Ročník 21
Novinky.

obce Poděšín

č. 3/2017

Úvod. Vážení občané. Podzim už klepe na dveře. Letní počasí je za námi. Přineslo řadu
slunných a suchých dní, ale také pár pořádných lijáků. Hlavně ve světě se prohnalo několik
ničivých bouří, které se k nám naštěstí nedostaly. Tedy kromě jedné, která nedávno řádila i
u nás. Polámala v okolí spousty stromů, zejména udělala velké polomy v lesích, poškodila
pár střech a přerušila elektrický proud na dlouhé dva dny. Babí léto je také za námi, a tak
nás čeká období plískanic a počasí nic moc. Na obci se blíží k závěru rekonstrukce
kulturního domu. Máme za sebou první výlov nového rybníka na Bejčině. Byly zde loveny
ryby, přesunuté vloni z Mlýnského rybníka na návsi. Ten měl být letos odbahněn, ale akci
se nepodařilo uskutečnit. Volili jsme do parlamentu. Byla prodána poslední třetí volná
parcela. Bude nyní třeba připravit zbývajících 10 plánovaných parcel.
J. Dočekal
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Výlov nového rybníka na Bejčině
Volby do Parlamentu ČR (20.10 až 21.10.)
Vichřice, polámané stromy, výpadek elektřiny na dva dny
Sběr nebezpečného odpadu
Zahájen provoz obecní knihovny.
Od 7.11. do 09.11. byl přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.
Z. Jaroš, J. Dočekal
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Obecní úřad.
Usnesení zastupitelstva obce Poděšín, ze dne 21.7.2017–6.10.2017
156: Zastupitelstvo obce schválilo a projednalo žádost o vyjádření k dotčenému území a
stavbě, o vyjádření k projektované dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení
na akci „Sklad nesených zemědělských strojů“ v obci Poděšín.
157: Zastupitelstvo obce schválilo a projednalo žádost o odkoupení stavební parcely č. 2502
v k.ú. Poděšín Naděždě Sobotkové za účelem výstavby rodinného domu. Rozloha pozemku
je 807 m².
158: Zastupitelstvo obce schválilo a projednalo žádost o sponzorský dar ve výši 3.000,- Kč
na dokončení třídílného vydání souboru Pověsti z Vysočiny (1, 2, 3) nakladatelstvím Novela
Bohemica.
159: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo záměr na prodej pozemku p. č. 2502, orná
půda o výměře 807 m² v k.ú. Poděšín slečně Naděždě Sobotkové.
160: Zastupitelstvo obce a schválilo kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 2502, orná
půda o výměře 807 m² v k.ú. Poděšín slečně Naděždě Sobotkové. Cena pozemku je
104.910,- Kč, tj. 130,- Kč/m².
161: Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a bere na vědomí výsledek přezkoumání
hospodaření obce Poděšín za rok 2017. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zprávou
z dílčího přezkoumání hospodaření obce Poděšín v období od 1.1. 2017 – 30.6.2017.
Výsledek přezkoumání hospodaření obce Poděšín byl s výhradami. Zastupitelstvo obce
výsledek dílčího přezkoumání obce bere na vědomí.
162: Zastupitelstvo obce schválilo změnu Oběhu účetních dokladů obce Poděšín
Zastupitelstvo bylo seznámeno se změnami ve směrnici o systému účetnictví, které vedly ke
zjednodušení úkonů zastupitelstva.
163: Zastupitelstvo obce schválilo Návrh na obnovu dětského hřiště a souhlasilo
v pokračování jednání s danou firmou. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s možností
výstavby dětského hřiště s přispěním 70 % dotace. Návrh celkové ceny byl 600.000,- Kč
pro lepší šanci získat danou dotaci. Jednání probíhalo s p. Hegerem, který se těmito
dotacemi zabývá.
164: Zastupitelstvo obce schválilo zvýšení hrubé měsíční mzdy starosty obce. Starosta obce
vznesl návrh na zvýšení svého platu z důvodu zvyšování administrativy obce a tím i časové
náročnosti této práce, a to na 11.500,- Kč hrubého.
165: Zastupitelstvo obce schválilo návrh na uspořádání setkání rodáků obce Poděšín v
červnu 2018.
166: Zastupitelstvo obce schválilo odměnu ředitelce MŠ Poděšín. Odměna je ve výši 33 %
z částky vyčleněné na odměny.
167: Zastupitelstvo obce bere na vědomí kolaudační souhlas s užíváním části stavby –
obytný soubor 17 RD Poděšín – dopravní infrastruktura – komunikace na pozemcích
pozemkové parcely parcelní číslo 2499, 2500/1, 2503, 2508/1, 2510, 2511/3, 2512 a 2550
v k.ú. Poděšín.
168: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozhodnutí o změně užívání stavby. Zastupitelstvo
obce bere na vědomí rozhodnutí o změně užívání stavby dešťové kanalizace v obytném
souboru 17 Rd v obci Poděšín. Dosavadní účel stavby – dešťová kanalizace byl změněn na
nový způsob užívání stavby – jednotná kanalizace.
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169: Zastupitelstvo obce schválilo návrh a projekt dětského hřiště. Zastupitelstvo obce
projednalo návrh dětského hřiště v celkové hodnotě 595.806 Kč. V tomto projektu se bude
nadále pokračovat, a to ve vyřizování dotací. Jedná se o rekonstrukci dětského hřiště na
školní zahradě pro nejmladší obyvatele naší obce a nově zbudovaného za kulturním domem
pro děti staršího věku. Tento projekt má na starost specializovaná firma.
170: Zastupitelstvo obce schválilo nákup sběrného koše. Zastupitelstvo obce bylo
seznámeno s návrhem nákupu sběrného koše na obecní travní sekací traktor John Deere
X534. Tento návrh byl vznesen z důvodu údržby a zvelebení obce.
171: Zastupitelstvo obce schválilo stavbu opěrné zdi na hřišti. Starosta obce přednesl žádost
SDH Poděšín na stavbu opěrné zdi na místním hřišti. Tato stavba byla zdůvodněna pro
lepší využití pozemku vedle stávající klubovny.
172: Zastupitelstvo obce schválilo projektovou dokumentaci k odbahnění potoka.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s projektovou dokumentací na odbahnění části potoka nad
obcí Poděšín. Tato část potoka je již silně zanesena a zarůstá trávou. V těchto místech je
koryto potoka Lesů ČR, a proto celý projekt a financování je vedeno z jejich strany.
173: Zastupitelstvo obce schválilo vyjádření o stavebních úpravách. Alois Chvátal Bc.
doložil dokumentaci k Územnímu řízení a stavebnímu povolení pro Stavební úpravy
(rekonstrukce) skladu brambor. Zastupitelstvo tento projekt projednalo a zjistilo, že se jedná
o novou konstrukci a opláštění budovy na starých základech, a proto souhlasí s renovací
staré budovy a vydalo kladné vyjádření o stavebních úpravách.
174: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č.8.

