Ročník 22
Novinky

obce Poděšín

č. 3-4/2018

Úvod. Vážení občané. Po

dlouhé odmlce vydáváme další číslo zpravodaje, tedy spíše
dvojčíslo, ještě ve starém ročníku. To abychom zachovali spojitost některých seriálů. Od
minulého čísla se událo mnohé. Setkali se rodáci obce, opravila střecha na školce, opravila
cesta v lese k Samotínu, postavilo nové hřiště za kulturním domem a v areálu školky. Počasí
bylo většinou bez srážek, a tak bylo v obecních studních stále velmi málo vody. Využívaly
se studny, které byly v minulosti většinou odpojené. Co nás čeká v novém roce? Měla by se
opravit fasáda na budově školky a zahájit výstavba další etapy stavebních parcel. Nejprve
inženýrské sítě a další rok komunikace. Obě akce budou finančně náročné. Schválili jsme
vyrovnaný obecní rozpočet na nový rok ve výši 4,2 mil. korun. Oproti minulému roku je o
400 tisíc vyšší. EON by letos měl postavit nové sloupy pro elektrické vedení na zbytku
obce, to znamená od křižovatky podél silnice až na konec vsi na Polnou. S tím souvisí i
další obecní investice v podobě veřejného osvětlení na tyto nové sloupy. Na podzim jsme
volili do obecních zastupitelstev a také u nás máme nové zastupitelstvo.
Do nového roku
vám trochu opožděně přejeme pevné zdraví a hodně osobních i pracovních úspěchů. J. Dočekal
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Události.
- 23.05.
- 25.05.
- 27.05.
- 01.06.
- 23.06.
- 24.06.
- 06.08.

Byl zjištěn únik vody.
U kulturního domu byl přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.
Na hřišti proběhlo kácení máje.
po 13-té hodině bouřka a průtrž mračen 66 mm
Proběhlo již šesté setkání rodáků naší obce.
Proběhlo další setkání na zemské hranici
Začalo překrývání střechy na školní budově.
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- 11.08.
- 13.08.
- 15.08.
- 17.10.
- 20.10.
- 30.10.
- 01.11.
- 24.11.
- 02.12.
- 08.12.
- 30.12.

Bagrování pod průlezky u kulturního domu
Zahájena montáž průlezek
Zemřel Jaroslav Dočekal č.9 ve věku 97 let
Zahájena oprava lesní cesty na Samotín.
Hasiči provedli výlov Mlýnského rybníka.
Proběhl svoz nebezpečného odpadu.
Ustavující schůze obecního zastupitelstva.
Hasičský ples se skupinou Fortuna.
Proběhlo rozsvícení Vánočního stromu.
Valná hromada SDH Poděšín.
Silvestrovský turnaj ve stolním tenise.
Z. Jaroš, J. Dočekal

Obecní úřad
Usnesení zastupitelstva obce Poděšín, ze dne 4. 5. 2018–20. 12. 2018
219: Zastupitelstvo obce projednalo návrh Závěrečného účtu obce Poděšín za rok 2017 a
pověřilo starostu zveřejněním na úředních deskách.
220: Zastupitelstvo obce projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Poděšína a přijalo opatření k nápravě zjištěných nedostatků.
221: Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet Obce za rok 2017 spolu s Účetní
závěrkou a se Zprávou o výsledku hospodaření za rok 2017, které proběhlo 28.3.2018
s výhradou.
222: Zastupitelstvo obce schválilo Žádost o prodeji části pozemku p.č. 212 v k.ú. Poděšín
od … z důvodu údržby zeleně a vybudování příjezdové cesty ke garáži za podmínek, že
vodovodní řad zůstane na obecním pozemku.
223: Zastupitelstvo obce vybralo a schválilo nákup upomínkových předmětů na Sraz rodáků
2018 od firmy Romana Sýkory ze Sázavy, která se touto výrobou zabývá.
224: Zastupitelstvo obce bere na vědomí schválení dotace od MMR na dětská hřiště.
225: Zastupitelstvo obce schválilo opravu střechy na budově MŠ a OÚ z důvodu špatné
krytiny, rozpadajícího se komínu, který již neprošel revizí, špatného uzemění budovy a
prorezivělého okapního systému. Nová krytina by byla KM Beta Briliant a okapní systém
Satjam Niagara. Ze třech cenových nabídek byla vybrána cenově nejvýhodnější, a to
v hodnotě 540 620 Kč. Na tuto opravu byla použita dotace POV Kraje Vysočina v hodnotě
127 000 Kč.
226: Zastupitelstvo obce projednalo opravu toalet v Mateřské škole Poděšín z důvodu
nevyhovujícího stavu. Z důvodu zjišťování norem pro takováto zařízení a plánu větší
přestavby by nebylo možné tuto akci uskutečnit v daném termínu o letních prázdninách, a
proto tento bod byl přesunut na další období.
227: Zastupitelstvo obce schválilo Záměr o prodeji části pozemku p.č. 212, ostatní plocha o
výměře cca 20 m2 v k. ú. Poděšín panu … Výše jmenovaný chce pozemek koupit z důvodu
dlouholeté údržby a vybudování zpevněného příjezdu k novému garážovému stání.
228: Zastupitelstvo obce schválilo návrh Smlouvy o dílo Dětská hřiště v obci Poděšín.
Tento návrh smlouvy byl vyhotoven z důvodu výstavby dvou dětských hřišť v obci Poděšín.
229: Zastupitelstvo obce schválilo počet zastupitelů na období 2018 – 2022 a to sedm členů.
230: Zastupitelstvo obce schválilo půjčku z Fondu rozvoje bydlení pro pana … na snížení
energetické náročnosti domu, a to ve výši 180 000 Kč
231: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 7
2

