Ročník 20
Novinky.

obce Poděšín

č. 3/2016

Úvod.
Vážení občané. V poměrně krátké době vydáváme další číslo zpravodaje se snahou dohnat
zpoždění. Probíhá stavba cesty k Samotínu. Zvolili jsme zástupce kraje. Přivítali jsme nové
občánky. Hasiči vylovili rybník na návsi. Počasí je již typicky podzimní, tedy zima a déšť a
občas už se přihlásí projevy zimy.
J. Dočekal

Co v tomto čísle najdete:

Vítání občánků 2016.
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Zahájení stavby cesty k Samotínu
Ve 14 hodin zahájeny Krajské volby.
Krajské volby v Poděšíně vyhrála KDU-ČSL.
V Kraji vyhrála ČSSD, která získala 11 mandátů.
Ve školce proběhlo vítání občánků.
Výlov Mlýnského rybníka na návsi
Zahájeno bagrování cesty Na kopec.
Zahájení pokládání textílie a navážení spodní vrstvy.
Zemřel Josef Homola, č.p. 20, ve věku 81 let
První mráz a bílá příroda
Z. Jaroš, J. Dočekal
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Obecní úřad.
Usnesení zastupitelstva obce Poděšín, ze dne 30.9.2016.
120: Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu na prodej stavebních parcel p. č. 2500/8
o výměře 681m² a p.č. 2500/9 o výměře 706m² panu Ing. Augustinu Obornému v celkové
hodnotě 180.310Kč.
121: Zastupitelstvo obce schválilo žádost na odkup pozemku parc. č. 53/1 Veronice a
Davidovi Nejedlým. Důvodem odkupu je vydláždění příjezdové cesty k vlastnímu
pozemku.

Stav financí k 31. 6. 2016:
- pokladna:
- bankovní účet 1:
- bankovní účet 2:
- bankovní účet 3:
Celkem:

14 197,00 Kč
206 438,38 Kč
256 603,92 Kč
3 801 201,11 Kč
4 278 440,41 Kč

J. Dočekal

Internet od Unetu.
Společnost Unet Polička také dodává internetové připojení pro Poděšín a okolí. Používá ho
obecní úřad, školka i někteří občané Poděšína. Zabezpečuje také webovou kameru na
prodejně a přenos signálu na internet.
Připojení je „vzduchem“ a tak je nutná podmínka pro kvalitní připojení přímá
viditelnost na anténu. Ta je v Poděšíně umístěna na střeše budovy školky a v Sirákově na
věži kaple. I v Poděšíně je možné připojení na Sirákov. V současné době je rychlost
připojení v Poděšíně 8 Mb/s a v Sirákově 16 Mb/s. V nejbližší době se v Sirákově a brzy
poté i u nás bude rychlost navyšovat na 20 Mb/s. Jedná se o rychlost stahování, rychlost
nahrávání bývá obvykle 10x menší, ale to je málo využívané.
J. Dočekal

Krajské volby.
Ve dnech 7. a 8. října proběhly Krajské volby. Volební komise pracovala ve složení:
předsedkyně Martina Dobrovolná, zapisovatelka Monika Vencovská, členky Hana Palasová
a Simona Strašilová z Nížkova. Zapsáno bylo 203 oprávněných voličů a k volbám jich
přišlo 90 to je 44,33%. 3 hlasy byly neplatné a tak bylo odevzdáno 87 platných hlasů. Volby
vyhrála KDU-ČSL - 22 hlasů, dále ČSSD - 15, ANO 2011 - 12, Koalice SPD a SPO - 12,
ODS - 7, Starostové PRO VYSOČINU - 6, KSČM - 5, TOP 09 a SZ - 3, Česká pirátská
strana - 2, Národní demokracie - 1, Strana svobodných občanů - 1, Ne ilegální migraci - 1.
Okres Žďár n.S. Volební účast v okrese byla 36,89%. Volby vyhrála ČSSD - 20,71%; dále
KDU-ČSL - 19,45%; ANO 2011 - 16,29%; KSČM - 9,76; ODS - 8,93%; Koalice SPD a
SPO - 6,33%; Starostové pro Vysočinu - 4,09%; TOP 09 a SZ - 4,17%; Starostové pro
občany - 3,97%; atd.
Kraj Vysočina celkem:
Volební účast v kraji byla 37,34%. Volby vyhrála ČSSD - 19,37%; dále ANO 2011 17,04%; KDU-ČSL - 13,41%; KSČM - 11,40%; ODS - 9,10%; Starostové pro Vysočinu 6,84%; Koalice SPD a SPO - 6,40%. Těsně pod hranicí určující postup do zastupitelstva
jsou TOP 09 a SZ - 4,96% a Starostové pro občany - 4,94%; dále Česká pirátská strana 1,77% a Strana svobodných občanů - 1,09%. Ostatní strany dostaly pod 1% hlasů.
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Zvolení zastupitelé: 45.
ČSSD: 11: Běhounek Jiří, Fialová Jana, Hyliš Jan, Hyský Martin, Krčál Petr, Kružíková
Marie, Malý Vladimír, Mojžyšková Ivana, Novotný Vladimír, Pařík Jaromír, Škaryd
Tomáš.
ANO 2011: 9: Franěk Pavel, Hrůza Miloš, Kobrlová Bohumila, Kukla Martin, Pavlík
Josef, Pokorný Jiří, Řezníčková Ludmila, Švec Pavel, Vichrová Lucie.
KDU-ČSL: 7: Bradáč František, Herbrych Josef, Houška Miroslav, Janoušek Pavel, Jůzl
Čeněk, Kalina Jaromír, Kaňkovský Vít.
KSČM: 6: Hodáč Pavel, Nevoral Marek, Plodík Milan, Vejvoda Kamil, Vrzalová Helena,
Zahradníček Josef.
ODS: 5: Benc Ota, Fischerová Jana, Necid Radovan, Tecl Jan, Vystrčil Miloš.
STAN+SNK ED: 4: Fabeš Roman, Mrkos Martin, Pacal Pavel, Vlček Lukáš.
SPD + SPO: 3: Blaško Hynek, Čepička Ctibor, Veleba Jan.
Z. Jaroš

Volební komise
Zleva: Monika Vencovská, Hana Palasová, Simona Strašilová z Nížkova, Martina Dobrovolná