Stav financí k 30. 6. 2017:
- pokladna:
- bankovní účet 1:
- bankovní účet 2:
- bankovní účet 3:
Celkem:

28.428,00 Kč
748.175,39 Kč
333.379,12 Kč
1.002.547,45 Kč
2.112.529,96 Kč
J. Dočekal

Volby do Parlamentu 2017.
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech
20.10. – 21.10.2017. Volební komise pracovala ve složení: Martina Dobrovolná, Iveta
Sekničková, Ludmila Šimková a Monika Vencovská.
- V Poděšíně bylo zapsáno 197 voličů, k volbám přišlo 144 voličů, to je 73.1%, z toho byly
4 hlasy neplatné. Volby vyhrálo ANO 2011 – 30 hlasů, dále KDU – ČSL 29, SPD Okamura
17, ODS 14, ČSSD 11, KSČM 11, Česká pirátská strana 10, STAN 5, ROZUMNÍ 5, Strana
svobodných občanů 5, TOP 09 1, REALISTÉ 1, Strana Práv Občanů 1.
- V Okrese Žďár n.S. volilo 64,64% a vyhrálo ANO 2011 – 25,6%, dále KDU-ČSL
12,8%, ČSSD – 10,7%, Piráti – 9,3%, ODS – 9,1%, KSČM – 8,8%, Okamura SPD 8,2%,
TOP 09 – 4,1%, Starostové – 3,6%, Strana svobodných občanů – 1,2%, SZ – 1% a SPO –
0,98%.
- V Kraji Vysočina volilo 64,03% voličů. Volby vyhrálo
ANO 2011 – 28,6%, dále Piráti – 9,92%, ODS – 9,89%, Okamura SPD 9,6%, KSČM –
9,44%, ČSSD – 9,37%, KDU-ČSL 9,24%, Starostové – 4,28%, TOP 09 – 3,86%, Strana
svobodných občanů – 1,35%, SZ – 1,21% a SPO – 0,5%.
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- V České republice hlasovalo 60,84% voličů. Volby vyhrálo ANO 2011 – 29,64%, 2.
ODS – 11,32%, 3. Piráti – 10,79%, 4. SPD Okamura – 10,64%, 5. KSČM – 7,76%, 6.
ČSSD – 7,27%, 7. KDU-ČSL – 5,80%, 8. TOP 09 – 5,31%, 9. Starostové – 5,18%, 10.
Strana svobodných občanů – 1,56, 11. SZ – 1,46%, atd.
Rozdělení mandátů v ČR: ANO 2011 – 78, ODS – 25, SPD Okamura – 22, Piráti – 22,
ČSSD – 15, KSČM – 15, KDU-ČSL – 10, TOP 09 – 7, STAN – 6.
Za Kraj Vysočina postoupili do parlamentu: Běhounek Jiří ČSSD – Pelhřimov, Faltýnek
Jaroslav ANO – Prostějov, Kaňkovský Vít KDU-ČSL – Třešť, Koten Radek SPD – Vojnův
Městec, Kott Josef ANO – Olešná, Kováčik Pavel KSČM – Hrotovice, Němcová Miroslava
ODS – Žďár n.S., Oborná Monika ANO – Náměšť n.O., Pošvář Jan Piráti – Mnich, Zlesák
Radek ANO – Žďár n.S.
Z. Jaroš, J. Dočekal

Pořadí
1
2
3
4
5-6
5-6
7
8-10
8-10
8-10
11-13
11-13
11-13

Strana Hlasy
ANO
30
KDU
29
SPD
17
ODS
14
ČSSD
11
KSČM 11
Piráti
10
STAN
5
Rozumní 5
Svobodní 5
TOP 09 1
Realisté 1
Práv
1

Hlasy %
21,42
20,71
12,14
10,00
7,85
7,85
7,14
3,57
3,57
3,57
0,71
0,71
0,71

Volební komise
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Dotace.
Dotace POV

Letos jsme opět žádali o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy
venkova Vysočiny. A to na třetí etapu opravy kulturního domu, která byla již Krajem
Vysočina schválena, a to ve výši 120.000,- Kč.

Dotace na opravu kaple

V letošním roce byla také možnost zažádat o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj v programu Podpora rozvoje regionů na opravu kapliček a
starých křížků. My jsme se pokusili zažádat o dotaci na opravu naší kapličky, na které jsou
v žalostném stavu vnitřní a venkovní omítky, které vlhkostí ve značné míře opadaly. Dotace
byla schválena ve výši 190.000,- Kč.

Dotace na drobnou lesní techniku

Kraj Vysočina také letos vyhlásil dotaci na
pořízení drobné lesní techniky majitelům lesa nad 5 ha. Proto jsme využili možnosti zažádat
o nový křovinořez a zádový postřikovač. Byl pořízen křovinořez Husqvarna 545 RX a
postřikovač Solo Classic 473 d. Cena těchto prostředků byla 21.680,- Kč a dotace by měla
činit 13.000,- Kč.

Dotace na dětská hřiště

V podzimních měsících byla obci nabídnuta dotace na
zhotovení dětských hřišť. Těmito dotacemi se zabývá firma Tewiko systems, která i
zajišťuje veškerou agendu pro vyřízení dotací. Tyto dotace jsou z Ministerstva pro místní
rozvoj. A tak jsme se rozhodli, že zkusíme na tuto dotaci dosáhnout, dotace je ve výši 70 %
z celkových nákladů. Byl zhotoven návrh na výměnu již dosluhujících prvků na školní
zahradě, kde by byly zhotoveny prolézačky a prvky pro nejmenší děti a stavba nového hřiště
s většími prolézačkami a cvičebními prvky na pozemku za kulturním domem. Celková cena
těchto hřišť byla vyčíslena na 595.806,- Kč.
D. Nejedlý

Křovinořez
Husqvarna
545 RX

Příklad
Tewiko
systems
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Postřikovač
Solo Classic
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Stavba nových parcel.
Prodána poslední volná parcela, pár čísel na závěr
V lokalitě k Nížkovu bylo původně naprojektováno celkem 17 parcel. Nové
zastupitelstvo se z důvodu nedostatku financí rozhodlo realizovat pouze 5 parcel plus 2
parcely, které již měly své majitele. Jsou to původní vlastníci pozemků v této lokalitě.

Původně naprojektované stavební parcely.
Parcely byly loni zasíťované, bylo vybudováno 7 přípojek plynu, elektřiny, vodovodu a
kanalizace. Letos byly postaveny komunikace, tedy místní silnice a chodníky. Prodány byly
nejprve jednomu vlastníkovi dvě parcely, potom druhému vlastníkovi další dvě parcely.
Nakonec koupil poslední pátou parcelu třetí vlastník. Zbývající dvě parcely zůstávají
původním majitelům.
Za tyto parcely obec získala příjem 465.270,- Kč za 5 pozemků, 60.000,- Kč za 3
přípojky a 40.000,- Kč za 2 přípojky původních majitelů. Celkem 565.270,- Kč.
Výdaje na přípojky byly 2.187.715,- Kč a na komunikace 1.822.508,- Kč. Celkem
4.010.223,- Kč.
Poměrné náklady na jednoho majitele prodaných parcel tedy vychází 1.148.317,-Kč.
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Barevně označeny prodané parcely, černě původní majitelé.

