Ročník 20
Novinky.

obce Poděšín

č. 1/2016

Úvod.
Vážení občané. Konečně začínáme další ročník našeho Zpravodaje. Tentokrát máme
opravdu velké zpoždění, které se pokusíme do konce roku dohnat. Od posledního čísla se
stalo mnoho událostí. Krátký přehled je, jako vždy, uveden níže. Letošní ročník Zpravodaje
dosáhnul již kulatého čísla 20.
J.Dočekal

Co v tomto čísle najdete:

Malá Strana v novém kabátě.
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Myslivci měli ples se skupinou Maraton.
Proběhla Tříkrálová sbírka.
Proběhl zápis do ZŠ Nížkov.
V kulturním domě proběhla veřejná schůze.
Zahájena rekonstrukce záchodů v kulturním domě
Zemřel Adolf Šmiraus č.27.
Hasiči vyklízeli háječek a stavěli oplocení.
Na hrázi proběhlo očkování psů.
Zahájena výměna oken ve školce.
Myslivci vysázeli stromky v Háječku a ve Vejbraškách.
Svoz nebezpečného odpadu.
Zemřel Václav Doležal č.92.
Kontejner na velkoobjemový odpad.
Odpady na dešťovou vodu u KD do 19.5.
Sundány cedule „Obec Poděšín Vás vítá“ .
Zemřela Marie Jágrová č.2.
Proběhla valná hromada TJ Poděšín.
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Obecní úřad.
Usnesení zastupitelstva obce Poděšín, ze dne
6.11.2015 až 27.5.2016
62: Zastupitelstvo obce schválilo odměnu pro ředitelku MŠ Poděšín.
63: Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové opatření obce.
64: Zastupitelstvo obce se seznámilo a bere na vědomí dílčí přezkoumání hospodaření obce
Poděšín.
65: Zastupitelstvo obce schválilo platový výměr ředitelky MŠ Poděšín.
66: Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtu SDH Poděšín na rok 2016 ve výši
16 000Kč, daný příspěvek bude využit na opravu a nákup potřebné požární techniky.
67: Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtu MŠ Poděšín na rok 2016 ve výši
100 000Kč.
68: Zastupitelstvo obce schválilo návrh na veřejnou schůzi zastupitelstva obce Poděšín
v lednu 2016.
69: Zastupitelstvo obce schválilo výběr stavební firmy na zasíťování parcel 7 RD
v Poděšíně. Byla vybrána stavební firma 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s., která
poskytla nejlepší cenovou nabídku.
70: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření obce č. 7-10.
71: Zastupitelstvo obce schválilo žádost ke kácení dřevin pana Zdeňka Sobotky, Poděšín 21.
Důvodem pokácení stromů byl špatný zdravotní stav a padání větví.
72: Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o provedení práce s panem Josefem Kotvou,
který vede internetové stránky obce Poděšín a související služby.
73: Zastupitelstvo obce projednalo návrh změny cesty k novému rybníku. Daný návrh na
změnu nebyl schválen. Návrh se týkal změny cesty na vedlejší obecní pozemek. Po
pozemkové úpravě byla cesta zakreslena na pozemek č. 2276 a bude i nadále.
74: Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo na zasíťování parcel pro soubor 7 RD
v k.ú. Poděšín s firmou 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.
75: Zastupitelstvo obce schválilo úpravu smlouvy o zemědělském pachtu Změna smlouvy je
kvůli vyjmutí nastávajících stavebních parcel a nového rybníka ze ZD vlastníků Sirákov.
76: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo změnu vedení účetnictví obce Poděšín
Účetnictví obce Poděšín v roce 2016 bude vést MID - daňový a účetní servis, s.r.o. se
sídlem ve Žďáře nad Sázavou.
77: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o zpracování účetnictví a mezd
s firmou MID – daňový a účetní servis, s.r.o. ze Žďáru nad Sázavou, která bude zajišťovat
výše uvedené služby v roce 2016. Důvodem uzavření smlouvy bylo ukončení zpracování
účetnictví OÚ Nížkov.
78: Zastupitelstvo obce schválilo podmínky pro smlouvy na prodej stavebních parcel.
Obyvatelé obce Poděšín budou s podmínkami seznámeni a v krátké době bude vyhlášen
veřejný záměr.
79: Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci z programu Obnovy venkova na
opravu kulturního domu. V tomto roce se bude opravovat sociální zařízení v KD.
80: Zastupitelstvo obce schválilo koupi sněžných řetězů a radlice za traktor CARLISLE
3 600 Kč bez DPH a radlice Tielburger za 22 300 Kč bez DPH. Důvodem pořízení je
udržování chodníků v zimním období.
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81:Zastupitelstvo obce schválilo nabídku na provádění výkonu technického dozoru
investora na stavbě inženýrských sítí pro 7 RD v obci Poděšín.
82: Zastupitelstvo obce schválilo koupi lesního pletiva na oplocení novévýsadby stromů v
lokalitě Háječek. Cena pletiva bude 16,91 Kč bez DPH/m.
83: Zastupitelstvo obce schválilo výměnu oken v MŠ Poděšín.Okna jsou v havarijním stavu.
84: Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášení veřejného záměru na prodej stavebních parcel.
Bližší informace budou vyvěšeny na veřejné vývěsce a na internetových stránkách obce.
85: Zastupitelstvo obce neschválilo objednávku publikací Encyklopedie Česká republika
z důvodu vysoké ceny.
86: Zastupitelstvo obce schválilo nabídku na zpracování projektové dokumentace na opravu
rybníka „Na hrázi.“ Rybník je ve špatném stavu.
87: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o podmínkách napojení, o
spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
na stavebních parcelách.
88: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh souhlasu se zalesněním pozemku p.č. 2368 k.ú.
Poděšín. O souhlas zažádal p. Navrátil Vladimír z důvodu zalesnění louky sousedící
s pozemkem p.č. 2365 k.ú. Poděšín.
89: Zastupitelstvo obce schválilo nákup lesních stromků z důvodu zalesnění obecních lesů
po vykácení napadených stromů.
90: Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o věcném břemeni č.: NM-014330034178/001.
Jedná se o p.č. 122. Smlouva je uzavřena mezi Obcí Poděšín a firmou EON Česká republika
se sídlem v Českých Budějovicích.
91: Zastupitelstvo obce schválilo rekonstrukce KD firmou Aleše Dočekala. V kulturním
domě bude rekonstruováno sociální zařízení.
92: Zastupitelstvo obce schválilo žádost o prodej stavebních parcel č. 2500/7 a č. 2500/6
pro stavbu jednoho rodinného domu. Důvodem odkoupení dvou stavebních parcel je
zvětšení plochy stavebního pozemku.
93: Zastupitelstvo obce schválilo žádost TJ Poděšín o finanční příspěvek 8000 Kč na
činnost oddílu stolního tenisu a na oslavu výročí 40 let od založení oddílu stolního tenisu.
94: Zastupitelstvo obce schválilo návrh smlouvy o půjčce 16.456Kč v tíživé sociální situaci
(náhlé úmrtí v rodině) paní Anežce Šmirausové.
95: Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu na prodej stavebních parcel p. č. 2500/6 o
výměře 679m² a p.č. 2500/7 o výměře 706m² Janu a Anně Vodákovým v celkové hodnotě
180.050Kč.
96: Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu o pozemních komunikacích, ve
které bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, obor stavební, vykonávat namísto obce Poděšín
v celém rozsahu přenesenou působnost podle ustanovení §40 odst. 5 písm. b) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
97: Zastupitelstvo obce schválilo žádost o opravu lesních cest v k.ú. Poděšín, jejímiž
vlastníky jsou Lesy ČR. V případě nezájmu se o tyto cesty starat navrhuje obec odkup cest
do vlastnictví obce.
98: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Naděždy a Zdeňka Sobotkových k výstavbě
oplocení pozemku u rodinného domu č. 21.
99: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na pořízení mříže na okno OÚ. Důvodem pořízení
mříže je zvýšení zabezpečení obecního úřadu.
100: Zastupitelstvo obce schválilo návrh na vytvoření projektu na opravu hasičské
zbrojnice. Stávající hasičská zbrojnice je ve špatném stavu.
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101: Zastupitelstvo obce schválilo návrh na vytvoření projektu na opravu obecního
vodovodu. Důvod opravy je špatný stav vodovodu.
102: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce Poděšín na roky 2016 – 2020.
103: Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce Poděšín za rok 2015.
104: Zastupitelstvo obce projednalo výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních
samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí za rok 2015.
105: Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem přezkoumání hospodaření obce
Poděšín za rok 2015. Při přezkoumání hospodaření obce Poděšín nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
106: Zastupitelstvo obce schválilo odvodnění KD, aby nedocházelo k podmáčení
základových zdí.
107: Zastupitelstvo obce vybralo firmu na zaizolování stropu MŠ Poděšín. Zastupitelstvo
obce bylo seznámeno s cenovými nabídkami firem nabízející tepelné izolace a byla vybrána
firma Foukaná vata – Michal Došek, Polná. Cenová nabídka této firmy byla nejlepší.
108: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o bezúplatný převod pozemků
lesních cest v k.ú. Poděšín, jejímiž vlastníky jsou Lesy ČR.
109: Zastupitelstvo obce schválilo jednotnou cenu za pronájem KD. Cena za půjčení bude
600Kč za celý KD + energie.