Vítání občánků.
V neděli 9. října 2016 v 10:00 hodin proběhlo v pěkně vyzdobené Mateřské škole již
třinácté vítání nových občánků do naší obce. Za rok 2015 se vítání nekonalo a tak jsme letos
přivítali nově narozené děti za rok 2015 a 2016. K vítání bylo pozváno pět dětí a to: Jan
Vodák s rodiči Annou a Janem, David Starý s rodiči Šárkou a Lukášem, David Schauer
s matkou Darinou, Zuzana Flesarová s rodiči Lucií a Milanem a Filip Nejedlý s rodiči
Veronikou a Davidem.
Vítání zahájila a uváděla Marie Dobrovolná a při předávání dárků pomáhala dcera Kateřina.
Za obecní úřad se účastnil František Bláha. Fotil a filmoval Jaroslav Dočekal. Kulturní
program nacvičila ředitelka mateřské školy paní Hana Řičanová a vystupovaly děti: Eliška
Košáková, Petra Rosecká a Dominik Vencovský.
J. Dočekal
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Uvádějící

Učinkující děti

Vodákovi

Palasová a Starý

Nejedlí

Flesarovi

Schauerovi

Pořadatelé
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Výlov rybníka.
V sobotu 15. října uspořádal sbor dobrovolných hasičů Poděšín tradiční podzimní výlov
Mlýnského rybníka. Sešlo se mnoho diváků a zákazníků, bylo prodáno skoro 100 ks ryb. Na
hrázi bylo možné kromě ryb k zakoupení i něco pro zahřátí.
S. Slámová

Výlov rybníka
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Statistika webu podesin.cz
Statistiky je někdy docela zajímavé sledovat. Uvádíme zde statické údaje webu naší obce za
rok 2015. Ostatní roky jsou podobné, ale přece jen se liší. Třeba v počtu návštěv,
vyhledávaných slov nebo typu použitého prohlížeče. Podle těchto statistik je možné
usuzovat, že podobně navštěvují lidé i jiné stránky, je možné sledovat, jak se s léty mění
použití třeba prohlížeče, operační systémy. Také co občany na našich stránkách nejvíce
zajímá.
J. Dočekal
1. Počty návštěv

2. Návštěvy podle měsíců během roku

3. Návštěvy podle dne v měsíci

4. Návštěvy podle dne v týdnu
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5. Návštěvy podle hodin během dne

6. Z které země se na nás dívali

7. Jaký operační systém měl jejich počítač

8. Co u nás nejčastěji hledali

9. Jaký webový prohlížeč nejčastěji používali
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Mateřská škola.
Po teplém září zle se říjen tváří…. Podzim již zaklepal na dveře, větřík věje, draci létají a
listí se chvěje. Brzy přijde listopad.
Z naší mateřské školy v Poděšíně se od začátku školního roku ozývají veselé hlásky. Život
v ní pokračuje dál. Děti prozpěvují, vyhrávají, smějí se a dovádějí. Shlédly první divadelní
představení, vystoupení živého pejska a kočičky a užily si drakiády. Vyrobily podzimníčky
z jablíček a kukuřic. I rodiče se zapojili a nanosili do školní kuchyně ze své zahrádky ovoce
a zeleninu. Děkujeme jim. Děkujeme také panu Aloisi Košákovi, který již léta provádí
zdarma v mateřské škole revizi elektriky a ručních elektrických spotřebičů a také zřizovateli
za opravené schody před vchodem.
Krásný barevný podzim přejí všem lidem děti i dospělí ze školky.
MŠ Poděšín, H. Řičanová

Drakiáda

Divadlo

Pes záchranář

Dýně od paní Anny Jágrové
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Stavba cesty.
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Domy v Poděšíně a jejich obyvatelé.
Rok
1788
1869
1880
1890
1914
1930
1968
1990
2016
Rok
1788

1869
1880
1890
1914
1930
1997
2000
2006
2008
2016
Rok
1635

Jméno - č.p. 12
Chvátal Marek, chalupa
Hanus František - 8 - 8 - 1824 - Sirákov
Hanus František - 8 - 1853 Rudolec
Hanus František - 7 - 1853 Rudolec
Šimek Vojtěch
Šimek Vojtěch - 3 63 - U
Hošků
Šimková Marie
Doležal Josef - Byt
Doležal Josef - Byt
Jméno - č.p. 13
Laštovička Ant., chalupa
Flesar František - 9 - 9 - 1823 - Sirákov + Endrlová
Anna - 2 - 2 - - 1815 Poděšín + Laštovičková Anna
- 2 - 2 - - 1812 - Poděšín
Flesar František - 6 - 1823 Sirákov
Flesar Václav - 3 - 1852 Poděšín
Stránský František
Stránský Frant. - 2 81 - U
Krejčů
Válová Františka - Byt
Válová Františka - Byt
Sláma Jindřich - Neobydlen
Garbini Majdalena - Byt
Garbini Majdalena - Byt

1720
1727
1758
1763
1788
1838
1839
1869
1880
1890
1914
1930
1986
1997
2006
2016
Rok
1635
1636
1691
1693
1719

1720
1733
1736
1756
1763
1788
1838
1839

1653
1658
1675

Jméno - č.p. 14
Doležal Urban
Doležal Matěj,
chalupník
Doležal Matieg
Doležal Matěj

1676

Doležal
Matieg,
zemřel, volné

1693
1701
1702

Doležal Jacobus, rychtář, 20
let pustá, příbuzný Matiega
Musil Matouš
vyhořel

1869

1719

Doležal Matouš

1890

role

10,

1662

1880

Doležal Joseph, rychtař,
koupil od Doležal Matieg,
rychtaře, sedlaka, katolika
Doležal Pavel
Doležal Řehoř
Doležal, desátek 4/4
Doležal Řehoř, dům
Dolezal Adalbert
Doležal Wojtěch
Doležal Vojtěch - 9 - 6 - 3 1832 - Poděšín
Doležal Vojtěch - 10 - 1823 Sirákov
Doležalova Kateřina - 6 1836 - Nížkov
Šimek Jan
Nejedlý František - 16 04 - U
Doležalů
Nejedlý Alois
Nejedlá Marie – Byt
Nejedlý Alois – Neobydlen
Nejedlý Alois - Neobydlen
Jméno - č.p. 15
Frypauer
Matheus,
Freibauer, Němec
Frypauer Mathes
Frypaur Jan
Freibauer
Freybauer Jan, Řehoř
Freybauer Matieg, sedlak,
evanjelik, bylo Freybauera
Matiege
Nedělka Kašpar
Nedělka Matěj
Došek Martin
Frübauer, desátek 4/4
Košák Martin, dům
Koschak Johann
Košák Jan
Košák Jan - 3 - 2 - 1 - 1844 Poděšín + Košák Václav - 4 4 - - 1824 - Poděšín + Košák
Josef - 4 - 4 - 1819 Poděšín + Košák Jan - 5 - 5 - 1816 - Poděšín
Košák Jan - 11 - 1844 Poděšín
Doležal Václav - 7 - 1855 Poděšín
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1914