J. Dočekal

Nákup koše.
Sběrací koš za traktor
V měsíci říjnu byl pořízen sběrací koš o objemu 500 litrů na traktůrek JOHN DEERE,
a to hlavně z důvodu sběru spadaného listí po obci. Tento doplněk pro náš traktor dodala
firma Strom Praha a.s. v hodnotě 67.798,- Kč s DPH.
D. Nejedlý
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Mateřská škola.
Dýňový svět.
Koncem října vyjely děti z mateřské školy v Poděšíně společně s Mateřskou školou
Nížkov a Mateřskou školou Nové Dvory do Nové Vsi u Leštiny na statek u Pipků. Shlédly
zde velkoplošné dekorace z dýní v zahradě, vyžily se na slámě a v bludišti v topinamburech.
Prohlédly si domácí zvířátka. Dalším výletem byla prohlídka Veselského rybníka před
výlovem a exkurze v kravíně. Nejvíce se dětem líbila malá telátka a ovečky.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem hodným lidem, kteří nosí na podzim do
školky ovoce a zeleninu. Rodina Černých přinesla borůvky a maliny, Košákovi přinesli
hrušky. Paní Vejvodová natrhala ve skleníku okurky. Zároveň děkujeme ZD za brambory.
Podzim už je v plném proudu a jeho barvy jsou opravdu překrásné. To ostatně můžete
posoudit z fotografií pořízených v Dýňovém světě.
MŠ Poděšín

Dýňový svět

Dovádění na dýňové zahradě

Exkurze v kravíně v Novém Veselí

Veselský rybník před výlovem
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První výlov rybníka na Bejčině.
Dne 14. října se v Poděšíně konal tradiční výlov rybníka, pořádaný místním Sborem
dobrovolných hasičů. Ovšem letos se nejednalo o Mlýnský rybník na návsi, jako v
předchozích letech, ale proběhl historicky první výlov rybníka za Háječkem, který byl
vybudován před 3 lety. Vylovilo se kolem 60 ryb, a to převážně kaprů, malou část tvořili
amuři. Jako obvykle bylo možné zakoupit i něco k pití i k snědku. Účast byla letos nižší než
v minulých letech, kdy se prodalo zhruba o třetinu ryb více.
L. Dočekalová
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Oslavenci.

Anna
Smejkalová
81 let

Josef
Palas
82 let

Božena
Jarošová
88 let
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Domy v Poděšíně a jejich obyvatelé.
Rok Jméno - č.p. 50
1839 Rosický Wáclav
Rosecký Martin - 1819 1869 Poděšín
Rosecký František - 4 - 1825
1880 - Špinov
Rosecká Františka - 4 - 1825
1890 - Špinov
1914
1930
1981
1984
2009
2017

Šmiraus Josef, Šmiraus
Vojtěch, Šmiraus František
Šmiraus František - 3 89
Skalická Marie - Byt
Skalická Marie - přestavba
Vejvodová Marie - Byt
Vejvodová Marie - Byt

Rok Jméno - č.p. 51
1839 Rosický Wáclav
Rosecký Václav - 1831 1869 Poděšín
Stránský Josef - 8 - 1842 1880 Č.Jablonná
Stránský Josef - 8 - 1842 Č.Jablonná + Schvaziert
1890 Josef - 2 - 1849 - Kamenná
1914 Stránský Jan, Stránský Josef
1930 Stránský Jan - *1881- 6 99
1970 Stránský Josef - *1916 – byt
Stránský Josef - *1946 1991 Neobydlen
Stránský Josef ml., Praha 2011 Neobydlen
Stránský Josef ml. Praha 2017 Neobydlen
Rok Jméno - č.p. 52
1839 Rosizký Jan
Rosecký Jan - 1823 –
1869 Poděšín
1880 Štikar Jan - 1839 - Oujezd
Rychtecký Josef - 1855 1890 M.Věžnice
Rychtecký František,
1914 Rychtecký Josef
1930 Rychtecká Marie - 15 04
Rychtecká Marie 1985 zbouráno
1994 Zápotočný Bohumil - stavba
Zápotočný Bohumil 1995 kolaudace
Zápotočný Bohumil – Byt
2017 Josef a Božena Palasovi

Rok Jméno - č.p. 53
1869 není obydlen
Chocenský Karel - 1843 1880 Šenfeld
Šurnický Václav - 1858 1890 Polná
1914

1928
1930
1991
2009
2014
2017

Šurnický Vojtěch, Šurnický
Emanuel, Šurnický Václav
Rosecký Adolf Dr. –
postaven byt ve mlýně 1.
patro
Rosecký Adolf Dr. - Ve
mlýně
Rosecký František - hostinec
Rosecký František ml. Hostinec
Rosecký František ml. Hostinec
Rosecký František ml. Neobydlen

Rok Jméno - č.p. 54
1833 Šimek Mikuláš
Dobrovolný Matěj - 1850 –
1880 Poděšín
Dobrovolný Matěj - 1850 Poděšín + Košák Josef 1890 1844 – Poděšín
1914 Dobrovolný Josef
Dobrovolná Frant. - 5 92 1930 U Chalupníčků
Dobrovolná Zuzana úmrtí –
1975 Byt
Dobrovolný Josef úmrtí –
1976 Byt
1988 Jaitner Milan - Byt
2006 Jaitnerová Eva - Byt
2006 Poul Petr - Byt
2012 Vencovský Aleš - Byt
2017 Vencovský Aleš - Byt
Rok Jméno - č.p. 55
Endrle František - 1847 Poděšín + Činčera František
- 1829 - Poděšín + Košák
1890 Václav - 1824 - Poděšín
1914
1930
1949
1961

Rosecký Karel otec, Rosecký
Karel syn, Košák Antonín
Obecní pazderna
Flesar Alois
Žák Josef
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1974 Novotný Miroslav - Chalupa
2017 Novotný Miroslav - Chalupa
Rok Jméno - č.p. 56
1921 Šurnický Rudolf - Postaven
1930 Šurnický Rudolf - Hostinec
Neubauer Jaroslav - *1908 1936 Byt
Landsman Ladislav - *1947 1936 Byt
1979 Landsman Ladislav - Byt
Landsman Ladislav 2017 Chalupa
Rok Jméno - č.p. 57
Sedlák
Václav *1879 1922 Postaven
Sedlák Václav - 2 42 - U
1930 Bádalů
Sedlák František *1903 1975 úmrtí
1976 Sobotková Ludmila - Byt
1984 Sedláková Marie úmrtí
2017 Sobotková Ludmila - Byt
Rok
1929
1930
1933
1982
2017