Stav financí k 31. 12. 2015:
- pokladna:
- bankovní účet 1:
- bankovní účet 2:
- bankovní účet 3:
Celkem:

0,00 Kč
763 641,15 Kč
229 665,52 Kč
3 000 676,02 Kč
3 993 982,69 Kč

J. Dočekal

Obec.
Výměna oken v MŠ Poděšín
Od 29.- 31.3. 2016 proběhla výměna oken a vchodových dveří v MŠ a OÚ Poděšín.
Výměnu prováděla firma Plastikov s.r.o. Jihlava. Celkové náklady na výměnu oken a dveří
byly 281.243 Kč.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na stěhování, vyklízení a úklidu prostor MŠ a OÚ.
J. Landová

Nová okna a dveře ve školce.
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Oprava toalet a přísálí v KD
V měsíci dubnu začala rekonstrukce toalet a přísálí v KD firmou Aleše Dočekala z Nížkova.
Na toaletách byly dány nové obklady, dlažby, přidělány nové závěsné toalety a pisoáry,
provedena nová elektroinstalace, voda a odpady. Instalatérské práce prováděl Jiří Enderle a
elektroinstalace František Landa. Také byla vyměněna okna a dveře. V přísálí byl snížen
strop, do kterého byla zabudována nová světla.
A. Vodáková

Kulturní dům.

Nové okapy a odpady na KD
Na kulturní dům byly ze dvou stran dány okapy firmou Lukáše Schauera, které tam již řadu
let chyběly. Miroslav Sláma a Jiří Enderle zbudovaly odpady na dešťovou vodu, která je
svedená do potoka. Tato akce byla provedena z důvodu podmáčení základů budovy.
D. Nejedlý

Tříkrálová sbírka
Ve farnosti Nížkov bylo při Tříkrálové sbírce vybráno celkem 73.656,-Kč.
Buková: 8.931,-Kč, Nížkov: 35.958,-Kč, Poděšín: 11.337,-Kč, Sirákov: 13.850,-Kč,
Špinov– Rosička: 3.580,-Kč.
Z. Jaroš

Obecní hlášení na mobil
Stále probíhá příjem telefonních čísel, na která se zasílá obecní hlášení.