2016

Doležal Václav, Doležal Josef
Doležal Václav - 14 92 - U
Frypourů
Doležalová Marie - Byt
Doležalová Marie - Byt
Novotná Květuše –
neobydlen

Rok
1788

Jméno - č.p. 16
Fribaurová vdova, chalupa

1869

Mokrý Bartoloměj - 2 - 2 - 1814 - V. Losenice

1930
1993
2015

1890

Mokrý Bartoloměj - 9 - 1815
- V. Losenice
Šmiraus Jan - 2 - 1866 Hrbov

1914
1930
1979
2007
2014
2016

Činčera František otec,
Činčera František syn
Činčera Frant. - 36 Mašek František - Chalupa
Mašek František - Chalupa
Mašek Michal - Chalupa
Mašek Michal - Chalupa

1880

Rok
1653
1654
1658
1675
1676
1683
1702
1719
1720
1754
1763
1788
1838
1839

1869
1880
1890
1914
1930

Jméno - č.p. 17
Blažek Jan, role 20
Blažek Jan
Blažek Johan
Blažek Josef
Blažek Gozeph, bylo Blažka
Johana
Blažek Vávra
vyhořel
Blažek Havel
Blažek Havel, sedlak, katolik,
bylo Blažka Josefa
Blažek Štěpán
Blažek, desátek 4/4
Blažek Štěpán, dům
Blazek Hanzl, Dolezal Hanzl
Blažek Wáclav
Blažek Jan - 9 - 6 - 3 - 1838 Poděšín + Blažek Václav - 4 4 - - 1795 - Poděšín
Blažek Jan - 10 - 1838 Poděšín
Blažek Jan - 6 - 1838 Poděšín
Homola Václav
Homola Frant. - 4 83 -
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1989
2006
2007
2014
2016

Flesar Pavel - Staveniště
Flesar Pavel - Staveniště
Flesarová Marie - Staveniště
Nejedlý David - Staveniště
Nejedlý David - Staveniště

Rok
Rok
1788

2007
2014
2016

Jméno - č.p. 18
Jméno - č.p. 18
Brož Jan, chalupa
Kašpárek Mikoláš - 5 - 5 - 1825 - Nížkov + Brož Štěpán
- 5 - 5 - - 1826 - Poděšín
Kašpárek Mikoláš - 4 - 1825 Nížkov
Kašpárek Josef - 4 - 1859 Nížkov
Kašpárek Josef
Kašpárek Josef - 4 80 Matoušková Růžena - Byt
Matoušková Růžena - Byt
Matoušek Milan
Matoušek Milan - Pronajato
byt
Matoušek Milan - Pronajato
byt
Müller Jaroslav - Byt
Müller Jaroslav - Byt

Rok
1636
1653
1654
1658
1666
1668
1675

Jméno - č.p. 19
Filcpauer Jan
Filcpaur Martin, role 50
Filcpauer Martin
Filcpauer Martin, Němec
0
Filcpaur Filip
Filzpaur Jiřík

1869
1880
1890
1914
1930
1997
2000
2002
2006

1676
1702
1704
1719

1720
1748
1763
1764
1771
1778
1788

Fitzbauer
Gyržik,
bylo
Fitzbauera Martina
vyhořel
Filcpaur Matěj
Filtzbauer Matěj
Filtzbauer Matieg, sedlak,
evanjelik, bylo Filzbauera
Georga
Filcpaur Václav
Fitzbauer, desátek 4/4
Filcpaur Mikoláš, Ficbauer
Jan
Roseckej Jan
Roseczký Tomáš
Rosický Jan, dům

1930
1997
2016

Rositzky Hanzl, Rositzky
Johan
Rosizký Jan
Rosecký Jan - 8 - 4 - 4 - 1810
- Poděšín
Rosecký Josef - 11 - 1847 Poděšín
Rosecký Josef - 11 - 1847 Poděšín
Rosecký Josef
Fejt Adolf - 51 38 - U
Ficpourů
Rosecký František - Byt
Rosecký František - Byt

Rok
1697
1719
1730
1753
1763
1773
1788
1838
1839

Jméno - č.p. 20
Dušek Šimon
Došek Šimon
Dušek Matěj
Sobotka Fridrich
Dušek, desátek 4/4
Sobotka Václav
Sobotka Kašpar, dům
Dobrovolny Ondrzej
Dobrovolný Andreas

1838
1839
1869
1880
1890
1914

1869
1880
1890
1914
1930
1962
1997
2015
2016
Rok
1788
1869
1880
1890
1914
1930
1992
2000
2016

Dobrovolný Ondřej - 5 - 3 - 2
- 1811 - Rosička
Dobrovolný Ondřej - 7 1811 - Rosička
Homola Josef - 11 - 1845 Kotlasy
Homola Josef
Homola Josef - 20 58 - U
Dušků
Homola Josef - přestavba
Homola Josef – přestavba
Homola Josef - Byt
Sobotka Zdeněk ml. - Byt
Jméno - č.p. 21
Novotný Bartoloměj,
chalupa
Novotný Jan - 5 - 4 - 1 - 1840
- Poděšín
Novotný Jan - 9 - 1840 Poděšín
Novotný Jan - 7 - 1840 Poděšín
Novotný Jan
Novotný Jan - 2 11 - U Vítků
Sobotka Zdeněk - Byt
Sobotka Zdeněk - přestavba
Sobotka Zdeněk - Byt
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Rok
1788

1869
1880
1890
1914
1930
1933
1975
2016
Rok
1723
1759
1788
1869
1880
1890
1914
1930
1997
2000
2001
2016
Rok
1788