Zpravodaj obce Poděšín č.3-4/2018

232: Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce, a.s. č.: 1030043964/001 na pozemku p.č. 122 v k.ú. Poděšín z důvodu
přípojky el. energie ke dvěma novostavbám.
233: Zastupitelstvo obce projednalo Žádost a schválilo dar na projekt – mladý hasič SDH
Sirákov ve výši 10 000 Kč. V této žádosti od pana …, starosty SDH Sirákov byly vypsány
aktivity mladých hasičů a jejich další plány v nadcházejících letech, kde je i šest členů
z naší obce.
234: Zastupitelstvo obce schválilo žádost o stanovisko k projektu stavby garáže na pozemku
p.č. 298 (298/2) v k.ú. Poděšín. Tato žádost byla doručena investorem …. Žádost byla
projednána a nebyly shledány žádné nedostatky v rozporu s Územním plánem obce.
Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PODĚŠÍN
1: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu Dočekala Jaroslava a Dobrovolnou Kateřinu
a zapisovatele Landovou Jitku
2: Zastupitelstvo schvaluje program ustavujícího zasedání
3: Zastupitelstvo volí starostu Nejedlého Davida
4: Zastupitelstvo volí místostarostu Landovou Jitku
5: Zastupitelstvo zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné
6: Zastupitelstvo volí předsedu finančního výboru Slámu Jana
7: Zastupitelstvo volí předsedu kontrolního výboru Enderle Jiřího
8: Zastupitelstvo volí členy finančního výboru Enderle Jiřího a Šustra Zdeňka
9: Zastupitelstvo volí členy kontrolního výboru Dobrovolnou Kateřinu a Šustra Zdeňka
10: Zastupitelstvo volí předsedu stavební komise Šustra Zdeňka
11: Zastupitelstvo volí předsedu pořádkové komise Ing. Dočekala Jaroslava
12: Zastupitelstvo volí předsedu sociální komise Dobrovolnou Kateřinu
13: Zastupitelstvo volí členy stavební komise Ing. Dočekala Jaroslava a Slámu Jana
14: Zastupitelstvo volí členy pořádkové komise Šustra Zdeňka a Slámu Jana
15: Zastupitelstvo volí členy sociální komise Landovou Jitku, Enderle Jiřího a Nejedlého
Davida
16: Zastupitelstvo volí zástupce v Lesním družstvu v Polné a v Mikroregionu Polensko
Landovou Jitku. Náhradník je Nejedlý David
17: Zastupitelstvo volí zástupce ve sdružení obcí Plynovod Poděšín – Sirákov Nejedlého
Davida. Náhradník je Landová Jitka
18: Zastupitelstvo volí pokladníka obce Ing. Dočekala Jaroslava
19: Zastupitelstvo schvaluje výše odměn neuvolněným zastupitelům obce, které budou
poskytovány ode dne zvolení do funkce. Předsedající navrhl výši odměn neuvolněným
členům, kteří vykonávají funkci předsedy a jsou členy výborů ve výši 1 400 Kč před
zdaněním. Předsedající navrhl též odměnu za výkon funkce místostarosty obce ve výši
6 300 Kč před zdaněním a za výkon starosty 11 500 Kč před zdaněním. Odměny budou
poskytovány ode dne zvolení do funkce
1: Zastupitelstvo obce schválilo odložení tohoto bodu na neurčito. Zastupitelstvo obce mělo
projednávat výběr stavební firmy na zasíťování parcel pro II. Etapu, ale po zjištění
vyhlášení dotací pro tuto činnost, byl tento bod odložen na dobu, kdy budou známy
podmínky pro získání dotace.
2: Zastupitelstvo obce schválilo likvidaci kůrovcového dřeva v lokalitě Samotín Romanem
Landou ml. za cenu 300 Kč za m3.
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3: Zastupitelstvo obce schválilo v tomto bodě dohody o provedení práce.
Jaroslav Dočekal, období 1.11.2018 – 30.10.2022, náplň práce - vedení účetnictví,
pokladny, poplatky, fakturace, správa rozpočtu, výkazy, webové stránky, fotoarchiv,
zpravodaj obce. (odměna 3 600 Kč měsíčně hrubého)
Jiří Enderle, období 1.11.2018 – 30.10.2022, náplň práce – provoz a údržba obecního
vodovodu. (odměna 600 Kč měsíčně hrubého)
Luboš Palas, období 1.11.2018 – 30.10.2022, náplň práce – provoz a údržba El. zařízení
obce. (odměna 300 Kč měsíčně hrubého)
Miroslav Sláma, období 1.11.2018 – 30.10.2022, náplň práce – Prohrnování komunikací od
sněhu. (odměna 544 Kč za hodinu bez DPH)
František Landa, období 1.11.2018 – 31.12.2019, náplň práce – údržba obecních pozemků –
úklid, sečení, odklízení sněhu. (odměna 150Kč za hodinu hrubého)
4: Zastupitelstvo obce schválilo Žádost o souhlas s pokládkou optického kabelu na pozemku
ve spoluvlastnictví Města Polná a dalších 9 obcí v rámci akce „Optická trasa Jamné –
Polná“ pro investora M-SOFT.
5: Zastupitelstvo obce schválilo návrh smlouvy o umístění komunikační sítě k hájence
Ochoz, které je spoluvlastníkem v LD Polná. Tato přeložka je z důvodu rekonstrukce
komunikace ze Stáje do Zhoře a stávající nadzemní vedení zasahuje do této stavby.
6: Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočet MŠ Poděšín na rok 2019 a to ve výši 120 000 Kč