Lesní družstvo.

J. Landová

V roce 2015 byla provedena rekonstrukce bytu v přízemí správní
budovy Palackého 757 v Polné ve výši 860.400,-Kč. Koncem roku byl odkoupen les
v Horní Věžnici od manželů Malinových o výměře 2,88 ha za 300.000,-Kč. Dále byly
prováděny běžné opravy lesních cest a provozních budov. Oprava lesní cesty v Ochozi za
211 tisíc Kč.
V roce 2015 Lesní družstvo vytěžilo v družstevních lesích 3.983m3 dřeva a celkem prodalo
8.366m3 dřeva. V prodeji jsou zahrnuty i odkupy a těžba od jiných majitelů. Průměrná cena
za 1m3 byla 1.770,-Kč. To je surák 1.108,-Kč, pilařská kulatina 2.112,-Kč a cenný
sortiment 3.327,-Kč. Zalesněno bylo 3,80ha, opakovaně 0,52ha to je celkem 4,32ha, na což
padlo 27.430 stromků. Nejvíce byl sázen smrk 1,97ha, buk 1,34ha, jedle 0,44ha, atd.
Z vlastní produkce bylo vysázeno 24.160 stromků, nakoupeno bylo 3.270 sazenic.
Dotace byla 394.201,-Kč na pěstební práce, na přibližování dříví s koňmi a činnost
odborného lesního hospodáře.
Nájemné obcím bylo vypláceno ve výši 4.000,-Kč na jeden podíl, to je pro obec Poděšín za
30 podílů 120.000,-Kč.
Z. Jaroš
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Výročí obce končící číslem 6.
Název obce – Podyschin.
20.2. Bylo silné zemětřesení, následovaly mrazy a podivné úkazy na obloze.
Počet obyvatel byl 91, z toho muži 42, ženy 49, plus děti, které se tehdy
nepočítaly. Bylo osedlých 16 selských domů s koňmi jeden bez koní.
Výměra polí 4 a 57/64 osedlého.
1756Selské povstání, v Poděšíně klid.
1776Vedení Jan Rosický rychtář.
1776Nížkovská obec přijala obce školní Poděšín.
1796Vypukla cholera od září do vánoc.
18361846- 28.5. Učitel Antonín Klusáček z Polné, nar. 9.1.1817, zemřel 1.7.1898, učil
zde do 2.2.1847, polenská významná osobnost.
1856- 15.1. 15. ledna bylo zaznamenáno na Polensku slabé zemětřesení.
1856- 3.-4.6. 3. na 4. června se strhla veliká bouře, blýskání a hromobití, tak, že
v jednu hodinu po půlnoci uhodil blesk do domovního stavení Jakuba
Jaroše č.8. Oheň se hned rozmohl po celém domovním stavení a to
vyhořelo až do základů.
Mráz v noci z 2. na 3. července na Polensku zcela zničil bramborovou
1856- 3.6.
nať na polích.
V Prusko-rakouské válce, která trvala od 14.6. do 23.8. padli Václav
1866Šimek č.23, Antonín z Kameniček - sloužil u Chvátalu č.39.
V tomto roce byl starostou obce zvolen Jan Blažek č.17, a 1. radní
1876František Dobrovolný č.30, 2. radní Jan Flesar č.7, výbor: Jan
Dobrovolný č.32, Martin Chvátal č.?, Václav Chvátal č.39, Jan Jaroš
č.34, Josef Rosecký č.19 a Václav Rosecký č.5.
6.3. V Poděšíně se narodil Miloslav Bezděk, učitel, novinář a spisovatel, psal
1886hudební referáty a recenze, zemřel 3.9.1975, syn Jana Bezděka nar.
16.5.1858.
V tomto roce byla také provedena oprava kaple Panny Marie, která byla
1896postavena v roce 1874, zvon z roku 1708.
1896- 22.10. Honební myslivecká společnost byla založena 22. října 1896.
1906- 2.12. Vynesením 53.593 povolila c.k. zemská školní rada při zdejší škole
zřídit druhou postupnou třídu.
1916- 22.9. Rekvizice kovů, odebrán zvon z kaple na zbrojní průmysl.
Starosta Josef Homola 20, zástupce Martin Flesar č.10, členové: Josef
1916Hanus č.46, Václav Homola č.34, Alois Chvátal č.47, Antonín Chvátal
č.39, Antonín Rosecký č.5, Martin Rosecký č.11, Josef Stehlík č.36.
1926- 17.2. Byl zvolen výbor honební společnosti takto: předseda Martin Rosecký
č.11, členové: Josef Dobrovolný č.30, František Homola č.34, Josef
Hanus č.46, František Nejedlý č.14.
1.5. Postaven nový železobetonový most k Sirákovu, nová silnice ze
1926Sirákova na hranici Moravy, délka 1540 metrů.
1.5. Založeno vodní družstvo pro melioraci pozemků.
1926135616161636-
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1926- 19.10. Vražda u Poděšína, mrtvá žena, Chalupníčkova louka.
1936- 18.3. Obecným hajným a ponocným zvolen Vojtěch Šimek č.12 a je povinen
ponocovat denně od 22,00 do 02,00 hodin.
1936- 22.3. Proběhly nové volby do výboru Elektrárenského družstva. Předseda:
Adolf Fejt, č.19, náměstek: Rudolf Musil, č.38, pokladník: Jaroslav
Dočekal, č.9, kontrolor: Dr. Adolf Rosecký, č.53, členové výboru:
Václav Sláma, č.29 a František Homola, č.17.
1936- 1.12. Zakoupena 1. protiplynová maska za 181,30 Kčs.
5.7. Předseda MNV Stanislav Chvátal č. 33, zástupce Jan Svoboda č. 24, 2 a
19463 místopředseda František Rosecký č. 19, Josef Bláha č. 8, členové:
Josef Dobrovolný č.54, Václav Enderle č.49, Jan Homola č.34, Alois
Chvátal č.32, Jaroslav Rosecký č.61, Antonín Sedlák č.31, Josef
Stránský č.51, Josef Šorf č.26.
1946- 16.7. Umístění telefonní hovorny v hostinci Josefa Roseckého.
1956- 23.2. Založení Jednotného zemědělského družstva.
1.7. Od poloviny roku byla každá druhá sobota volná.
19661976- 10.8. Požár na poli - shořelo 17 ha ječmene od kombajnu.
6.9. Zahájení provozu školky. Ředitelka Jaroslava Polanská.
19761996- 31.5. Byla zřízena telefonní budka u prodejny Jednota. Základy 4.5.1996.
1996- 6-7. Položen ve vsi mezinárodní telefonní kabel.
1.1. Počet obyvatel 255 z toho 127 mužů a 128 žen.
20068.1. Potřetí proběhlo v MŠ Poděšín vítání občánků do života.
20062006- 27.1. Poprvé spuštěny nové internetové stránky obce.
7.4. Byla zahájena rekonstrukce cesty od Mateřské školy, po Landa Jiří č.58,
2006včetně obrubníků.
2006- 28.4. Ilona Jarošová se účastnila v Slovenské televizi Markíza soutěže
„Nevěsta pro milionáře“. Ještě vystoupila 5.5., 13.5., 17.5. a 30.6.
20062006200620062006200620062006-