1869
1880
1890
1914
1930
1994
2016

Jméno - č.p. 22
Chvátal Bartoň, chalupa
Chvátal Jan - 3 - 3 - - 1838 Poděšín + Chvátal František 4 - 4 - - 1809 - Poděšín
Chvátal Jan - 12 - 1838 Poděšín
Chvátal Jan - 4 - 1838 Poděšín
Bečka Václav
Bečka Václav - 3 17 Bečka Václav - přestavba
Chalupník Jan - přestavba
Chalupník Jan - Byt
Jméno - č.p. 23
Pazdera Matouš
Bartoň Bartoloměj neb
Chvátal
Veselý Havel, chalupa
Šimek Jan - 3 - 3 - - 1810 Poděšín
Šimek Jan - 13 - 1810 Poděšín
Lancman Josef - 5 - 1854 Sirákov
Pařízek Adolf
Pařízek Adolf - 5 74 Pařízek Jaroslav - Neobydlen
Pařízek Jaroslav - Neobydlen
Šimek Zdeněk – přestavba
Šimek Zdeněk – Podnik
Jméno - č.p. 24
obecní pastouška
Jaroš Jakub - 10 - 10 - 1818 - Poděšín + Bečka
František - 5 - 5 - - 1836 Sázava + Bečková Veronika 10 - 10 - 1814 M.Losenice + Cofal Jan - 6 6 - - 1836 - Poděšín
Bernard Antonín - 10 - 1838
- Volešná
Bernard Antonín - 6 - 1858 Volešná
Svoboda Gustav
Svoboda Gustav - 3 12 Mirošník Karel - Chalupa
Mirošník Karel - Chalupa
J.Dočekal

24.4.2017

Jak je v Německu v Berlíně.
Rozhodla jsem se žít následující rok v Berlíně, abych si trochu prodloužila mládí a zlepšila se
v němčině. Absolvuji tu tedy roční výměnný studijní pobyt na Humboldtově Univerzitě.
Těm, které by lákalo strávit nějaký čas také tady nebo se jen zkrátka chtějí dozvědět, jak se
zde žije, přináším tento článek.
První dojmy po příjezdu byly rozhodně pozitivní, ale přeci jen ve srovnání s Prahou,
kde jsem žila předtím, je to trochu rozdíl. Berlín je zhruba třikrát větší, tudíž si člověk musí
zvyknout na to, že aby se někam dostal, pokud nebydlí zrovna v centru jako já (ale rozhodně
ani ne na okraji), je třeba strávit zhruba půl hodiny a více ve vlaku nebo v metru. Co se týče
dopravy, lze využít rozsáhlou síť vlaků, metra, tramvají a autobusů. Jízdné je zde ale velice
drahé, jedna cesta stojí 2,70 EUR, což je třeba oproti Praze trojnásobek, denní jízdenka stojí
pak 7 EUR. Pokuta za jízdu na černo je pak 100 EUR a revizoři jsou opravdu všude, nicméně
jednu moji jízdu bez lístku s (pravdivým) vysvětlením, že mi automat nevzal českou platební
kartu, přešli mávnutím rukou :) Skvělou alternativou je pořídit si nějaké ojeté kolo,
cyklostezky se nachází podél silnic v úplně celém městě.
Žiji v Lichtenbergu, což je část bývalého východního Berlína a třípokojový byt sdílím s
Polkou a Italkou. Mám štěstí na příjemné okolí, kde se rozprostírá les a ovčí pastviny, ale
jinak je většinou východní část tvořena bloky nevzhledných paneláků. Nicméně i přesto je
všude po Berlíně spousta rozlehlých parků a zeleně. Co se týče cen bydlení, Berlín je
rozhodně levnější než jiná velká německá města, kupř. Mnichov (Bavorsko celkově) nebo
Hamburk či Frankfurt, a východní část města je levnější než západní.
Co se týče památek, tak za návštěvu rozhodně stojí pozůstatky berlínské zdi s
nejznámějším bývalým přechodem mezi východním a západním Berlínem Checkpoint
Charlie, náměstí Alexanderplatz a na něj navazující historická ulice Unter den Linden,
Braniborská brána, Památník holocaustu, zámek Charlottenburg nebo spousta nejrůznějších
muzeí. Nelze nenavštívit pro Berlín typické tzv. bleší trhy, které se konají na různých
místech každou neděli, a kde lze pořídit vše od umění, knih, přes oblečení nebo nádobí až po
nábytek či kola, a to za poměrně nízké ceny.
Ke stravování bych chtěla říct, že v Berlíně se nachází poměrně hustá síť supermarketů
s cenami srovnatelnými s našimi obchody, a to včetně alkoholu, ale potraviny jsou rozhodně
kvalitnější. Výhodné je nakupovat ovoce, zeleninu nebo třeba sýry a maso na tureckých
trzích, kde jsou ceny ještě nižší. Stravování v restauracích je ale naproti tomu dost drahé,
stejně jako alkohol v hospodách a klubech (např. malá Plzeň stojí 3-5 EUR, koktejl 6-8
EUR). Všude ve městě je ale poměrně hodně možností dát si hodně levně nějaké fastfoodové
jídlo, nejčastěji se prodává výborný Kebab (v tureckých čtvrtích lze pořídit jeden pouze za 12 EUR) nebo místní specialita Currywurst.
Na závěr musím zmínit, že nejlepší na Berlíně je samozřejmě noční a kulturní život, čímž je
Berlín známý - opravdu jen málo měst na světě může s Berlínem soupeřit, co se týče
rozmanitosti zábavní scény. Samozřejmě si na své přijdou milovníci všech druhů hudby, ale
co bych chtěla podotknout je, že Berlín je rodištěm techno hudby, lze tedy navštívit spoustu
proslulých klubů, kde ty nejlepší technopárty začínají každý pátek o půlnoci a pokračují
nepřetržitě až do pondělního poledne. Vstup se pohybuje mezi 10-20 EUR. Problémem může
být se do klubů dostat. U dveří stojí vyhazovač, který si vybírá, koho vpustí dovnitř a koho
bez vysvětlení vyhodí. Pokud se Vám ale podaří dostat dovnitř, tak prožijete zaručeně tu
nejlepší a nejdivočejší party života.
L Dočekalová ml.
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Braniborská brána

Berliner Dom - evangelický kostel

Checkpoint Charlie - nejznámější hraniční přechod
mezi východním a západním Berlínem

Náměstí Alexanderplatz

Památník holocaustu

Pozůstatek Berlínské zdi

Budova Říšského sněmu

Centrum Berlína
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Historie.
Nejstarší historie Poděšína a okolí. (45. část)
1688 – pokračování
Je ustanoveno, že robotovat máme 3 dny, ale stejně se robotuje více a nic proti tomu lidé
nezmůžou. V Poděšíně u velkého sedláka zvaného Mikuláš Christ vypukl ve chlívě oheň.
Spal tam pacholek Joachim starý 32 roků z vesnice Neusdorf (Nové Dvory u Polné). On si
svítil loučí, a když usnul, jiskry padly do slámy a oheň všechno zachvátil. Shořel pacholek, 5
krav i s telaty, 1 kůň starý a jeden mladý. Když se sedlák probudil, byl už všemu konec.
Panské hony jsou v Poděšíně, Sirákově, Újezdě, Nížkově, Veselí a Rudolci. Panstva na
koních bylo 28, psů 22, honců ze všech poddaných vesnic. Uloveno a ubito bylo: 5 jelenů, 18
srnců, 9 jezevců, 1 daněk, 11 divokých prasat, 2 mufloni, 3 vlci, 12 lišek, 44 divokých zajíců,
11 divokých králíků, 3 veverky, 5 kun, 2 vydry, 8 ondater, 1 bobr, 1 tchoř, 29 divokých
kačen, 3 lysky, 2 divocí holubi, 8 křepekek, 5 bažantů, 31 koroptví, 13 tetřevů, 2 sovy, 4 orli
velký, 7 kormoránů a 1 roháč. Zima začala 27. října, kdy napadl sníh. Potom se střídal déšť a
sníh. 4. listopadu napadlo 1,5 lokte sněhu. Největší mrazy byly od 17. prosince do konce
roku.