a Rozpočtový výhled na období 2020 – 2022.
7: Zastupitelstvo obce schválilo odměnu ve výši 30% z částky určené na odměny za rok
2018 paní ředitelce mateřské školy Poděšín, příspěvkové organizace Haně Řičanové.
8: Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočet zásahové jednotky Poděšín ve výši 16 000 Kč.
Tyto prostředky jsou určeny na provozuschopnost a ochranné prostředky členů zásahové
jednotky Poděšín.
9: Zastupitelstvo obce schválilo Dohodu provedení údržby ochranného pásma vedení 400
kV (Velmi vysoké napětí) na pozemcích, které patří obci. Součástí této výzvy byla dohoda o
způsobu provedení údržby ochranného pásma, ve které byl nejvíce vyhovující bod, a to, že
náletové dřeviny odstraní firma ČEPS na své náklady.
10: Zastupitelstvo obce určuje starostu obce Davida Nejedlého jako zastupitele pro pořízení
změny č.2 ÚP Poděšín a pro projednání zprávy o uplatňování ÚP Poděšín v uplynulém
období.
11: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.10.
12: Zastupitelstvo obce vybralo stavební firmu na zasíťování II: Etapy 17 RD Poděšín, a to
1.Žďárskou plynařskou a vodařskou, a.s. Zastupitelstvo obce projednalo tři cenové nabídky
od stavebních firem, které byly osloveny. Čtvrtá firma neodpověděla. Jako nejlepší a
nejlevnější cenová nabídka byla od firmy 1. Žďárská plynařská a vorařská, a.s. . Tato firma
již prováděla zasíťování I. Etapy. Rozpočtové náklady na tuto akci činí 6 529 475,- Kč
13: Zastupitelstvo obce bere na vědomí oznámení od p. Jágra Josefa ohledně nového
osvětlení u Kulturního domu v Poděšíně.
14: Zastupitelstvo obce bere na vědomí písemnosti k GDPR nutné k podepsání zastupitelů
Obce a zbylé dokumenty, které je nutné vyvěsit na webových stránkách obce Poděšín
z důvodu nařízení vlády ke GDPR.
15: Zastupitelstvo obce schválilo Smlovu o dílo a prohlášení odpovědnosti sjednávající
běžné údržbářské práce a opravy dle stavu vodovodního řádu obce Poděšín mezi obcí
Poděšín a Vojtěchem Enderlem.
16: Zastupitelstvo obce schválilo Zrušení dvou položek z účtu 042.
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Zastupitelstvo bylo seznámeno s inventurním soupisem č.10 jako Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek, účet 042. Na tomto účtu bylo nutné z hlediska účetnictví zrušit dvě
položky z roku 2012, a to Vyřizování žádosti o dotaci v hodnotě 77 600,-Kč
17: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce Poděšín na rok 2019 bez výhrad.
18: Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku p.č. 2508/1 v k.ú. Poděšín o výměře cca
165 m2 slečně …. za cenu 60 Kč za metr čtvereční.
19: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.2 ke smlouvě č. 6011404097 se společností
Zdar a.s. Účel dodatku:
- Linky a spoje meziměstské veřejné linkové dopravy se řídí aktuálními platnými jízdními
řády včetně výlukových.
- Cena přepravního výkonu je stanovena 37,33 Kč/km z důvodu zvýšených nákladů na
mzdy řidičů
- Doba plnění závazku se prodlužuje do 31. 12. 2019
20: Zastupitelstvo obce schválilo dar 15 000.- Kč Oblastní charitě Žďár nad Sázavou na
příspěvek na službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a osobní asistence
poskytované Oblastní charitou Žďár nad Sázavou, která poskytuje pomoc i našim občanům.
21: Zastupitelstvo obce schválilo Dohodu o provedení práce s … ve výši 500,- Kč za měsíc
za služby vedení internetových stránek obce Poděšín a poskytování souvisejících.
22: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
23: Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu č.2 o uplatňování územního plánu Poděšín v
uplynulém období. za použití § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
24: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost obce o pořízení Změny č. 2 Územního plánu
Poděšín dle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu, v aktuálním znění. Změna č. 2 Územního plánu Poděšín bude pořizována zkráceným
postupem dle §55a zák. 183/2006 Sb. a na základě Zprávy č.2 o uplatňování územního
plánu Poděšín v uplynulém období.
25: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č .11
26: Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení sněhových zábran na střechu MŠ a OÚ
v Poděšíně, a to z důvodu bezpečnosti osob a majetku proti padajícímu sněhu.
27: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o zemědělském pachtu č.1/2015,
ve kterém se mění pachtovné za pozemky a to tak, že stávající pachtovné ve výši 2 500,-Kč
za hektar zemědělské půdy se zvyšuje na 3 000,-Kč.
Vypsal J. Dočekal