Jméno - č.p. 58
Jaroš Jan *1875 - Postaven
Jaroš Jan - 1 17 Landa Filip *1904 - Byt
Landa Jiří - Byt
Landa Jiří - Byt

Rok Jméno - č.p. 59
Košák
Josef *1878
1930 Postaven
Strnad Tomáš *1872
1935 Koupil byt
1968 Řeháček Vladislav - Byt
2017 Řeháček Vladimír - Byt

–
–

Rok
1976
1987
1994
2017

Jméno - č.p. 60
Pazderna - Zbourána
Žák Libor *1963 – Postaven
Žák Libor – Kolaudace
Žák Libor - Byt

Rok
1934
1997
2017

Jméno - č.p. 61
Rosecký Jaroslav – Postaven
Šustrová Zdeňka - Byt
Šustr Zdeněk ml. - Byt
J.Dočekal

Vichřice 2017.
Měl jméno Herwart a měl sílu orkánu. První varování o blížící se vichřici hlásila
předpověď již několik dní předem. Ovšem, jak bude vypadat a jaké následky přinese, jsme se
mohli přesvědčit sami o nedělním ránu 29.10. Vál silný vítr, i mohutné stromy na návsi ve
větru silně vlály. Okolo 9. hodiny vypnul elektrický proud. Dalo se něco podobného čekat,
ale to jsme ještě netušili, že výpadek potrvá nejen do večera, ale i celou noc, druhý den ráno,
a nakonec se proud podařilo opravářům zprovoznit až v pondělí okolo 14. hodiny. Celou
neděli raději většina lidí poslechla varování meteorologů a nevycházela ven. A tak jsme
škody napáchané vichřicí mohli zjišťovat až druhý den. Na Blažkově bylo přes silnici
napadáno mnoho stromů. Naštěstí už hasiči ze silnice odklizené. Okolo silnice bylo
vyvráceno i několik velkých stromů i mimo les. Byly poškozené střechy. Celorepublikově
bylo hlášeno mnoho škod v obcích, a hlavně na stromech, především v lesích. Zahynuli pod
stromy čtyři lidé. Hodnocena byla jako za deset let nejhorší vichřice u nás. Na Přibyslavsku,
kde byly škody ještě větší než u nás, zapnuli proud až po čtyřech dnech.
J. Dočekal
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Turistické stezky - 2. část.
3. Pojmannova stezka v Polné
Čeká vás na čas a na vzdálenost trošku
náročnější cesta. Možno absolvovat na kole
nebo pěšky. Pro kolo je místy terén dosti
náročný, já bych doporučil spíše pěší
turistiku. Aspoň budete mít více času kochat
se okolní přírodou. Cestou potkáte celkem 5
pozic, kde najdete informační tabule o
ekosystémech: lidská sídla, louka, les, rybník,
pole. Cesta vede krásným prostředím okolo
dvou rybníků Bor a Kukle, začíná i končí na
náměstí v Polné, je značena žlutou turistickou
značkou a její délka je 7 km.
Historie Pojmannovy stezky
Na vzniku Pojmannovy stezky Borským
údolím v letech 1909 až 1912 měli největší
zásluhu starosta a továrník Václav Pojmann,
který projekt financoval, a muzejník Břetislav
Rérych, který cestu projektoval, propagoval a
spolu se členy okrašlovacího spolku Viktorin, a za podpory města Polná, vybudoval.
V roce 1911 byly v úseku dlouhém cca 2 km postaveny dva altány, sedátka a odpočinky. V
roce 1912 byla Pojmannova stezka dokončena vsazením několika laviček a prodloužením o
1 km kolem Cikánčiny studánky, kde byl rovněž postaven kruhový altán, a kamenného
mostu na brzkovské silnici. Vycházková trasa vedená ulicí Pod Kalvárií k Borskému
rybníku, pak kolem bývalého Štohanzlova mlýna a dále půvabnými přírodními místy –
lesním porostem po břehu rybníka Kukle a Obecním lesem zpět do Polné – se na několik
desetiletí stala chloubou města Polná. Byla hojně využívána a navštěvována turisty z
širokého okolí i místními občany.
V letech 1912 až 1930 bylo dokonce vydáno 8 různých pohlednic z několika míst
Pojmannovy stezky. Po dvou velkých povodních (1925 a 1926) stala se trasa na čas
neschůdnou, ale v následujících dvou letech byla přičiněním místních občanů upravena. V
padesátých a šedesátých letech 20. století následkem půdní eroze, nárůstu náletových
dřevin, a hlavně z nezájmu občanů stezku udržovat, bohužel, postupně zanikla.
Koncem 90. let 20. století započala obnovu Pojmannovy stezky nezištně rodina Bednárova z
Polné s přáteli. Jejich snahou bylo opět vyzdvihnout překrásné a neprávem již opomíjené
přírodní partie kolem rybníku Bor a Kukle. Pomoc při rekonstrukci stezky nabídli v roce
2002 členové Klubu českých turistů a Klubu Za historickou Polnou. Při několika
společných pracovních vycházkách byly postupně rozšířeny a upraveny některé lesní cesty a
úseky cest, vybudována tři zastřešená odpočívadla, dále zabudováno několik laviček. V
měsíci dubnu 2003 se parta nadšenců rozrostla o další pomocníky. Díky všem zúčastněným
dobrovolníkům, a za vydatné podpory města Polná, je nyní Pojmannova stezka pro
veřejnost přístupná. Ke slavnostnímu otevření došlo v květnu 2004. Pojmannova stezka,
která začíná a končí na Husově náměstí, se tedy po mnoha letech opět dočkala zájmu ze
strany milovníků přírody.
J. Dočekal
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Události před 50-ti lety - 1967.
● 1. února zemřel Jan Svoboda č. 24, narozen 29.6.1900, kovář, zastupitel obce
10.6.1945 – 23.6.1945, 2. místopředseda 24.6.1945 – 5.7.1946, 1. místopředseda 5.7.1946 –
30.11.1948.
● 23. května bylo započato válcování a asfaltování silnice od Poděšína ke Skrýšovu. Po
ukončení těchto úprav na silnici byly zválcovány a asfaltovány cesty vedoucí po vesnici a
zároveň byla vyasfaltovaná nová cesta ke kravínu a k ostatním budovám Jednotného
zemědělského družstva. Tato úprava vylepšila vzhled obce, a též rychlou a bezpečnou jízdu
všemi vozidly. Nová komunikace do hospodářského střediska byla opravena v nákladu
70.000,- Kčs.
● 31. května končí na naší školce paní Marie Landová. 1. června byl zaveden ve školce
dětský zemědělský útulek. V něm jsou jako vychovatelky paní Zdenka Ptáčková, Poděšín
č.16, narozena 25.3.1945 a Božena Jarošová, Poděšín č.1, narozena 24.8.1929. Tento útulek
fungoval asi do konce roku 1969.
● 27. června byla silná bouře s průtrží mračen a udělala velké škody v lesích a na
polích.
● 22. a 23 července uspořádali myslivci výlet na Blažkově u hájenky.
● Prvně byl použit obilný kombajn k přímé sklizni, neboť to umožňovala sušička na
obilí, kde se zrní dosušovalo. Přesto se ještě část obilí řádkovala, zvlášť oves s podsevem,
kde se získávalo kvalitní krmivo. Při sklizni brambor byl na 17 ha použít bramborový
kombajn.
● Školní rok byl zahájen v pondělí 4. září a ukončen v sobotu 29. června 1968. Do školy
chodí 18 dětí, z toho 10 chlapců a 8 děvčat.
● Byla provedena první část stavby vodovodu pro potřebu JZD ke kravínu, vepřínu za
Jágrovi č.2 o délce 365 metrů a dalším družstevním podnikům. Dále došlo k napojení
několika domů na malé straně obce, a to z míst poměrně vzdálených v délce 1.300 metrů,
z katastru obce Sirákova. Napojeny byly dvě studny na sběrnou jímku. Celou stavbu
provázely problémy. Litinové přívodní potrubí bylo popraskané a v zimě se výkop zasypával
a musel se znovu vykopávat a trubky postupně po tlakových zkouškách měnit. Tímto firma