1689
Celý leden a únor padá sníh a mrazy jsou neustále.
Každý robotník musí do konce dubna udělat 100 kusů dřevěných šindelů pro zámek v Polné.
Kdo má les, tak to musí dělat ze svého, a kdo nemá, dostane na to suché dřevo. Každý to
musí do Polné dovést sám.

1690
Zima byla slabá a brzy přišlo teplé počasí. V létě často prší, ale úroda je pěkná.

1691
V zimě napadlo sněhu do výše 3 loktů a více. Zima byla dlouhá a silné mrazy byly v lednu
12 dnů a v únoru 7 dnů. Od konce dubna panují teplé a suché dni. Více dešťů přišlo v květnu.
Léto je teplé a dešťů moc není. V červenci chodí mnoho bouřek s deštěm.
Panské hony se konaly v Poděšíně, Janovicích, Matějově, Bohdalově, Újezdě a Rudolci.
Uloveno bylo: 1 jelen, 6 srnců, 12 divokých prasat, 3 jezevci, 2 vlci, 1 muflon, 1 daněk, 32
divokých zajíců, 6 divokých králíků, 5 veverek, 2 tchoři, 5 kun, 22 koroptví, 6 bažantů, 3
křepelky, 8 tetřevů, 5 divocí holubů, 5 poštolek, 2 jestřábi, 2 orli velký, 5 sov, 8 kavek, 3
vrány, 1 raroch, 12 divokých kačen, 9 potápek, 4 kormoráni a 5 ondater.
Zima začala 11. prosince, kdy napadlo mnoho sněhu a přišel mráz. To vydrželo do konce
roku.

1692
Koncem února přišlo silné povětří a tak všude leží mnoho stromů polámaných a
vyvrácených. Také některé chalupy mají došky otrhané. Sněhu leží na 3 – 4 lokte, ale mrazy
nejsou moc silné. Hodně sněhu leží do druhé poloviny dubna. Od 2. května udeřilo velké
teplo. V létě často prší a tak jsou cesty samé bláto. Většinu cest nikdo neopravuje a tak koně
sotva nohy z bláta vytáhnou. Stanoveny jsou poplatky od církve katolické. Dosud byly
menší. Bude se platit od křtu 4 – 8 grošů, od pohřbu 8 – 10 grošů, když troje vyhlášky
k sňatku s kazatelny budou oznámené 12, 15, 20, nebo 25 grošů, za mši svatou 30 grošů atd.
Zima začala 7. prosince, kdy začal padat sníh. V polovině prosince přišly silné mrazy.
Největší mrazy přišly poslední 4 dny v roce.
Václav Flesar
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Stalo se před 100 roky.
1916
V tomto roce nastoupili do války: Josef Jágr č.2, roč. 1897, Josef Stehlík č.3, roč.1897,
Josef Bláha č.8, roč.?, Frantiček Činčera č.16, roč. 1871, Josef Homala č.20, roč. 1897, Jan
Šimek č.25, roč. 1868, František Sochor č.27, roč. 1877, Josef Sláma č.29, roč. 1883,
František Koumar č.44, roč. 1897, Antonín Koumar č.44, roč. 1893, Alois Chvátal č.47, roč.
1883, Jan Šimek č.48, roč. 1868, František Šmiraus č.50, roč. 1896.
17. ledna narukoval zastupitel obce Antonín Chvátal č.39. Ve válce onemocněl a 14.
června 1917 byl propuštěn domů na neurčito a již nenarukoval.
V prvních měsících roku nastaly ještě větší zásobovací potíže. Potravinářské dávky musely
být sníženy. Při pečení chleba se do žitné mouky přidávaly náhražky jako brambory, ječmen
a mletá kukuřice. Nejhůře bylo v létě přede žněmi. Do krmných otrub byl přidáván lišejník,
rozmohlo se pašování potravin a podloudný prodej, úřady vyhlásili zostřenou policejní
službu.
30. dubna zavedení letního času v Rakousko-Uhersku. V Poděšíně se odehrála při
změně na letní čas komická scéna, kdy bubnoval policajt, že 1. května nastane nový (letní)
čas, aby všude popostrčili hodiny o jednu hodinu dopředu a tak, aby dělali každý den. V noci
1. října 1916 byly hodiny dány o hodinu zpět. Je zase starý čas. V praxi byl letní čas poprvé
zaveden za první světové války v roce 1916, a to hned v řadě evropských zemí. Jako první
zřejmě letní čas zavedlo Německo od 30. dubna 1916 do 1. října téhož roku, jehož součástí
tehdy byly i české země. Tento letní čas se v obou říších uplatňoval až do roku 1918. Také
Velká Británie si upravila hodinky a letní čas zde ve třetím válečném roce fungoval mezi 21.
květnem a 1. říjnem 1916. Dále pak ve Švédsku od 15. května 1916 do 30. září téhož roku,
ale v dalších letech v něm už nepokračovalo.
8. června padl mezi Luckem a Sokolem na Ruské frontě Alois Flesar č.7, narozen 31.
července 1895.
22. září potřeba kovů ve válce byla ohromná, proto (jak lidé nadávali) zbožné katolické
Rakousko sáhlo na posvěcené kostelní zvony, aby pomohlo vraždit. Tento den přijeli 4
vojáci montéři a sundávali zvony. V Nížkově 1 velký, 1 umíráček a 1 malý, tedy celkem tři
zvony. Ze Sirákova 2, z Rosičky 1, z Poděšína 1, ze Špinova 1 a z Bukové 1. Vydání zvonů
neobešlo se bez tklivých výjevů, asi před 11 hodinou se lidé ptali, komu to zvoní. Ale záhy
poznali, že zvonek zvonil umíráčkem sám sobě. Komise jej odvázala, pustila dolů, až se
rozbil. Pak byl odvezen pryč. Lidé se zlobili, že kdyby se to bylo vědělo, že by jej sundali a
hodili někam do rybníka nebo do studny. Někde je ani nechtěli vydat a zle se na montéry
obořili. Před sundáním zvonů jim dal farář na rozloučenou zvonit. Mnoho lidu plakalo. Vedle
toho byly sbírky mosazných předmětů, a když se toho málo scházelo, pak zase chodily
rekvisice. Český lid viděl, že odevzdáním kovů se válka jen prodlužuje, proto pečlivé
hospodyňky honem uklidily mosazné hmoždíře, paličky, závaží apod. Kde se opozdily, tam
se s tím loučily. Tak například v domě číslo 5 byla rekvírována žehlička, v čísle 9 hmoždíř,
v čísle 21 žádali na manželce hudební nástroj, ale byl schovaný, v čísle 53 byli nuceni
odevzdat některé mosazné věci.
19. října padl na Monte Murgazul na rumunské frontě Karel Rosecký č.55, narozen 15.
srpna 1875. Narukoval hned při mobilizaci ve stáří 39 roků a sloužil u 21 pěšího pluku.
21. října padl na rumunské frontě Josef Stránský č.51, který se narodil 22. února 1877.
Bojoval u 21 pěšího pluku na ruské a italské frontě, poté byl převelen na Rumunskou frontu.
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Do 31. října 1916 bylo vyučování všech žáků společné jako jednotřídka (76 žáků!). od 1.
listopadu 1916 bylo vyučování polodenní a sice: II. třída dopoledne a I. třída odpoledne.
Tento způsob trval až do 7. listopadu 1918, kdy se vrátil z vojny pan Ludvík Eis.
V tomto roce byly doplňující volby do zastupitelstva obce. Starosta Josef Homola 20, 1.
radní Martin Flesar č.10, členové: Josef Hanus 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.
V roce 1916 proběhla změna po odchodu starosty Aloise Chvátala č.47 na vojnu, který se
v roce 1917 vrátil z vojny domů a na následky válečných útrap 10. června 1919 zemřel.
Výbor byl doplněn za ve válce padlého Josefa Roseckého.
16. září zahájení školního roku, který byl ukončen 15. července 1917. Počet dětí do školy
přijatých 76, z toho bylo 66 katolíků a 10 evangelíků.
21. listopadu zemřel František Josef I, jeho nástupcem se stal Karel I.
V roce 1916 měla polenská župa č.140 11 sborů. Starostou byl Jindřich Volenec, sládek
Polná, náměstek Bohdan Vomela, rolník Malá Věžnice, jednatel Jan Pernička Polná,
pokladník Adolf Wolman obuvník Polná. Jednotlivé sbory sdružené v župě měli členů: Polná
92, Nížkov 28, Dobroutov 21, Hrbov 21, Malá Věžnice 20, Sirákov 19, Horní Věžnice 18,
Záborná 18, Brzkov 14, Poděšín 12, Janovice 9. Zde je jasně vidět jak malé počty členů byly
za války u hasičů neboť všichni schopní muži museli do války.
Pro nedostatek uhlí byla v prosinci uzavřena škola.
Z. Jaroš