Stav financí k 30. 06. 2018:
- pokladna:
- bankovní účet 1:
- bankovní účet 2:
- bankovní účet 3:
Celkem:

34.836,00 Kč
2.533.041,84 Kč
430.652,72 Kč
1.002.848,23 Kč
4.001.378,79 Kč

Stav financí k 30. 09. 2018:
- pokladna:
- bankovní účet 1:
- bankovní účet 2:
- bankovní účet 3:
Celkem:

80.834,00 Kč
2.367.337,66 Kč
650.621,12 Kč
1.002.973,57 Kč
4.101.766,35 Kč

J. Dočekal
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Obec
Dětská hřiště

V měsíci červnu bylo provedeno výběrové řízení cenových nabídek na
výstavbu dvou dětských hřišť v obci Poděšín. V soutěži byla vybrána firma TEWIKO
systems, s.r.o z Liberce s nejlepšími podmínkami a cenovou nabídkou. Po podepsání smluv
mohl být projekt realizován. Práce byly zahájeny v měsíci srpnu a to přípravou podkladů,
kterou provedl Miroslav Sláma se svým bagrem. Poté nastoupila firma TEWIKO, která
nejprve zabetonovala patky pro budoucí prvky na hřištích. Následovala celá montáž hracích
sestav s dopadovými plochami. A tak za Mlýnským rybníkem vyrostla velká hrací věž pro
větší děti, anebo děti s doprovodem rodičů a dva posilovací prvky pro veškerou věkovou
kategorii. Na školní zahradě byly zbudovány hrací prvky použitelné hlavně pro děti
docházející do školky a to jak pro získávání motoriky, tak i pro výuku. Celá tato realizace
stála 595 806 Kč z čehož byla získána dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 400 000 Kč.
D. Nejedlý

Poděkování

Vážení spoluobčané, čtyřleté volební období, na které jste nás zvolili,
skončilo. Tímto bych chtěl poděkovat bývalým zastupitelům za jejich odvedenou práci, ale
také všem občanům Poděšína, kteří spolupracovali při rozvoji a vzhledu naší obce.
Poděkování také patří všem spolkům a organizacím, které se podílely na akcích obce a
rozvíjely kulturní život v období 2014 – 2018. Za tuto dobu byly zrealizovány některé
projekty, na které má určitě každý svůj názor a jestli byly dobré, musí posoudit každý sám.
Také moc děkuji za podněty od občanů, co by se dalo v naší obci zlepšit. Tyto informace
jsou přínosné pro plánování projektů v nadcházejícím období. Ještě jednou všem moc děkuji
a přeji novému zastupitelstvu mnoho úspěchů a vydařených akcí.
D. Nejedlý
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Rekonstrukce střechy Mateřské školy Poděšín
V srpnu byla zahájena rekonstrukce střechy na Mateřské škole v Poděšíně. Nejprve
byla sundána stará krytina a latě. Po kontrole krovu bylo zjištěno, že je v pořádku, a tak
proběhlo napnutí folie a střecha byla nově zalaťována. Jako krytina byla použita betonová
taška
KM Beta briliant cihlová s povrchovou úpravou. Při této rekonstrukci byl také
opraven komín, který poté klempíři celý oplechovali. Byl namontován nový okapní systém
Satjam Niagara a nový hromosvod. Nad vchody do budovy byly instalovány protisněhové
zábrany. Práce prováděla firma Střechokomplex s.r.o. Žďár nad Sázavou a celkové náklady
byly 575 206 Kč. Na tuto opravu jsme získali dotaci ve výši 127 000 Kč z Kraje Vysočina
z Programu obnovy venkova a dar od obce Sirákov ve výši 48 000 Kč, za který moc
děkujeme.
D. Nejedlý

Český den s Českými vlajkami

Určitě jste postřehli v různých médiích výzvu o
vytvoření Českého rekordu Nejvíc vyvěšených vlajek České republiky. Tento rekord se
konal ke 100. výročí vzniku samostatné republiky, a to v den státního svátku 28. října. Do
tohoto rekordu byla také zaregistrována obec Poděšín, která za to dostala osvědčení ve
formě certifikátu a zápis do České knihy rekordů, která bude k nahlédnutí v místní
knihovně.
D. Nejedlý