6. Bylo vyrobeno 12 kusů venkovních stolů a 24 kusů venkovních lavic,
délka 3 metry.
24.6. III. Setkání rodáků obce Poděšín, při kterém proběhlo svěcení obecní
vlajky a znaku.
24.6. Vydáno pět emisí pohlednic obce Poděšín.
12.7. V odpoledních hodinách se Poděšínem prohnala vichřice.
13.7. ZDV Poděšín s firmou John Deere pořádalo celostátní přehlídku strojů.
8. Zahájena rekonstrukce vepřína v areálu ZDV u dílen.
14.8. Zbouraná stará autobusová čekárna na křižovatce. Postavena byla v roce
1962.
4.9. Byla zahájena stavba zakrytí splavu pod Mlýnským rybníkem. Stavbu
provádí firma GREMIS. Stavba trvala do 18. října 2006.

2006- 21.10. Starosta Zdeněk Jaroš č.79, zástupce František Rosecký č.70, hospodář
Jaroslav Dočekal č. 9, rádní Jiří Enderle č.69, Petr Jaroš č.76, František
Landa č.33, František Vejvoda č.50.
7

25.8.2016

Oslavenci.

Františka
Rosecká
93 let

Marie
Jágrová
83 let

Jaroslav
Dočekal
95 let
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Marie
Landsmanová
95 let

Františka
Šorfová
89 let

Marie
Skalická
82 let

Josef
Homola
81 let
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Mateřská škola.
Vítáme léto!
Léto je krásné roční období. Moc se na něj těšíme a ono pomalu přichází. Nacházíme
první letní kopretiny, rdesna a růžové kohoutky. Na rybníku plavou kačky a labutě
s mláďaty. Slunečné počasí láká nejen k různým radovánkám, ale i sportovnímu vyžití
venku. Teplo a dusno přivolalo také první letní bouřky a krupky. Uvidíme duhu?
Školní rok pomalu končí a my se rozloučíme s Dominikem, Vojtou, Eliškou, Lukášem a
Klárkou. Jeden žáček jde do 1. třídy do Polné, jeden do Nového Veselí a tři do Nížkova.
Přejeme jim všichni hodně štěstí a úspěchů na začátku nové etapy života. Do školky pro
školní rok 2016 – 2017 byly zapsány dvě nové děti. Jsou to Anička a Honzík. I těm přejeme
hodně štěstí a odvahy. Budou ji potřebovat hlavně ze začátku, kdy budou muset opustit
maminku a tatínka a zvyknout si na úplně nové prostředí. Jistě to zvládnou, jako všichni.
Děkujeme OÚ Poděšín za výměnu oken v Mateřské škole.
Pěkné teplé léto přejí všem děti a zaměstnanci mateřské školy v Poděšíně.
H. Řičanová

Kouzelník

Divadlo Šikulka

Hudební vzdělávací pořad pro děti:
"Když zahraje harfa, pila i vozembouch"
10
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MŠ Poděšín 2016
Horní řada zleva: Lukáš Enderle, Dominik Vencovský, Miloslav Šorf, Justýna Šorfová,
Vojtěch Chvátal, David Chvátal, Klára Prchalová.
Střední řada zleva: Lukáš Schauer, Kryštof Šimek, Petrik Jaroš, Tereza Chvátalová, Petra
Rosecká, Dominik Jaroš, Denisa Bartoňová, Eliška Navrátilová.
Dolní řada zleva: Josef Šorf, Matěj Sláma, Alžběta Černá, Jana Enderlová.