Antonín Chvátal v Americe, 7. část.
Abych čtenáře příliš neunavoval různými nedůležitými věcmi, přešel jsem v této kapitole
dosti rychle ty začátky mého zvykání si na Ameriku. Vždyť mladý člověk si všude rychle
zvykne, dovede se přizpůsobit novým životním podmínkám a pak mu to už ani nepřijde na
mysl, že by byl v cizí zemi. Ale dělal bych ze sebe „hrdinu“, kdybych si i dnes po letech
nepřiznal, že to tak docela lehké přece jen nebylo. Hodně mi ovšem pomohlo, že jsem
v Berouně našel dobré přátele a kamarády svého věku v rodině pana Chalupského. Ale ty
měsíce před tím, než se Chalupských do Berouna přistěhovali, a pak časem znovu i potom, se
mi častokrát zastesklo po rodičích, po domově a po tom normálním způsobu života v našem
milém Poděšíně, kde jsem prožil své šťastné dětství.
A tak mi snad, milý čtenáři promineš, že dříve, než začnu líčit své další cestování po jiných
koutech Ameriky se ještě ve vzpomínkách vrátím na chvíli do těch prvních časů svého
pobytu v Berouně, když jsme měli „housy“ (domy) postaveny, a tak trochu zařízeny. Jednak
se z těch vzpomínek dozvíš, jak nám ta první pionýrská práce šla od ruky, a potom i to, jak je
mladému člověku potřeba víry v Boha a dobrých základů výchovy, aby byl schopen zatnout
zuby, vytrvat a pracovat dál, i když mu je teskno u srdce. A tak děkuji i já svým rodičům za
tu největší sílu v životě, kterou jsem měl od nich, a která mi pomohla vydržet a vytrvat v těch
těžkých začátcích mého pobytu v Americe, za pravou víru v Krista, jehož evangelium mi
bylo opravdu jasnou lucernou v mém mládeneckém hledání smyslu lidského života, v němž
jsem také vždy hledal vnitřní posilu, když se mi začínalo stýskat po domově a práce byla
příliš únavná.
Vždyť to nebylo opravdu zrovna lehké dělat tu dřevařskou práci v patnácti letech, čistit celé
léto pozemek a při tom se nechat nemilosrdně kousat od dotěrných komárů, jimž má česká
krev zřejmě chutnala, poněvadž se mi nikdy nepodařilo je zahnat nějakým mazlavým
nátěrem své kůže. Pak nás všechny trápili i takoví brouci, kteří žijí většinou v lese v roští.
Říká se jim klíště. Skutečně to jméno jim sedělo. Jakmile sedl takový brouk na kůži, anebo i
na dobytek, pak se zavrtal do těla a držel se jako klíště. Když se napil dost krve, teprve
16
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potom z člověka odpadl, a když se toho člověk chtěl zbavit dříve, byla to vždy veliká bolest.
Snad takoví brouci žijí ve všech zemích, ale doma ve starém kraji jsem je před odjezdem do
Ameriky nikdy neviděl. Prý také přenášejí různé nemoci, ale toho jsem byl, chvála Bohu
ušetřen a žádnou nemoc jsem z toho nikdy neměl. (Prý když se ten hmyz klíště a kůže, kde je
hlavou zavrtán potře dobře karasinem, odpadne sám).
Tohle byly trampoty při práci v létě. Zima měla zase ty svoje. Veliké mrazy až 30°
Fahrenheita pod nulou (-34,4°C), spousty sněhu a chatrné oblečení, ve kterém se muselo
dělat po celou zimu. Dělalo se to kvartové dříví na prodej a člověk byl unaven, než přišel do
lesa, protože se musel brouzdat sněhem, kterého bylo obyčejně i v rovinách po kolena.
Přestože jsme si obalili boty a nohy pytlovinou a byli stále v pohybu, nohy nás zábly a pod
nosem se nám dělala jinovatka. Dům, ve kterém jsme bydleli, nebyl k vytopení, a poněvadž
jsem spával zrovna pod střechou, nezahřál jsem se ani v noci. Běda, kdyby byl člověk
vystrčil hlavu z pod pokrývky.
A při těch zimních mrazech, když člověku cvakaly zuby, začalo mu i rychleji tlouci srdce při
vzpomínkách na domov, na zlatou mámu a na teplou světnici v rodné zemi…. To jsem pak
vždy znovu ucítil na čele matčinu ruku, jak mi dělala křížek před odjezdem, slyšel její
nabádavá slova a chtěj-nechtěj, jsem pak usínal v tichém pláči a dětském vzlykotu, za který
bych se byl před dospělými i novými českými kamarády z Berouna asi styděl, ale když jsem
byl o samotě, muselo to ven. Aspoň se mi tak ulevilo a ráno šla ta práce zase lépe od ruky.
Po celé ty dva první roky jsem dělal u strýce a pro strýce. Netřeba připomínat, že za tu dobu
jsem nevěděl, jak americký dolar vypadá. Strýc za to ani nemohl, poněvadž ty začátky byly
skutečně i pro něj těžší, než si to představoval. Peníze, které se přivezly z Čech, pomalu
docházely, dělalo se bez oddychu, ale výdělek stále ještě nikde žádný.
Tak tu druhou zimu jsem přišel na to, že by se dalo něco vydělat chytáním zvěře. Začal jsem
tedy líčit drátěná oka na zajíce, kterých tam bylo v lese velmi mnoho. Věc se dařila a každé
ráno jsem přinesl několik chycených zajíců domů. Tak bylo zase co jíst, a některý ten ušák se
dal i dobře zpeněžit. Také nějaký jelen se mi chytil, ale z vlků, kteří nám v noci vyli
v blízkosti baráku, měl člověk skoro strach, a tak se v noci ani neodvážil vyjít ze stavení.
Jiný výtěžek nám poskytla ta Boží příroda z vody. Přes strýcův a Chalupníkův pozemek tekl
dost veliký potok. Bylo v něm stále hodně ryb, které asi měly rády vodní proudy, protože
přicházely z jezera od Pine City proti proudu. Tož jsme si jich nachytali podle potřeby a
libosti. Třetím rokem, jak jsem již psal, mi učinil tu nabídku pan Chalupský, abych pracoval
pro něho, a pak se mi už také začalo v Americe líbit, protože jsem si začínal na vše zvykat.
V témže roce, kdy jsem začal pracovat pro pana Chalupského, přistěhoval se do Berouna i
nějaký pan John Šebesta z kraje od Montgomery, Minnesota, kde před tím farmařil. Měl také
početnou rodinu a jeho dva synové byli mého stáří. Tento krajan pan Šebesta, koupil později
od Chalupských ten jejich „štór“ a Chalupských si postavil v Berouně nový domov.