Zemědělské stavby Česká u Brna nestihla termín dokončení v březnu a musel být posunut do
konce června 1968. Cena stavby byla 280.000,-Kčs.
● Byly vybudovány 2 silážní jámy u kravína, které byly v roce 1984 propojeny v jednu
velkou, která byla později přepůlena.
● Majitel domu č.19 František Rosecký provedl přístavbu obytného stavení, které bylo
stavěno v době roboty, tehdejším rychtářem Janem Rosickým. Tato část tehdejší stavby byla
rozebrána a postavena nová část, úhlednější a prostorově vyhovující dnešní době a dostala
číslo 70.
● Koncem listopadu došlo k výraznému ochlazení. Ve dnech 26. a 27. listopadu napadlo
až 25 cm sněhu. Sněhová pokrývka se udržela až do poloviny března následujícího roku.
● Ve dnech 8. až 10. prosince se konala v Brně oblastní výstava drobných zvířat, která
měla samostatnou část „Expozici mladých chovatelů“, na ní vystavovali jednotlivci i
chovatelské kroužky z celého kraje. První cenu tam získal žák 4. ročníku zdejší školy
František Dobrovolný za svého králíka, kterého dostal na konci minulého školního roku.
Také kolekce našeho chovatelského kroužku byla dobře ohodnocena.
Z. Jaroš
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Historie lnářství – 2. část.
d/ zpracovati lnářské výrobky buď na společný účet, nebo za mzdu jednotlivým členům tak,
aby společnou výrobou dobrým zbožím tržním se staly, jakož i zpeněžovati hotové výrobky a
zužitkovat odpadky.“ Základní úkol nově zakládaného družstva ani metody jeho činnosti se
tedy nelišily od úkolů a metod družstev z počátku století. Činnost polenského družstva ve
stručnosti charakterizoval i hlavičkový papír, který si společenstvo pořídilo: „Družstevní
zpracování a vývoz lnu třeného i stonkového, vlastní tírny lnu.“ Každý člen družstva ručil
podle stanov svým závodním podílem a dalším jednonásobným obnosem upsaných podílů.
Členem družstva mohl být „samostatný vlastník, nájemce, uživatelé pozemku rolnickým
účelům věnovaných, nebo zemědělské korporace z obvodu družstva“, kterým byly obce
okresu Polná, Přibyslav, Štoky, Německý Brod, Humpolec, Chotěboř, Jihlava a Žďár. Mimo
ručení jednonásobkem podílu byli členové povinni „veškerý na svých pozemcích
vypěstovaný len družstevní provozovnou zpracovati, případně společně prodati a zemědělské
potřeby ku pěstování lnu potřebné prostřednictvím družstva kupovati.“ Za len obdrželi
členové bilanční cenu, tedy cenu vypočtenou po skončení hospodářského roku, který trval od
1. července do 30. června, z celkové tržby po odečtení nákladů. Péčí o výhodné zpeněžení
lnu, přijímáním a propouštěním pracovních sil a zajišťováním úvěrů bylo pověřeno
předsednictvo družstva. Valná hromada byla usnášeníschopná, zúčastnila-li se jí alespoň
desetina členů vlastnících třetinu podílů. Za družstvo podpisoval doklady jeho starosta nebo
náměstek a jedem ze členů představenstva, které bylo šestičlenné. Za členy představenstva
byli na ustavující valné hromadě zvoleni dr. Emanuel Sova, statkář ze Skrýšova, Bohumil
Mokrý ze Záborné, Jaroslav Dočekal z Poděšína, František Daněk, úředník Svazu lnářů
z Německého Brodu, Jan Koudela z Bohdalova a František Šmirous z Bukové. Členy dozorčí
rady se stali Josef Dvořák ze Záborné, Ladislav Růžička z Černé, Karel Hladík z Jersína,
Emanuel Plicka z Pokojova, Jan Jeřábek z Nížkova a ředitel lnářské školy ve Žďáru Zdeněk
Šimek. Na schůzi představenstva a dozorčí rady, která se sešla po ukončení ustavující valné
hromady, byl starostou zvolen dr. Emanuel Sova, jeho náměstkem Bohumil Mokrý. Na další
valné hromadě 12. prosince 1926 byl předsedou družstva zvolen Bohumil Mokrý ze Záborné,
místopředsedou Jan Koudela z Bohdalova, jednatelem Jaroslav Dočekal z Poděšína a
pokladníkem Ing. Josef Štěpka, profesor odborné školy hospodářské v Polné. Správu tírny
v Nížkově převzal Jan Jeřábek. Stanovy schválené ustavující valnou hromadou byly sepsány
18. března 1925, do rejstříku společenstev Krajského soudu v Kutné Hoře, kam Polná
náležela, bylo družstvo zapsáno 31. července 1925. Největším podílníkem nově ustaveného
družstva se stal statkář Jaroslav Dočekal z Poděšína, který upsal 60 podílů. Podstatnou část
krytí těchto podílů zřejmě obnášel zmíněný objekt ve Stáji, který družstvo převzalo. Krajský
odbor Ústředního svazu pěstitelů zemáků převzal 30 podílů, Družstvo pěstitelů zemáků
v Německém Brodě 12, Hospodářské družstvo ve Žďáře, Ladislav Růžička z Černé, Bohumil
Mokrý ze Záborné, dr. Emanuel Sova ze Skrýšova a Vratislav Kuthan ze Sázavy po deseti
podílech. Většina rolníků upsala jen jeden podíl. Nové ustavené družstvo dostalo do vínku
starší tírny v Nížkově a Bohdalově a objekt ve Stáji, kterým byla bývalá panská sýpka u
křižovatky silnic Polná – Velké Meziříčí a Jihlava – Žďár u obecního rybníka poblíž panské
hájenky. Objekt pravděpodobně náležel zmíněnému Jaroslavu Dočekalovi, který nechal
v roce 1924 zpracovat plán na jeho adaptaci v tírnu lnu. Z komisionálního jednání dne 2. září
1924 vzešly některé požadavky zakotvené do opravených plánů a 14. září udělil Okresní úřad
v Jihlavě stavební povolení ke zřízení tírny.
(pokračování příště)
Přepsal Z. Jaroš
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Antonín Chvátal v Americe - 11. část.
A tak na začátku června roku 1902 jsem odjížděl z Calmar po 7 letech práce a zkušeností
v Americe do Čech, abych uviděl ještě rodiče, než zemřou. Cestu z Calmar do New Yorku
každý z vás zná. Po dvou dnech jsem byl New Yorku, kde jsem čekal další dva dny na
odplutí lodi. Cesta přes vodu trvala 12 dní. Byla to poštovní loď, moře bylo rozbouřené a
většina cestujících bylI Poláci, kteří se vraceli do staré vlasti.
Nevím už, do kterého přístavu v Německu jsem přijel, ale vzpomínám si, že jsem si tam
koupil lístek až do Prahy. Nevím už teď zrovna, jak dlouho jsem jel. Po několika dnech cesty
jsem byl před polednem v Praze na nádraží Františka Josefa. Odtud jsem měl též jen asi 3 až
4 hodiny cesty po severovýchodní dráze na Čáslav, potom do Německého Brodu a poslední
moje zastávka byla Štoky-Polná. Tenkráte do Polné dráha ještě nevedla, až později teprve
tam byla zavedena. Dále po dráze jsem se dostat nemohl. Musel jsem jít hodinu a půl do
města Polné a z Polné zase asi hodinu a půl cesty, do naší vesnice Poděšín.
Když jsem vystoupil na nádraží „Štoky“, uvědomil jsem si teprve, že nyní budu musit snad
takový kus cesty šlapat pěšky, asi tři hodiny. Jdu tedy a ptám se jednoho zaměstnance, který
tam cosi nakládal na vozík: „Prosím vás, je možno dostat se nějak odtud do Polné, abych
nemusel pěšky?“ On se ohlédne a povídá: „Jinak ne, než poštovním vozem. Přijíždí sem ke