Zápis do školy. 15. února proběhl zápis do školy a z naší školky byly přijaty tyto děti:
Dominik Vencovský do Polné. Vojtěch Chvátal měl odloženou docházku a letos nastupuje
do Nového Veselí. Klára Prchalová, Lukáš Enderle a Eliška Navrátilová do Nížkova. Z. Jaroš

Čarodějnický rej
11
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Hasiči.
Hasičská soutěž okrsku Nové Veselí v Kotlasích
V neděli 5. června odpoledne se v obci Kotlasy uskutečnilo 1. kolo hasičské soutěže
v klasice Okrsku Nové Veselí. Soutěže se zúčastnilo 10 družstev mužů, včetně našeho sboru
a 2 družstva žen. Soutěžilo se v tradičních disciplínách – teorie a pořadová příprava,
štafetový běh 8 x 50 m a požární útok. Naše družstvo ve složení – Alois Chvátal (velitel),
Vladislav Flesar (strojník), Zdenek Sobotka, Tomáš Dočekal, Pavel Sláma, Luboš Palas,
Lukáš Flesar, Petr Enderle, Antonín Sláma. Startovali v 5. pořadí, jejich celkový čas byl
134,75 s, z toho 62,53 s v požárním útoku a 72,22 s ve štafetovém běhu, umístili se na 6.
místě.
Rozhodčí za náš sbor byl Vladimír Řeháček a Jiří Šlechtický.
Výsledné pořadí soutěže:
Muži:
SDH
Požární útok štafeta
celkem
1.
Sirákov B
53,75 s
69,09 s
122,84 s
2.
Újezd A
54,77 s
68,16 s
122,93 s
3.
Březí nad Osl.
52,95 s
71,28 s
124,28 s
4.
Újezd B
53,89 s
72,56 s
126,45 s
5.
Kotlasy
52,75 s
70,40 s +10
133,15 s
6.
Poděšín
62,53 s
72,22 s
134,75 s
7.
Nové Veselí
59,45 s +10
77,57 s
147,02 s
8.
Matějov
66,56 s +10
78,59 s
155.15 s
9.
Sirákov A
73,19 s +10
74,84 s
158,03 s
10.
Budeč
63,19 s +20
70,03 s +10
163,22 s
Ženy:
1.
2.

SDH
Kotlasy
Nové Veselí

Požární útok
80,22 s
86,99 s +10

štafeta
77,68 s
83,125s

Celkem
157,90 s
180,24 s

O pohár starosty okrsku v Petrovicích
V sobotu 18. června se uskutečnila hasičská soutěž v požárním sportu O pohár starosty
okrsku v Petrovicích. Soutěžilo se ve dvou disciplínách – běh na překážkách s hasičským
vybavením a útok v nalévání. Soutěže se zúčastnilo 8 družstev mužů. Naše družstvo skončilo
na 4 místě. Za naše družstvo ve složení: Vladislav Flesar (strojník), David Nejedlý, Tomáš
Dočekal, Lukáš Flesar, Zdeněk Sobotka, Petr Enderle, Jan Enderle, František Kasal.
S. Slámová

Háječek
Sbor dobrovolných hasičů uskutečnil brigádu na dočištění Háječku po kůrovci. Tato brigáda
se uskutečnila v sobotu 12. března. Přes nepřízeň počasí se brigády zúčastnilo dostatek
dobrovolníků. Za jeden den se to vše nestihlo, a proto se uskutečnila další brigáda 31. března,
kdy se Háječek dočistil. V neděli 3. dubna spolek myslivců vysazoval stromky a při té
příležitosti sbor hasičů celý háječek oplotil.
S. Slámová
12
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Čarodějnice
Sbor dobrovolných hasičů po několika letech uskutečnil 30. dubna 2016 pálení čarodějnic.
To se konalo na hřišti. Při té příležitosti se spálilo klestí ze stromů okolo hřiště, které uschly
minulý rok při velkých teplech. Této obnovené tradice se zúčastnilo dostatek místních
obyvatel. Všem, kdo se přišli podívat, děkujeme, že podpořili tuto kulturní akci. S. Slámová

Máj
I letos se stalo součástí tradice sboru dobrovolných hasičů postavení Máje. Máj byla
postavena 25. května. Slavnostní kácení bylo uskutečněno 29. května. Počasí nám přálo,
účast byla hojná.
S. Slámová

Nové Veselí.

Nové Veselí.

Petrovice.

Petrovice.
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Petrovice.

Opravená kaple v Sirákově.

Nová fasáda na bytovce ve družstvě.

9. Třída ZŠ Nížkov 2016
Horní řada zleva: Jakub Špatka, Vojtěch Musil, Milan Jun, Jan Holcman, Radek Štěpnička,
Vojtěch Jun, Lukáš Vosmek
Dolní řada zleva: Mgr. Hana Svobodová, Vendula Šurnická, Jana Bořilová, Natálie Poulová,
Pavlína Rosecká, Lucie Pejchalová, Žaneta Velínová, Daniela Landová, Renata Němcová
14
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Nové okapy na kulturním domě.

Kanál od okapů.

Nové okapy na kulturním domě.

Obecní Háječek.

Nové oplocení Háječku.

Nový výjezd na pole.

Torzo Háječku.
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Sport – stolní tenis.
Konečné tabulky
OP 3. třídy:
1. TJ Sokol Polnička „B“
2. SK Nové Dvory „B“
3. TJ Sokol Malá Losenice
4. TJ Sokol Nížkov „C“
5. TJ Poděšín
6. SK Sázava
7. TJ Řečice
8. TJ Škrdlovice
9. TJ Sokol Nové Veselí „B“
10. ST Velké Meziříčí „D“

16
11
7
8
5
6
6
6
4
2

1
4
5
2
7
5
4
4
3
3

1
3
6
8
6
7
8
8
11
13

254:70
175:149
159:165
153:171
152:172
154:170
152:172
168:156
134:190
119:205

51
44
37
36
35
35
34
34
29
25

Poděšín – Sázava
10:8 a 12:6;
Řečice – Škrdlovice 11:7 a
9:9.