Dar pro malé hasiče ze Sirákova

Na obec byla doručena žádost o příspěvek na
podporu mladých hasičů ze Sirákova. V Tomto spolku je i šest členů z naší obce, a tak ani
nikdo ze zastupitelů nebyl proti takovéto dobré věci, při které se rozvíjí schopnosti malých
dětí, které nesedí jenom u počítače. Byl schválen dar ve výši 10 000 Kč na různé potřeby a
vybavení pro tyto malé nadšence.
D. Nejedlý
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Výstavba chodníků k dětskému hřišti
Po výstavbě dětského hřiště za Mlýnským rybníkem vyvstala otázka přístupu na toto
hřiště. Proto bylo rozhodnuto vybudování sypaných cestiček od kulturního domu a z Malé
strany, a to z betonového recyklátu, který byl dovezen navíc na opravu cesty na Samotín.
Byl osloven Miroslav Sláma, zda by tuto výstavbu zhotovil a při této příležitosti zavezl a
upravil struhu za Sobotkovi. Toto odvodnění bylo svedeno do potrubí, které již od tohoto
domu vede do rybníka. V jarních měsících bude vybudována ještě cestička z Malé strany a
celé prostransví upraveno a nově zaseto.
D. Nejedlý

Cesta na Samotín
V měsíci říjnu byla realizována oprava lesní cesty na Samotín. Práce byly zahájeny
úpravou podloží v podmáčených místech cesty, na kterou byl poté v celé délce navezen
drcený betonový recyklát. Tento materiál byl poté rozhrnut a srovnán asi ve výšce 20ti
centimetrů a následně uválen. Celkem na tuto opravu bylo spotřebováno 1 320 tun
materiálu. Celou realizaci provedla firma Colas CZ a.s. v hodnotě 491 502 Kč. Tato oprava
byla hlavně z důvodu usnadnění přístupu našim spoluobčanům na Samotíně a také ke
zpřístupnění k obecním studnám s pitnou vodou. Doufáme, že nám tato cesta bude dobře
sloužit a nebude ničena neuváženou těžbou a přepravou dřevní hmoty.
D. Nejedlý
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Lesní družstvo Polná. 26.11.2018 se v zasedací místnosti LD Polná konala členská
schůze LD. Předseda představenstva družstva přivítal a představil přítomné zástupce členů
družstva a zahájil schůzi společným obědem.
Zúčastnění zvolili nové orgány schůze a proběhla kontrola dokumentů opravňující
dotyčnou osobu k zastupování členské obce v LD Polná.Za předsedu představenstva je
zvolen Jindřich Skočdopole (město Polná). Byly projednány majetkové, organizační a
personální záležitosti.
Ředitel družstva Ing. Petr Bednář pronesl zprávu o stavu kůrovcové kalamity a
hospodaření družstva. Ke kalamitní kůrovcové situaci proběhla živá diskuze s otázkou
pomoci kraje a státu malovlastníkům lesů.
Byl koupen použitý harvestor ROTTNE H 14 6WD, část byla uhrazena z vlastních
zdrojů a zbývající část bude splácena úvěrem během 2 let. Dále nás ředitel informoval o
podání žádosti o dotaci (50 %) na nákup vyvážecí soupravy.
Všem zaměstnancům družstva bude navýšena mzda o 12 % od 1.1.2019 a zároveň
navýšení členského podílu všem obcím lesního družstva za rok 2018 na 2500,- Kč.
Na závěr členská schůze projednala a schválila výplatu 13. platu za rok 2018 všem
zaměstnancům LD.
J. Landová

Volby do zastupitelstva obce Poděšín

Volby do zastupitelstev obcí se konaly
5. a 6. října 2018. Volební komise v Poděšíně byla čtyřčlenná, a to ve složení:
předsedkyně Martina Dobrovolná, zapisovatelka Iveta Sekničková, členky komise Hana
Palasová ml. a Iva Řeháčková.
Ke komunálním volbám bylo zapsáno 198 voličů a volit jich přišlo 142. V obci Poděšín
byly zapsány dvě volební strany a to „Za rozvoj obce“, která získala 2 mandáty a „Nezávislí
kandidáti Poděšín“, která získala 5 mandátů.
Počet hlasů jednotlivých kandidátů:
„Za rozvoj obce“:
Jaroslav Dočekal 81,
Jiří Enderle 71,
Zdeněk Jaroš 54,
Libuše Dočekalová 43,
Petr Jaroš 40,
Martin Chvátal 32,
Milan Matoušek 27.
„Nezávislí
kandidáti
Poděšín“:
David Nejedlý 97,
Zdeněk Šustr 95,
Jan Sláma ml. 90,
Kateřina Dobrovolná 82,
Jitka Landová 77,
Luboš Palas 69,
František Bláha 61,
Dana Chvátalová 56.
Nové složení obecního zastupitelstva:
David Nejedlý, Jitka Landová, Jaroslav Dočekal, Zdeněk Šustr, Kateřina Dobrovolná, Jan
Sláma a Jiří Enderle.
D. Nejedlý
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Nový kontejner

Od roku 2019 je povinnost obcí
zajistit odběr rostlinných tuků a olejů. A proto i v naší
obci byl pořízen kontejner na tento odpad, který se bude
bezplatně jednou za měsíc vyvážet. Prosíme občany, aby
se do této nádoby vhazoval pouze rostlinný tuk a olej
v neporušených a uzavřených PET lahvích.
D. Nejedlý
Psi Žádáme občany, kteří vědomě i nevědomě venčí psy
na veřejném prostranství, ať si po svých „mazlíčcích“
uklízí i jejich exkrementy. Na toto téma jsou opakovaně
podávány stížnosti na obecní úřad. Děkujeme za
pochopení.
J. Landová