každému vlaku. Jestli dosud neodjel, můžete jet s ním.“ Šel pak se mnou a zavedl mě až na
místo, kde pošťák nakládal zásilky, které byly určeny do Polné. Poděkoval jsem mu a nasedl
do poštovního vozu, protože bylo místa dost.
Bylo již hodně pozdě k večeru, a tak jsem tou cestou uvažoval, kterak, až přijedu do Polné,
se dostanu do naší vesnice. Vzpomněl jsem si, že než jsem odjížděl do Ameriky, vdávala se
od nás mých rodičů příbuzná do Polné a brala si nějakého Sázavského. Vždy mne měla jako
kluka ráda, a tak jsem si řekl, je-li tato rodina dosud v Polné, tedy je vyhledám a zůstanu u
nich do rána.
Přijel jsem do Polné, zaplatil kočímu a nyní moje první bylo vyhledat toho Sázavského. Jeho
křestní jméno jsem však už tehdy zapomněl. Štěstí mi přálo. Po nedlouhém ptaní jsem je
našel. Než budu psát dále, musím prozradit, že po dobu sedmi let mého pobytu v Americe
jsem si nikdy s tím Sázavským nedopisoval. Znali mě dobře před mým odjezdem, protože
paní Sázavská za svobodna u nás sloužila. A tak jdu s obavou žádat o nocleh, ale umínil jsem
si, že jim předem nebudu říkat, kdo jsem. Když jsem se, na pana Sázavského ve městě ptal,
dověděl jsem se, že má koně a že dělá „speditéra“, dopravce a že tedy vozí lidi i zboží na
zakázku. A tak jsem se rozhodl, že budu prvně žádat, aby mne zavezl ten večer do Poděšína.
Vždyť kdopak nechává rád přenocovat neznámého člověka pod svou střechou.
A tak již později k večeru jdu přes jakýsi dvůr a zaklepu na dveře. Přišla ženská, otevřela a
povídá, co si přejete? Povídám, rád bych se dostal do Poděšína a lidé mi řekli, že pan
Sázavský má koně a že takový cesty dělá. Prosil bych tedy, aby mě tam zavezl. Ona povídá:
On to sice dělá, ale není doma, nevím, kdy s koněm přijede. Řekl jsem ji, že tu žádného
neznám, a že tedy pár minut počkám, když tu má být za každou chvíli. Pak jsem se ji zeptal:
Vy jste paní Sázavská? Ano odpověděla. A což, kdyby mě nemohl dnes odvézt do Poděšína,
nechali byste mě u vás přenocovat? O to ne, my žádného nikdy přes noc nenecháváme, a
zvláště ne člověka, kterého neznáme. Oni přijdou všelijací lidé do stavení. Dnes každý musí
mít knížku a s tou se musí dojít ke starostovi, když si přeje nocleh. No, já žádnou služební
knížku nemám, právě jsem přijel z Ameriky a přeji se dostat do Poděšína k Chvátalům. Vezu
tam vzkaz od jejich syna Antona. Často jsme se tam v Americe sešli, a když jsem jel, prosil
mě, abych se u jeho rodičů zastavil. Paní Sázavská něco kutí a po chvíli se zastaví, ohlédne
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se na mne a povídá: A tak vy jedete z Ameriky? Co tam ten hoch dělá? Též často na něj
vzpomínám. Řekl jsem ji: Myslím, že byste ho ani nepoznali, jak tam vyrostl. O, to asi ne. A
jaké je vaše jméno, kde máte vy svoje bratry nebo rodiče? Povídám ji: Vidím, že mě
nepoznáváte. Jsem ten, o kterém právě mluvíme, Anton Chvátal. Ale to ani není možné, že
jsi to ty Toníku! Nikdy bych tě nepoznala. Věřil jsem ji, neboť v mladých letech se lidé
hodně změní. Pak začalo vypravování. Pořád se tomu divila, kde jsem se tam vzal, a že si
mne představovala docela jinak. Za chvíli přijel pan Sázavský a bylo opět mnoho dotazování
a odpovídání. A toť se ví, nyní bylo pro mne dost místa na nocleh i bez průkazní knížky. Po
té cestě jsem byl unaven, chtělo se mi spát, a tak jsem spal až do bílého rána.
Zeptal jsem se večer pana Sázavského, bude-li mu možno ráno mě zavést do Poděšína. On
povídá: včera jsem slíbil jednomu zdejšímu člověku, že ho kamsi zavezu, tedy nebudu moci
hned jet. Ale jezdí sem od vás každý den jeden člověk do pivovaru pro pivo, počkám na něj a
zamluvím vám cestu. Povídám, že je to dobře, ale neříkejte mu, kdo jsem. Po chvíli přišel a
povídá, že již to vyřídila, “Říkáte, že ten pivovarský, že mohu s oním člověkem jet. Neřekl
jsem mu, kdo jste. Jmenuje se Adolf Rosecký, je asi stejného stáří jako vy a slouží tam u
jednoho sedláka. (Adolf Rosecký nevím, o kterého se jedná. Ve svých záznamech mám dva.
První se narodil na čísle 27 dne 18.6.1881, druhý se narodil na čísle 19 dne 13.1.1881. Autor
Antonín Chvátal se narodil 27.3.1880. Poznámka Zdeněk Jaroš).
„Říkáte, že se ten pivovarský vozka jmenuje Adolf Rosecký?“, ptám se pana Sázavského.
„To ho asi budu znát. Bývali jsme spolu kamarády. Jestli je, jak říkáte, v mém stáří.
Vzpomínám si, že měl v mládí těžkou koktavou řeč, někdy mluvil dobře, ale jindy zase v řeči
hodně zadrhoval a trvalo mu to pak chvíli, než ze sebe mohl dostat srozumitelné slovo.“ „Jo
to je on,“ povídá Sázavský a už mne vedl k jeho povozu, který právě přijížděl s nákladem
soudků piva a ještě nějakým jiným zbožím. Pan Sázavský mne krátce představil jen tím, že
mu řekl: „Tady je ten člověk, který si s tebou přeje jet do Poděšína. Dej pozor na to, ať ho
dobře dovezeš a on ti už dá za to nějaký tringelt nebo to půjdete spolu někam zapít.
Poděkoval jsem panu Sázavskému, mrknuli jsme na sebe na srozuměnou, že mne Adolf
skutečně nepoznal, nasedl jsem na vůz vedle něj a než práskl do koní, zavolal jsem ještě na
Sázavského, aby pozdravoval svou rodinu a že se opět uvidíme.
Sotva jsme vyjeli z ulice města Polné sevřelo se mi srdce. Uviděl jsem ten známý kraj,
známé aleje stromů, cesty a stezky. Šachovnici pečlivě obdělaných polí a políček, na nichž se
vlnilo dozrávající obilí, pohladil jsem očima všechny známé stráně a kopce, mezi nimiž se
vinula silnice, po které jsme jeli a po které jsem jako chlapec hnával tolikrát s otcem dobytek
na trh do Polné nebo vezl obilí na jarmark. Projížděl jsem zase po sedmi letech ty známé
vesnice. Byl jsem skutečně zase doma u nás, v tom našem kraji, v němž jsem se narodil a
vyrostl a je těžko perem vypsat ty vzpomínky z nedávného mládí, které mi toho rána
proběhly hlavou. Těžko je také popsat, co při takovém návratu člověk pociťuje v srdci a jak
se chvěje při myšlence na shledání se svými drahými rodiči, kteří mu dali život a kteří jsou
přece jenom každému člověku po Pánu Bohu nejbližší.
Na koních bylo vidět, že jsou unaveny z polní práce, a tak je Adolf nechal jet pomalu, jak
sami chtěli. Zpozoroval jsem, že se na mne Adolf tak po očku dívá, že se chystal zeptat se
mne, zdali ten kraj nějak znám, když se všude tak rozhlížím, a tak po dlouhé chvíli mlčení
jsem začal hovor sám, abych usnadnil Adolfovi tu první větu s jeho neznámým známým
pasažérem. Ptal jsem se ho tedy na to a ono a hned jsem poznal, že je to skutečně ten můj
kamarád Áda z mládí, poněvadž mluvil stejně těžce, jako před lety, když jsme spolu vyvedli
lecjaký nekalý kousek z dětského nerozumu a on mne teď po pouhých sedmi letech zřejmě
nepoznal.
(pokračování příště)
Anton Chvátal, přepsal Z. Jaroš
17