OP 3. třídy:
1. TJ Žďár nad Sázavou „H“
2. TJ Sokol Rovečné „B“
3. TJ Sokol Nové Veselí „C“
4. TJ Poděšín „B“
5. Sokol Vlkov
6. SK Dolní Heřmanice „B“
7. SK Sokol Lhotky „C“
8. ST Velké Meziříčí „E“
9. TJ Sokol Nížkov „D“ 1K
10. KST Borovnice „B“ 1K

16
13
12
8
9
6
6
5
4
1

1
1
2
3
1
4
1
3
0
2

1
4
4
7
8
8
11
10
13
14

233:91
189:135
186:138
180:144
156:168
156:168
144:180
137:187
116:208
105:219

51
45
44
37
37
34
31
31
25
21

Poděšín B – Vlkov
10:8 a 8:10.
O pořadí rozhoduje celkové
skóre.
Lhotky C – Velké Meziříčí
E
12:6 a 12:6.

Poděšín „A“ – Nové Dvory „B“ 9:9; – Nové Veselí „B“ 7:11; – Malá Losenice 9:9; –
Polnička „B“ 3:15; – Škrdlovice 11:7; – Velké Meziříčí „D“ 11:7; – Řečice 9:9; – Sázava
12:6; – Nížkov „C“ 6:12.
Body a úspěšnost: Jaroš Radim 35/21 – 62,5%; Štikar Jaroslav 35/29 – 54,7%; Mráček
Lubomír 30/41 – 42,3%; Musil David 21/40 – 34,4%; Kourková Jana 3/1 – 75%; Neubauer
Aleš 7/9 – 43,8%; Maša Petr 2/6 – 25%; Štohanzlová Petra 0/7 – 0%.
Poděšín „B“ – Nové Veselí „C“ 8:10; – Dolní Heřmanice „B“ 9:9; – Vlkov 8:10; –
Borovnice „B“ 12:6; – Nížkov „D“ 8:10; – Velké Meziříčí „E“ 15:3; – Lhotky „C“ 12:6; –
Žďár n/Sáz. „H“ 13:5; – Rovečné „B“ 8:10.
Body a úspěšnost: Landová Jitka 36/20 – 64,3%, Neubauer Aleš 34/21 – 61,8; Maša Petr
43/29 – 59,7%; Kourková Jana 14/11 – 56%; Slabá Stanislava 26/30 – 46,4%; Jaroš Zdeněk
5/9 – 35,7%; Štohanzlová Petra 1/8 – 11,1%.
Žebříček TJ: 1. Jaroš Radim (13), 2. Štikar Jaroslav (15), 3. Mráček Lubomír (17), 4. Musil
David (15), 5. Landová Jitka (13), 6. Neubauer Aleš (18), 7. Maša Petr (20), 8. Kourková
Jana (8), 9. Slabá Stanislava (14), 10. Jaroš Zdeněk (5), 11. Štohanzlová Petra (3).
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Antonín Chvátal v Americe, 5. část.
Tam na nás již čekal sám pan James Kluzák, pozemkový agent, s kterým si strýc před tím
dopisoval a s kterým bylo dohodnuto, že přijedeme přímo do Saint Paul. Přespali jsme zase
v hotelu, a druhý den pro nás zrentoval (najal) pan Kluzák na měsíc domek. To už bylo
koncem února, takže jsme byli na cestě po celý ten zmrzlý měsíc. Pamatuji se ještě, že ten
najatý domek byl v blízkosti českého katolického kostela, a že jsme tam byli několikrát na
mši svaté. Pro strýce a pro Chalupníka pak začaly první starosti. S panem Kluzákem
obcházeli po několik dní okolní krajinu a hledali nějaký dobrý lant (pozemek), na kterém by
se usídlili a začali hospodařit. Kdepak by je napadlo, jaká dřina je ještě čeká, než budou moci
vyorat první brázdu. Tehdy již vycházel dvě léta v Chicagu český katolický časopis
„Katolík“, který se nám brzy dostal do rukou, a v němž se začalo objevovat jméno nově
zakládané osady Beroun v Minnesotě. Pozemky, které strýc s Chalupníkem nakonec koupili,
byly právě v těch místech, kde se ten Beroun zakládal, takže jsme byli skoro prvními
berounskými osadníky. Vedla tam už dráha ze Saint Paul a Duluth, ale nebylo tam dosud
nádraží. Po jedné straně kolejí bylo položeno několik prken, a vlak zastavil jen tehdy, chtěl-li
někdo v těch místech vystoupit. Opodál této štace stál dřevěný barák, v němž bylo možno
přenocovat, a v malé vzdálenosti odtud měla příbytek velmi početná rodina pana Šilera,
moravského krajana, u něhož jsme později asi 14 dní bydlili a vždy v neděli se společně
modlili. Začátkem března mě vzal strýc s Chalupníkem na ty nově zakoupené pozemky, kde
bylo nejprve třeba postavit nějaké stavení, v kterém by se dalo bydlit. Ty koupené pozemky
nebyly přímo v místě, kde měla stát osada Beroun, ale nebyly od ní daleko. Asi jednu míli
cesty. Dříví na stavbu bylo tehdy dostatek, a proto bylo i laciné. Pustili jsme se s chutí do
práce, a zrovna přijel do toho budoucího Berouna nový osadník z Nebrasky. Jmenoval se
Klein, měl tři děti, syna a dvě dcery, a poněvadž byl vyučeným tesařem, přišel opravdu jako
na zavolanou. Pomohl nám se stavbou strýcova domu, a pak bydlil s námi, než si zase
postavil chalupu pro svoji rodinu. Mezitím skončil rent toho najatého hausu (domu) v St.
Paul. Chalupníkova a strýcova rodina přijely za námi do Berouna, a protože jsme nebyli
dosud se stavbou nových domů hotovi, museli obě rodiny bydlit asi 14 dní u toho Moravana
Šilera u berounského nádraží. Koncem dubna jsme-li se stavbou nových domovů hotovi
natolik, že se v nich dalo bydlet, a tak se obě rodiny konečně mohly přistěhovat, naše rodiny
byly tedy zase pohromadě, a teprve teď nám začala ta pravá pionýrská práce. Pan Chalupník
se strýcem si koupili každý po jednom páru koní a nějakou tu kravku. Jejich pozemky spolu
hraničily a tak i jejich stavení nebyla od sebe daleko. Všechno to bylo dosti dobré, až na to,
že si nepomyslili na to, co budou dělat s potahem, když bylo nejprve třeba začít být
dřevorubcem. Přeměnit les na pole, není snadná věc, a ten kdo to neprodělal, sotva si dovede
představit, jaká je to dřina. To se tedy psal rok 1895, a právě během měsíce března, kdy jsme
začali stavět ty domy, bylo mi patnáct let. Druhá práce, která nás nyní čekala, byla zdlouhavá