Výlov Rybníka

Dne 20. října se v Poděšíně konal tradiční výlov rybníka, pořádaný
místním Sborem dobrovolných hasičů. Letos Mlýnský rybník na návsi. Vylovilo se kolem
80 ryb, a to převážně kaprů, malou část tvořili amuři. Jako obvykle bylo možné zakoupit i
něco k pití.
S. Slámová
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Rekapitulace minulého volebního období
- organizace Fondu rozvoje bydlení
- blahopřání jubilantům, sociální práce
- zajištění odvozu komunálního odpadu
- zajištění odvozu nebezpečného odpadu
- zajištění velkoobjemového kontejneru na odpad
- sečení obecních ploch , úklid obce
- provoz vodovodu
- vydávání Zpravodaje
- provoz školky i pro Sirákov
- provoz internetových stránek
- provoz knihovny
- vedení kroniky
- vedení foto a video archivu
- vyplácení porodného
- organizace voleb
- uspořádání vítání občánků
- stavba rybníka Na Bejčině (připraveno v předchozím období)
- stavba cesty za Nejedlovými (připraveno v předchozím období)
- oprava kulturního domu
- oprava zdi u školky
- kácení stromů po obci
- nové obecní vyhlášky
- nové zábradlí u mostku k Sirákovu
- nový kontejner na plasty a bioodpad
- nový kanál na cestě ke družstvu
- vykácení, oplocení a vysázení uschlého lesa Háječka
- obecní hlášení na mobil
- nová vodovodní přípojka k novostavbě č.p. 103
- výměna oken ve školce
- nové okapy a odpady na dešťovou vodu u kulturního domu
- stavba inženýrských sítí na parcelách
- zateplení stropu ve školní budově
- stavba cesty Na kopec k Samotínu
- stavba stanoviště pro popelnice
- dlažba u kulturního domu
- oprava kulturního domu okna, strop, podlaha
- nákup sběrného koše k traktůrku John Deere
- nákup postřikovače a křovinořezu
- oprava kaple
- rozsvícen vánoční strom
- nákup nového počítače na obecní úřad
- zateplení stropu kulturního domu
- nové dopravní značky po vsi
- pořez stromů po vsi
- setkání rodáků obce Poděšín
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Rozpočet obce 2019
Rozpočet na rok 2019 - příjmy
§

1012
1031
2310
3392
3392
3619
3633
3725
3739
6310
6310

Pol
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1340
1341
1361
1381
1511
2460
4112
2131
2131
2111
2132
2324
2141
2139
2324
2222
2141
2149

Text
Daň z příjmů fyz. osob ze záv.
Daň z příjmu fyz. osob ze sam.
Daň z příjmu fyz. osob z kap.
Daň z příjmů práv. osob
Daň z příjmů práv. osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za likv. komunální odpadu
Poplatek ze psů
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitostí
Splátky půjčky od obyvatel-FRB
Dotace - výkon státní správy
Příjmy z pronájmu pozemků
Lesní družstvo-nájemné
Vodné
Příjmy z pronájmu -KD
Přijaté nekapitálové příspěvky
Příjmy z úroků-FRB
Nájemné RWE plynovod
Záloha Eko-kom
Ostatní příjmy ochr. půdy a spod.vody
Příjmy z úroků
Ostatní příjmy z výnosů fin. majetku

Příjmy celkem

Plán 2019
v Kč
800 000
13 000
70 000
704 000
31 000
1 700 000
112 000
5 000
400
18 000
206 000
40 000
60 900
19 400
70 000
215 000
5 000
20 000
900
37 000
40 000
32 000
100
300

4 200 000

Rozpočet na rok 2019 - výdaje
§
2212
2219
2292
2310
2321
3111
3314
3326
3341
3392
3399
3421
3631
3633
3636
3639
3721
3722
3723

Pol

Text

v Kč
27 000
500
50 000
107 000
4 000
1 669 000
4 000
2 000
1 000
36 000
13 500
50 000
250 000
1 100 000
2 000
8 000
5 000
150 000
50 000

Silnice
Provoz silniční dopravy
Dopravní obslužnost
Pitná voda
Kanalizace a ČOV
Mateřská školka
Činnosti knihovnické
Poř.zach., obn.hod.míst.kult.p.
Rozhlas a televize
Zájmová činnost v kultuře
Ost. zálež. kult. cír. a sděl. prostř.
Využití voln. času dětí a mládeže
Veřejné osvětlení
Výstavba a údržba inž. sítí
Územní rozvoj
Kom. služby a územní rozvoj j.n.
Sběr a svoz nebezp. odpdů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
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3725
3739
3745
5512
6112
6171
6310
6320
6399

Využívání a zneško. kom. odpadů
Ost.ochr.půdy a spod. vody
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní finanční operace pl.daní