4.12.2017

Historie.
Nejstarší historie Poděšína a okolí - 49. část.
1697 – pokračování.
Jak se chalupa dřevěná staví?
Do země se základy vykopají a do nich narovná se pečlivě s vápnem, pískem a hlínou
kamení dobré. To pak 1 loket i více nad zemi býti musí. Na to se pak silné tesy (trámy)
dávají, otesané se dvou stran. Na každém konci klády, zářezy udělané býti musí pečlivě. Do
každé klády na konci, díra jest vyvrtána, do které se hřeby dlouhé z dřeva březového
zatloukají, aby každý jeden trám pevně v druhém držel. Tak se pokračuje do výšky potřebné.
Musí býti nechány otvory na okna i dveře také. Pak se strop udělá zase z trámoví dobrého a
na ty trámy desky, nebo kulány se pečlivě položí. Pak se namíchá hlína mazlavá a plevy
obilní a ten poval se celý silně zadělá tímto blátem a utluče, aby pevný a rovný byl. Pak se
další trámy nařežou a udělá se stolice střešní. Na to krovy se dají a příčné rahna dlouhá, na
které se budou došky vázati. Ty došky se počínají od spodní strany zvané okapy. Ta sláma
musí býti suchá se žita, nebo pšenice. Ty hrstě se musí pečlivě přes sebe klásti a vázati. Když
tak všechno hotové máme, tak na celou střechu se dají sáh od sebe rahna zvané kozičky, aby
to zatěžkané bylo ze stran všech a vítr to nemohl potrhati. Kdo dymník (komín) má, tem
prvně vystavěný musí býti, aby ven ze střechy byl. On jest z kamene dobrého postavený. Pak
do jizby se vrátíme a škvíry mezi trámovím se ucpati musí pevně, aby vítr nefoukal do jizby
té. Naseká se sláma ovesná, nebo plevy, nebo mech lesní a smíchá se to s hlínou maznou,
hrnčířská zvaná a vodou také. Když dobře to promíchané jest, nejlepší šlapati to nohama
bosýma. Pak se to vymazuje, uhlazuje rukama svýma ze stran obou. Tj. z jizby i venku také.
Do oken se rámky udělají a na ně se natáhne blána z měchýře prasečího, kravského, nebo
koňského. Všechno pečlivě čisté a napnuté musí býti.
Také jest dobrá kůže s oveček nenarozených, kde se ovce skotná zabije, jehně vyjme se a
zabije a pak ta kůže vyčistí se a napíná na ty rámky dřevěné do oken. Na okna okenice se
dávají dřevěné zevnitř i z venku také. Dveře se zavírají na závoru přes dveře celé, proti
lapkům potvorným.
Chalupa ta se pak kolomazí natříti může slabě a uvnitř vápnem obíliti stěny všechny. Strop se
natírá krví volskou a olejem lenovýrn dohromady to smíchané anebo každé zvláště. Také
podlaha se tak dělá hliněná s krví tou, aby pevná a tvrdá byla.
Také na obilí mláceni se tak mlaty dělají. To dlouhá léta vydrží. Každý rok se došky
opravovat musí. Kdo peníze má, ten už nějaký šindel dřevěný na okraj chalupy, okapu raději
dá.