a únavná, ale zřejmě našemu zdraví byla na prospěch. Silné borovice vykácela před našim
příchodem nějaká dřevařská společnost a odvezla je na pilu do Pinte City. Také tam musel
být nějaký lesní požár, protože vedle těch statných pařezů po borovicích tam bylo všude plno
ohořelých stromových pahýlů, které bylo nutno co nejdříve pořezat a jejich pařezy pak
dobývat stejně obtížně, jako ty borovicové. Místy bylo ještě i dost dobrého dříví. To se řezalo
na kvartové dříví a pak se prodávalo do St. Paul. Za měkké dříví se tehdy platilo 1,25, a za
tvrdší 1,50 až 1,75. Muselo se však i naložit do železničních vagónů. To jaro, které se začalo
v přírodě probouzet, bylo pro mne vlastně první velikou životní zkouškou. Celé dny jsem
musel pracovat.
Anton Chvátal, přepsal Z. Jaroš
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Školní kronika – 21. část.
1872 - 73
C.k. okresní školní rada Obecnímu úřadu v Poděšíně.
K rekursu obecního úřadu dne 11ho srpna 1872 pod číslem 623 zde zanešeného zrušuje
potažmo změňuje Veleslavná c.k. zemská školní rada vynešením ze dne 12ho září 1873 číslo
1360 zdejší rozhodnutí ze dne 25. července 1872 číslo 399 v ten smysl, že obecní pozemky,
jichž učitel poděšínský posavad užíval z příjmu školy této k ruce. Obec rovněž tak se vylučují,
jak dvě míry žita, kdežto ostatních 8 měr při škole Poděšínské se zachovává a obci
Poděšínské se nevracejí. Neboť z protokolu ze dne 21. srpna 1856 vychází najevo, že příjmy
výše vyloučené tehdáž toliko k lepšení stavu učitelova od obce byly propůjčeny a že tedy
k nim se vztahuje článek 41 zákona z 19ho února 1870, třebas se ty příjmy na všechny
budoucí časy věnovaly, protože takovým věnováním zajisté toliko se předpokládalo, že obec,
kteráž hledá školu i učitele vydržovala také budoucně dále učitele vydržovyti povinna bude,
které vyvažování učitelovo však nyní i se všemi závazky z obce na okres školní přešlo, zato se
zakládá dávka 8 měr žita, neli na mnohém starším závazku alespoň zajisté na fassi z roku
1825. Ani z této fasse ani z jiných průkazů nelze odvozovati se tento závazek na podobné
podmínce jako příjmy výše jmenované se zakládá ovšem se musí za to míti, že tato dávka jak
fasse čemu hodnost věrně nasvědčuje škole bez vyminečně neodvolatelně na všechny budoucí
časy byla věnováno, kterážto doměnka právní podporována uplynutím více než třicetiletého
času, alespoň potuďnevyvratně ve prospěch školy svědčí a platí pokud lepšími průkazy opak
toho se nedokáže co fasse vykazuje. Z tohoto rozhodnutí lze do 14ti dnů ode dne dodání
podati odvoláví k vysoce ministerium duchovní záležitosti a vyučování.
V Polné dne 23. října 1873
Sděluje se panu Františku Novotnému učiteli na škole v Poděšíně na vědomí.
V Polné 23. října 1873, c.k. okresní hejtman Richter
1873 - 74
V měsíci říjnu 1873 zařídil představený obce Jan Blažek č.d. 17 ve škole Poděšínské za svých
20 zlatých, za které c.k. okresní školní rada v Polné k návrhu c.k. okresního inženýra
v Německém Brodě na opravu té školy povolila a které od c.k. okresního úřadu co školní
pokladny vyplaceny byly na tuto opravu: Jedny jednokřídlové dveře klížené k chlévu 3 stopy
široké, 5½ stopy vysoké z měkkých prken a též s měkkými vložními lištami s potřebným a
patřícím okováním a nové futro k malé světnici, čili učitelovou bytu a vydláždění komory
cihlami. Zednickou práci při tom dělali Vlčkové ze Špinova, dveře a futra zhotovil František
Enderle tesař v obci.
V měsíci lednu 1874 zařídila místní školní rada nákladem obce 3 sážní lavice pro školní dítky
ve třídě u dveří. Stály úhrnem 7 zlatých 60 krejcarů, ty samé zhotovil František Enderle tesař
v obci. Dále nechala zhotoviti od pana Kmenta sklenáře v Polné do školní světnice k polední
straně při stolku učitelovou jedno zcela nové vnitřní okno, které stálo 6 zlatých.
Dne 25. července 1784 nechala místní školní rada nákladem obce vybíliti a vyčistiti školní
světnici a síň, též opravili a obílili chlév ve školní budově. Práci tuto konali zedníci Martin
Rosecký z Poděšína č.d. 50 a Jan Jaroš ze Špinova celý den což stálo úhrnem 5 zlatých.
Dne 13. srpna 1874 po jedenácté hodině v noci vypukl v obci Poděšíně opět a to buď
v stodole Matěje Dobrovolnýhoč.d. 54, aneb ve stodole Františka Dobrovolnýhoč.d. 6,
jelikož stodoly ty úzce spojeny byly a když to lidé uhlídali, a k ohni se dostavili, hořely již obě
stodoly a tudy se tedy patrně a s jistotou udáti nemůže, ze které stodoly vlastně předce oheň
vyšel.
Vypsal Z. Jaroš
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Historie.
Nejstarší historie Poděšína a okolí. (43. část)
1680 – pokračování
V lesích roste hodně hub a tak lidé mají co jíst. Každý den je mají k jídlu a nebo alespoň
polévku.
Panské hony byly v Poděšíně, Nížkově, Olešence, Bukový, u mlýna Červeného, Pekelský
dvůr, Huťský dvůr a u tvrze.
Zima začala 9. listopadu a skoro celou dobu do konce roku mrzlo a padal sníh. Největší
mrazy jsou od 17. prosince do konce roku.