Výdaje celkem

5 000
50 000
31 000
24 500
339 000
178 500
5 000
6 000
32 000

4 200 000
J. Dočekal

Stalo se před 50 roky
1968
● Od 10. června byly zrušeny pracovní soboty. Do této doby byla vždy jedna
sobota volná a jedna pracovní.
● 21. srpna byl pro vývoj naší republiky pozastaven vstupem vojsk Varšavské
smlouvy. V noci z 20. na 21. srpna se Československo stalo okupovanou zemí.
Vojska pěti států nás údajně přišla osvobodit před utajenou kontrarevolucí.
● Další volby do zastupitelstva obce měly proběhnout v roce 1968, ale politické
změny ve státě přinesly několikeré odložení a tak volby proběhly až na sklonku
roku 1971.
● Školní rok byl po různých politických nepokojích ve státě slavnostně zahájen
2. září a ukončen v pátek 29. června 1969. Do školy nastoupilo 17 dětí, z toho
10 chlapců a 7 děvčat.
● Byla provedena stavba hnojiště u kravína za 23.315,-Kčs a přípravna krmiv
pro prasata za číslem 4 v ceně 36.793,-Kčs.
● 28. října uděluje okresní národní výbor ve Žďáře nad Sázavou místnímu
národnímu výboru v Poděšíně upomínkovou plaketu k 50. výročí vzniku
republiky za zásluhy o rozvoj obce.
● 28. října byla zasázena před nynější prodejnou lípa. Když ji v roce 2004
obecní úřad skátil tak byl pod ní v lahvi od piva nalezen lístek, s tímto zněním:
„Tato lípa byla zasazena dne 28.10.1968 na počest 50. výročí vzniku
Československé republiky. Zasazení slavnostně provedl Místní národní výbor
v Poděšíně. Za MNV: podpisy – Zdeněk Jaroš a Antonín Sedlák.“
Z. Jaroš
Výzva
Kdo by měl ještě zájem o koupi knížky „Kořeny věků“ od Václava Flesara,
nechť se obrátí na Zdeňka Jaroše, který je bude v brzké době objednávat. Autor
Václav Flesar v nedávné době zemřel.
J. Dočekal
Oznámení
V sobotu dne 6. 4. 2019 od 14 hodin bude v kulturním domě velikonoční tvoření
pro děti.
J. Landová
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Mateřská škola
Vítáme nový rok 2019!
Vánoce jsou za námi, všem začal nový rok. A tak přejeme všem lidem do nového
roku všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví a štěstí.
Čas běží neuvěřitelně rychle a my si v tom kalupu jistě kromě povinností najdeme
s dětmi čas i na shlédnutí dalších divadel, práci s „Malou technickou univerzitou“,
uspořádání karnevalu, čarodějnického reje, prožití velikonočních svátků. Vypravíme se na
výlety a prodloužené vycházky do přírody. Oslavíme svátek maminek a svátek dětí.
Předškoláci se budou pečlivě připravovat na vstup do základní školy. V květnu proběhne
zápis do mateřské školy.
Děkujeme všem, kteří dětem fandí a drží palce. Děkujeme všem, kteří se podílejí na
fungování mateřské školy v Poděšíně.
MŠ Poděšín
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Oslavenci
Gratulace a oslavenci.
Na podzim a na začátku roku oslavili své narozeniny tito občané:
SLÁMOVÁ Anna 91 let, PALASOVÁ Božena 84 let.
V měsíci prosinci – Pan CHALUPNÍK Jan 75 let.
V měsíci lednu – Pan SMEJKAL Václav 89 let, Paní ŠMIRAUSOVÁ Anežka 81 let a
ROSECKÁ Františka 96 let.
Všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme.
K. Dobrovolná