Současný Beroun, Minnesota, USA
Anton Chvátal, přepsal Z. Jaroš
17

24.4.2017

Školní kronika – 23. část.
1874 - 75
Na začátku školního roku 1874 – 1875 nechala místní školní rada zhotoviti od od pana
Kmenta sklenáře v Polné ke školní světnici k východní straně venkovní, zcela nové okno,
které stálo 5 zlatých. Pak nechala táž místní školní rada v měsíci prosinci 1874 nákladem
obce zhotoviti opět jednu lavici pro školní dítky třetího oddělení, která se vřadila mezi oné
staré dvousážní lavice, jest to čtvrtá od předu.
Dne 30. ledna 1875 obdržel místní učitel František Novotný od slavné c.k. okresní školní
rady v Polné následující dopis.
C.k. okresní školní rada.
Panu Františku Novotnému učiteli na škole v Poděšíně. Veleslavná c.k zemská školní rada
v Praze udělila Vám vyhlášením ze dne 2. ledna 1875 č. 24145, že c.k. berní úřad v Polné
poukázán byl, aby Vám vzhledem k tomu, že užitek z polí ročních 21 zlatých a 45 grejcarů,
který Vám ze služného včítán býval obcí Poděšínské připadl posavadní služné ročních 378
zlatých 55 krejcarů, koncem měsíce prosince 1873 zastavil a naproti tomu však od 1. ledna
1874 služné ročních 400 zlatých v měsících napřed napřed jdoucích lhůtách proti
kolkovaným kvitacím z okresní školní pokladny, šetříc při tom penzijních srážek vyplácel. V
čemž Vám u vyřízení žádosti ale přes 18. července 1874 věděti dáváme.
V Polné dne 25. ledna 1875 c.k. okresní hejtman Richter
1875. Tento rok je uváděn další velký požár. Vznikl v čísle 15 a rozšířil se na dolní konec.
Jmenovitě na čísla 15,16,17,19,20, to je 5 domů. To se stalo za tehdejšího majitele pana
Košáka. Po tomto ohni majitel usedlost prodal novému majiteli panu Václavu Doležalovi,
sám se pak odstěhoval do Pozovic. V tomto zápisu chybí, kdo se hašení požáru účastnil.