1681
Jaro přišlo v druhé polovině dubna.
Zase jsou velké prohlídky ve všech vesnicích okolo i u nás. Chodí vojsko, faráři, mniši,
rychtáři i drábové. Každou chalupu obstoupí a potom všechno prohrabou, vyhází a rozbijí.
Oni zase knihy zakázané hledají. Kradou co se jim hodí a nikdo se bránit nemůže.
V Poděšíně našli jednu velice starou bibli Bratrskou a nějaké nábožné písně. Vše na místě
spálili.
Panské hony se konaly v Poděšíně, Nížkově, Sirákově, Újezdě, Janovicích, Záborné a
Rudolci.
Zima začala 3. listopadu, kdy najednou napadlo hodně sněhu.

1682
Vyšlo nové nařízení, když pytlák zabije kus černé, tak hned zaplatit musí na penězích 40
kop. Když peníze nemá, musí jít do šatlavy a bude tam sedět tak dlouho, až zaplatí. Je to
lepší, protože dříve, když pán koho na pozemku chytil pytlačit, mohl ho na místě zabít a
nebyl za to vůbec trestán.
Na chytání vlků se kopají všude okolo vesnic hluboké jámy zvané vlčí.
Přišlo nařízení, že se budou hlídat na bělidlech plátna před zloději. Každý zaplatí do Polné 4
krejcary a z toho budou hlídači placeni. Také vyšlo nařízení, že všichni musí odevzdat
ručnice. Ručnice mohou mít jenom ovčáci, kteří ovce a dobytek pasou proti lapkům a vlkům.
Katolická církev vydala nařízení, že ve všech vesnicích se budou konat veřejné zpovědi po
celý rok, aby myšlenky kacířské vykořeněny byly. To na tom místě se bude každý veřejně
zpovídat. Každý poslušnost církvi pravé musí být a pozná se hned, kdo se modlit a zpovídat
nechce. Lidé všechno slibují, aby měli pokoj, a na oko se modlí a zpovídají. V Poděšíně, kde
původem je hodně Němců, jsou církve evangelické a oni tvrdou hlavu mají.
Zima skončila v polovině dubna a hned se jelo na pole. Léto je suché a teplé, ale úroda je
dobrá. Často chodí bouře a déšť je potom dva dny. Cesty jsou potom plné bahna a vozy
nemůže utáhnout ani pár volů. 19. července přišla velká bouře a na chalupách udělala velké
škody.
Zima začala 17. října. Sníh napadl a mrazy byly od poloviny prosince a vydrželo to do konce
roku.

1683
V srpnu mnoho dní prší a padlo mnoho vody. Zima začala 30. října, kdy napadlo hodně
sněhu, potom přišel déšť. Mrazy jsou od 14. listopadu a drží až do konce roku. Sněhu je na
1,5 lokte.
Václav Flesar
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Počasí.
Říjen.

Slunečno bylo 5 dní, propršelo 8 dní, vítr foukal 3 dny a 1x byla
Průměrná polední teplota byla 9,2°C. Dešťových srážek bylo 69 mm.
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Listopad. Slunečno bylo jenom 3 dny, pršelo 8 dní, vítr foukal 4 dny, 2x byla ranní mlha.
Průměrná polední teplota byla 7,2°C. Dešťových srážek bylo 80 mm. V průměru teplejší, ale
mokrý měsíc. Konečně začala téci potokem voda.
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Prosinec. Slunečno bylo 4 dny, propršelo 6 dní, vítr foukal 3 dny, celodenní mlha byla 2
dny, 2x byla ranní mlha a Průměrná polední teplota byla 4,9°C. Dešťových srážek bylo 39
mm. Byl to nejteplejší prosinec od začátku mého měření. 26. prosince byla v Poděšíně
naměřena denní teplota +11,6°C. V loňském roce bylo naměřeno v noci -12 a ve dne -8°C.
Z. Jaroš
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ráno -1,4 -2,4 0,4 -2,9 -2,3 -2,2 -6,7 -0,0 -3,5 -0,6 0,2
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