vsích chodí žoldnéři a do vojska lákají a
nahání chlapce a mladé muže. Když už mladých je málo, tak berou muže do 40 let.
Zima začala 22. října, pak zase déšť přišel a opět sníh a mráz. Mrazy panují od 17. prosince
do konce roku.

1675
14. července přišla velká bouře a všude zůstalo hodně bahna a vody. Silné stromy i s kořeny
jsou vyvrácené. Došky na střechách jsou strženy i na polích jsou ohromné škody. Nejhorší to
bylo v Poděšíně, Sirákově, Matějově a Janovicích.
Zima začala 16. prosince a do Vánoc napadlo sněhu na dva střevíce. Také silné mrazy panují.

1676
Na nový rok přišel déšť a silný vítr, to trvalo 6 dní a pak náhle udeřil silný mráz a padal sníh.
V květnu přišla velká tepla.
V Poděšíně je 14 osedlých chalup s mlýnem vodou honěným.
1. Gyržík Filzbauer – (bylo to Martina Filzbauera)
2. Mikulass Krista – (ten na svém jest) Christa
3. Eliass, rychtář ve vsi Poděšíně (když zemřel, vdova odešla a chalupa spadla)
4. Bárta Musyl – (bylo to Pavla Musyla)
5. Matieg Früpauer – Freibauer (bylo to Gyržika Freüpauera) sedlák svobodný
6. Gozeph Blažek – (bylo Johana Blažka)
(Pokračování příště)
Václav Flesar
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Počasí.
Duben.Slunečno
no bylo 7 dní, propršelo 2 dny a 3x na začátku
za
měsíce
ěsíce sněžilo, vítr foukal 7
dní. Průměrná
rná polední teplota byla 11,1°C. Dešťových
Deš ových srážek bylo 28 mm. Jednalo se
v průměru o chladnější měsíc.
4
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ráno
6,3
5,9
6,6
1,3
2,9
5,2
2,6
5,4 4,3 4,1 5,3 3,8
Večer 11,3 13,0 12,2 12,9
8,6
14,8 10,9 13,1 10,5 11,3 12,4 10,2

Květen.Slunečno
no

bylo 9 dní, Propršelo 7 dní, vítr foukal 1 den a jednou byla bou
bouřka.
Průměrná
rná polední teplota byla 14,9°C. Deš
Dešťových
ových srážek bylo úctyhodných 59 mm.
5
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ráno
9,7
9,3 10,0 8,1
7,3
7,7
8,9
8,0 9,6 9,0 8,5 8,8
Večer 14,4 17,6 17,1 16,6 15,6 14,7 13,7 17,2 18,1 15,7 14,5 15,6
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Červen.Slunečno
no bylo 13 dní, propršelo 4 dny, vítr foukal 1 den. Pr
Prů ě
Průměrná
polední teplota
byla 19,7°C. Dešťových
ových srážek bylo 26 mm.
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