1698
Roku loňského napadl sníh v druhé polovině novembris (listopadu). Pak zase teplo trochu
přišlo, a znovu sníh i mráz se ukázal dosti. Tak to jest celý januaris a februalis (leden a
únor). Největší mrazy chodily od 17 - ho januaris (ledna) do 24 - ho toho měsíce. Pak zase od
19 - ho februalis (února) do 27 - ho februalis (února) Marcis (březen) už lepší byl, i když
sněhu leží 2 - 3 lokte vysoko. Robotovat musíme, jak panstvo potřebuje. Hlavně nesmíme
zapomínati na desátky a daně jiné. V Aprilis (dubnu) ještě zima dosti jest, Skoro měsíc celý a
často studené deště a vítr bývá. Majus (květen) se ukázal velice teplý a hned se všude
pracovati začíná.
(pokračování příště)
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Školní kronika – 27. část.
Josef Chocenský, Antonín Pařík, Františka Košáková, Marie Sedláková, Kateřina Šimková,
Jan Šimek, Františka Šimková, Anežka Večeřová a Leopold Rosecký. Mimo tyto osvobozeni
výnosem slavné c.k. okresní školní rady v Německém Brodě číslo 1178 ještě: Jan Novotný,
František Jágr, František Rosecký, Františka Rosecká a Marie Košáková.
Tohoto roku zemřel ve Vídni dne 27. března 1885 Jeho Eminence arcibiskup pražský, primas
regmi kardinál Bedřich kníže ze Schvanzerbergů, narozen ve Vídni dne 6. ledna 1809.
Nástupcem jeho jmenován nejvyšším rozhodnutím ze dne 21. května hrabě František
Schoüborn, biskup Budějovický narozený dne 24. ledna 1844 v Praze.
Slavnost primice bývalého žáka zdejší školy a rodáka zdejšího důstojného pána pana Josefa
Jana Flesara ku primici, která konána byla 12. července 1885 ve farním chrámu páně
v Nížkově, byl pan primisiant ve slavnostním průvodu, kterého se zúčastnila zdejší školní
mládež, obyvatelstvo zdejší a veledůstojný pan vikář, farář Přibyslavský pan František Knop,
důstojný pan farář Velko Losenický J. Holík, pan farář z Přepych důstojný pan Antonín
Flesar, strýc pana primisianta, pan profesor Brynich z Králova Hradce, pan administrátor
fary Nížkovské důstojný pan Josef Barvíř, důstojný pan Vítek z Polné, učitelstvo a členové
místních školních rad z blízkých osad atd. Do Nížkova doprovázen, kde po slavnostním
kázání, které měl veledůstojný pan profesor teolog semináře v Králově Hradci Brymich, pan
primisiant za asistence důstojného jmenovaného kněžstva slavnou první mši svatou konal.
Důstojný pán pan Josef Jan Flesar jest syn Jana a Františky Flesarových číslo 7 v Poděšíně,
narodil se dne 8. května roku 1861, studoval vyšší gymnázium v Německém Brodě, studie
bohoslovecké konal v Králově Hradci, kde v měsíci červnu na kněze posvěcen byl.
Školní rok ukončen dne 17. srpna 1885.
Dne 21. srpna ukončeny byly práce zednické při opravě budovy školní, která zvenku a zevnitř
obílena a na to zevnitř na žluto obarvena byla.

1885 - 86
Školní rok 1885/86
Dne 19. listopadu 1885 přeložila slavná c.k. okresní školní rada v Německém Brodě Jana
Bezděka správce školy v Malé Vežnici co správce školy do Poděšína a bývalého správce
školy pana Jana Vacka do Břevnice u Německého Brodu téže hodnosti. Posledním dnem
měsíce prosince 1885 vyměnili místa svá.
V občanském roce 1886 v měsíci únoru nastoupila činnost svoji nově zvolená místní školní
rada, sestávající z pana Josefa Roseckého, co předsedy místní školní rady, neboť krátce před
tím podruhé zvolen byl obecním starostou, a Josefa Flesara, kterýžto poslední jmenován byl
slavnou c.k. okresní školní radou dohlížitelem.
Dítek školou povinných bylo v tomto školním roce zapsáno 75, z nichž hochů bylo 40 a dívek
35.
Vynesením slavné c.k. okresní školní rady ze dne 14. dubna 1886 bylo 10 dítek osvobozeno
od letní návštěvy na dobu od 1. května do 1. listopadu. Později na zvláštní žádost místní
školní rady osvobozen byl ještě Antonín Rosecký. Ze školy propuštěno 6 žáků ve 14 letech.
Před 14 rokem pouze 1 žákyně Františka Šimková slavnou c.k. okresní školní radou dne 13.
srpna 1886.
Františka Jágra a Albínu Krátkou slavná c.k. okresní školní rada nepropustila před 14
rokem pro nedostatečný prospěch.
(pokračování příště)
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Počasí.
Duben. Slunečno bylo 3 dny, propršelo 10 dní, jednou padal sníh s deštěm a vítr foukal 8
dní. Průměrná polední teplota byla 8,6°C. Nejchladněji bylo 19. dubna -1,9°C. Nejvyšší
denní teplota byla 10. dubna 19,7°C. 10. dubna po celodenním jasném počasí přišla večer
bouřka. Dešťových srážek bylo 108,9 mm. Jednalo se teplotně o chladnější měsíc.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
4
Ráno 6,6
1,3
2,9
5,2
2,6
5,4
4,3
4,1 5,3 3,8 4,3 3,8
Večer 12,2 12,9 8,6
14,8 10,9 13,1 10,5 11,3 12,4 10,2 10,5 9,0

Květen.

Slunečno bylo 6 dní, propršelo 6 dní, vítr foukal 5 dní. Nejchladněji bylo 10.
května -0,4°C. Nejvyšší denní teplota byla 29. května +27,4°C. Průměrná polední teplota
byla 16,7°C. Dešťových srážek bylo 33,8 mm.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
5
Ráno 10,0 8,1
7,3
7,7
8,9
8,0
9,6
9,0 8,5 8,8 9,5 9,9
Večer 17,1 16,6 15,6 14,7 13,7 17,2 18,1 15,7 14,5 15,6 16,8 17,9

Červen.

Slunečno bylo 12 dní, propršelo 6 dní, vítr foukal 5 dní, 3x byla bouřka, 16.6.
ráno, 22.6. v noci a 27.6. večer. Průměrná polední teplota byla 21,2°C. Nejchladněji bylo 8.
června 9°C. Nejvyšší denní teplota byla 20. června 30°C. Dešťových srážek bylo 65,2
mm. Podle dlouhodobého měření se jedná o mírně teplotně nadprůměrný měsíc.
Z. Jaroš
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
6
Ráno 14,3 12,6 11,5 9,8
11,7 12,7 13,0 12,1 11,1 12,4 14,2 14,0
Večer 21,4 19,3 21,2 15,8 19,9 20,4 21,0 18,9 20,3 20,3 21,9 22,8
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