1875 - 76
Výpis matriky: 27.10.1876 Novotný František č.45, horlivý učitel Poděšínský, narozený
v Oudoleni hejtmanství Chotěboř, 60 roků, 2 měsíce. „Prudkým zápalem postižen umřel
dříve, než kněz s Bohem k němu jdoucí dojeti mohl.
Dne 27. října 1876 zemřel František Novotný, zdejší učitel, jenž od roku 1847 mládež zdejší
obce ke vší spokojenosti vyučoval. Mrtvola zesnulého byla od občanů Poděšínských při
četném průvodu sem se sešlých okolních učitelů v počtu asi 20 a duchovenstva Nížkovského.
/Jemnost pana faráře Eduarda Fuchse a velebného pána Barvíře/ při slavné hudbě do
chrámu Páně v Nížkovského nesena. Zde byly zpívané rekviem, načež rakev na hřbitově
vystavená a po slavnostní řeči nad mrtvolou konané do hrobu spuštěna. Tu každý skoro
k slzám pohnut byl, ubíral se z posvátného pole vysloviv asi přání: Bůh popřejž Ti věčné
radosti. Na místo zemřelého dosazen 31. října Strašil Tomáš, výpomocný podučitel
v Nížkově, jenž obdržel následující dopis od slavné c.k. okresní školní rady číslo 643.
Panu Tomáši Strašilovi výpomocnému učiteli v Nížkově.
Za příčinou úmrtí Františka Novotného učitele v Poděšíně povoláváme Vás co výpomocného
učitele na toto uprázdněné místo v Poděšíně s ročním platem 320 zlatých včetně od 1.
listopadu 1876 přičemž Vás dosavadní služby podučitelské v Nížkově dnem 31. října 1876
zprošťujeme s tím dorozuměním by jste se na nové stanovisko odebral a u místní školní rady
v Poděšíně stan uvedení v službu se hlásil.
V Polné dne 31. října 1876, c.k. okresní hejtman Richter.
Uprázdněné místo učitelské zastává sem prozatímně od veleslavné c.k. okresní školní rady na
žádost obce Poděšínské dosazený nezkoušený bývalý podučitel Nížkovský Tomáš Strašil,
narozen ve Volešné okresu Přibyslavského dne 18. prosince 1850 dekretem ze dne 31. října
18
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1876 - 77
V měsíci lednu 1877 zařídila místní školní rada nákladem obce skříň větší pro školu, jelikož
dřívější příliš malá byla. Tuto vzal si starosta Blažek pro uschování obecních spisů do svého
bytu. Prkna byla koupena od souseda Josefa Roseckého č.d. 19 v Poděšíně. 8 prken á 60
krejcarů činí 4 zlatý 80 krejcarů. Skříň vyhotovil František Enderle též z Poděšína, vzal si od
práce 4 zlatý. Kování, které ku skříni vyhotovil pan Landsman zámečník v Polné za 2 zlatý 50
krejcarů, stála tedy úhrnem 11 zlatých 30 krejcarů.
V měsíci květnu 1877 b.r. zařízena oprava školní zahrady, a sice východní, polední a též část
západnístrany plotu. Náležela pak oprava v následujícím:
1). Dány jsou nové rigle a dvéře v počtu 16 kusů á 35 krejcarů, to je 5 zlatých a 60 krejcarů.
2). Pole v kratší rozdělena a zahrada zvětšena čímž se větší potřeba sloupků ukázala, dodáno
jich 6 á 40 krejcarů činí celkem 2 zlaté a 40 krejcarů.
3). Tyčky staré byly ponechány, porouchané novými nahrazeny, dodáno jich 106 kusů á 2
krejcary činí celkem 2 zlatý 12 krejcarů. Panem starostou Blažkem 24 tyček a panem
Dobrovolným č.30 z Poděšína za 48 krejcarů.
4). 1000 kusů hřebíků koupeno na přibytí tyček z Nížkova za 1 zlatý 75 krejcarů.
5). Petlice a záložka ke dveřím vyhotovena kovářem Pibilem z Poděšína za 25 krejcarů.
6). Práci konal truhlář František Enderle z Poděšína za 4 a půl dne za 2 zlaté a 25 krejcarů.
Stálo úhrnem tato oprava, nepočítá se za stravu truhláři popořídkou dávanou, pak práci
nádenickou od domkařů konanou zdarma 14 zlatých 85 krejcarů.
Dříví jež na zahrádku přišlo dodal až na 24 tyčky, jež pan František Dobrovolný toho času
rádní a člen místní školní rady dodal. Jan Blažek č.17 z Poděšína starosta, předseda a školní
dohlížitel obstaral též jiné potřeby a vedl dohlídku nad celou opravou.
V témž roce pobila se jedna celá strana školní budovy novým šindelem, jest to strana
k ševcovým obrácena. Šindel a vůbec celá práce stála úhrnem 96 zlatých a 30 krejcarů, viz
protokol č.11 rok 1877.
Též zařízeny nákladem obce nové protokoly č.12 z roku 1877 v ceně 4 zlatý 10 krejcarů.
Obílena škola všechny místnosti až na chlév a komoru. Celé obílení stálo úhrnem 11 zlatých
98 krejcatů.

1877 - 78
Dne 19. dubna 1878 na Velký pátek veček kolem šesté hodiny potkalo neštěstí Filipínu
Růžičkovou, vdovu na čísle 29 v Sirákově, vypukl požár ve stodole, takže v malé chvíli
stodola i s kolnou v ohni stála, což celé straně nebezpečí hrozilo, ale na štěstí, že před ohněm
pršelo a všechny střechy byly mokré a tak s velkým přičiněním se podařilo požár udržet pod
kontrolou.
Dne 17. srpna byl povolán dosavadní zastupující správce školy zdejší pan Tomáš Strašil co
c.k. účetní šikovatel při 21 pluku pěchoty, 12 setniny ku svému pluku, který svou částí
mobilizovaného vojska jež zájmy říše a Nejvyšší Dynastie na jihu hájiti uložena k obsazení
sousedních dosaváte tureckých zemí Bosny a Hercegoviny povolána byla.
Na jeho místě ustanoven dosavadní výpomocný podučitel v Bestvině okr. Chotěboř Antonín
Slanina dekretem slavné c.k. okresní školní rady ze dne 20. září 1878 správcem školy, který
své povinnosti dne 1. října nastoupil.
Dne 1. října 1878 dosazen sem pan Antonín Slanina co zatímní správce školy, jelikož pan
Tomáš Strašil do Bosny a Hercegoviny k mobilizaci povolán byl. Pan Slanina vyučoval zde
pouze tři měsíce, přeložen byl do Polničky 1. lednem 1879 a na jeho místo do Poděšína tímž
dnem zpět dosazen pan Tomáš Strašil, když se byl z Bosny a Hercegoviny vrátil. Vypsal Z. Jaroš
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Počasí.
Duben.
Slunečno bylo 9 dní, propršelo 4 dny a vítr foukal 6 dní. Průměrná polední teplota byla
10,3°C. Dešťových srážek bylo 34 mm. Ke konci měsíce byl několikrát mírný mráz.
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Květen.
Slunečno bylo 11 dní, propršelo 5 dní, vítr foukal 9 dní a jednou byla odpoledne bouřka.
Průměrná polední teplota byla 15,6°C. Dešťových srážek bylo 60 mm.
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Červen.
Slunečno bylo 10 dní, propršelo 7 dní, Průměrná
srážek bylo 65 mm.
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