Václav
Smejkal
89 let

Josef
Palas
83 let

Božena
Jarošová
89 let
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Setkání rodáků
Šesté setkání rodáků a přátel Poděšína se konalo dne 23. 6. 2018 v opraveném
kulturním domě. Tradiční program se mší svatou u kaple Panny Marie, průvodem obcí
k památníku padlých, focením u kulturního domu, taneční zábavou a večerním ohňostrojem
doplnilo vystoupení malých hasičů ze Sirákova, ukázky psovodů ze Záborné a práce s dravci
z Polné. Dětem se líbilo na skákacím hradu i malování na obličej. Setkání se zúčastnilo více
než 170 lidí od našich nejmenších až po nejstarší seniory. Velký zájem byl také o dárky a
upomínkové předměty s logem obce.
Všem zúčastněným děkujeme za přízeň a těšíme se další setkání.
K. Dobrovolná
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Hasiči
Hasičská soutěž okrsku Nové Veselí v Sirákově
V neděli 3. června odpoledne se v obci Sirákov uskutečnilo 1. kolo hasičské soutěže v
klasice Okrsku Nové Veselí. Soutěže se zúčastnilo 11 družstev mužů, včetně našeho sboru a
1 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), Zdeněk Sobotka, Tomáš Dočekal, Lukáš Flesar, Petr Enderle, Antonín
Sláma, David Nejedlý, Pavel Sláma. Umístili se na 4. místě. Rozhodčí za náš sbor byl
Vladimír Řeháček a Jiří Šlechtický.
S. Slámová
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Rozsvícení obecního vánočního stromu
Dne 2.12. za bohaté účasti našich občanů byl již podruhé slavnostně rozsvícen vánoční
strom. Zájemcům bylo podáváno svařené víno a ohřátý jablečný mošt. Hrály se vánoční
koledy a lidé se sešli v předvánočním čase, aby spolu trochu poklábosili. Okolo 17. hodiny
byl strom rozsvícen.
Akci předcházelo postavení betlému se slaměnými postavami. Pro děti bylo připraveno
v kulturním domě vánoční zdobení a potom průvod ke stromu. Byly rozsvíceny pochodně.
J. Dočekal
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Stolní tenis
Silvestrovský turnaj.
TJ Poděšín uspořádalo v neděli 30. Prosince 2018 tradiční Silvestrovský turnaj s těmito
výsledky:
1. Kučera Martin – Polná, 2. Fňukal Radek – TJ Žďár n.S., 3. Jaroš Petr, 4. Sobotka Jaroslav,
5. Eliáš Bohuslav – všichni Nížkov, 6. Babínek Jiří – Polná, 7. Linhart Radek – Sázava, 8.
Sobotka Michal – Polnička, 9. Mráček Lubomír, 10. Neubauer Aleš - oba Poděšín, 11.
Brabec Zdeněk – Nížkov, 12. Vencálek Libor – Nové Veselí, 13. Vlček Miroslav – Nížkov,
14. Jaroš Radim, 15. Musil David – všichni Poděšín, 16. Vítek Miloš – Nové Veselí, 17.
Štikar Jaroslav – Poděšín, 18. Vávra Vladimír – Žďár n.S.
Čtyřhry: 1. Eliáš – Vlček, 2. Jaroš P. – Sobotka, 3. Babínek – Kučera, 4. Fňukal – Vencálek,
5. Jaroš R. – Štikar.
Z. Jaroš
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Letecký snímek nových rybníků Na Bejčině
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Zemědělství v Poděšíně – 2. část
Zemědělství před založením družstva.
1931
V roce 1931 byl založen družstevní lihovar v Nížkově. Členové byli z Nížkova, Bukové,
Špinova a z Poděšína. 11. prosince se v tomto družstevním lihovaru začalo pracovat.
Družstvo bylo v padesátých letech minulého století zrušeno.

1932
V roce 1932 je v obci dost rozšířeno včelařství a zabývají se jím Josef Dobrovolný č.30,
Václav Enderle č.49, Adolf Pařízek č.23, Jaroslav Dočekal č.9, Adolf Fejt č.19, Josef
Homola č.20, Václav Chvátal č.39, Rudolf Flesar č.10, Antonín Flesar č.7, výměnkář, Josef
Palas č.6, František Homola č.34, Gustav Svoboda č.24, Jan Stránský č.51 a Václav Homola
č.17, výměnkář.
Zima mírná, leden teplý. V únoru a březnu značné mrazy bez sněhu. Do 22. dubna chladno,
konec dubna a počátek května pěkný, zaseto pohodlně i brambory zasázeny. Konec května
chladný. Počátek července velmi teplý, druhá polovina července deštivá a bouřlivá. Žně
započaly 29. července, ale pak nastaly prudké deště a trvaly až do 9. srpna. Žito bylo na
stojatě i v kopkách, valně mu nebylo a již začínalo v klasech klíčit. Pak nastalo krásné počasí
a všechna úroda se dobře za sucha sklidila. Otavy též. Úroda obilí byla slušná, ale ceny
klesají stále, byl koncem srpna 1q ovsa za 65,-Kč, 1q ječmene a pšenice za 120,-Kč. Pšenice
byly napadeny rzí a snětí obilnou. Žito 1q za 85,-Kč.

1933
Úroda byla letos celkem dobrá, ale počasí skoro jako by nepřálo našim rolníkům sklidit podíl
ze svých polí. Seno se sklidilo dobře, zato ale žně byly následkem dešťů příliš zpožděny.
V srpnu nastalo deštivé počasí, takže se sklízí obilí do polovice září. Podzim chtěl vše
vynahradit, byl suchý a pěkný. Ceny obilí jsou nevalné. 1q žita 74,-Kč, 1q ovsa 50,-Kč, 1q
bramborů 20,- až 25,-Kč. Vepřový a hovězí dobytek není rovněž dobře placen. Následkem
nepříznivého počasí v některých krajích je málo krmiva a proto velká část rolníků musí
dobytek odprodat.

1934
Rok 1934 se vyznačuje mírnou zimou, takže práce na poli začaly již před svatým Josefem a
do 1. května bylo již vše celkem hotovo. Úroda se ukazovala velmi pěkná, ale nesmírné
sucho a mráz dne 4. června napáchal velké škody. Ve Žlabě pomrzlo obolí (žito) skoro na
95%. Na kopcích tolik mráz nepůsobil. Žně se vydařily za krásného počasí, rovněž za sucha
se sklízely brambory. Občané naříkali katastrofálním suchem, proto byl nedostatek krmiv a
slámy. Studny většinou vyschly a lidé vozili vodu z rybníka, ale i tam jí bylo málo. Zvláště
velmi dlouhá doba byla od 4. července do 27. srpna, protože ani nekáplo. Teplé počasí trvalo
dále, takže ještě 1. prosince někteří lidé pásli na žitech, která byla až 25 cm vysoká proto je
jiní hospodáři též sekli. Do konce roku nebylo vůbec sněhu. Následkem nedostatku krmiv se
hospodáři zbavovali dobytka, který šel cenou silně dolů. V největší hospodářské tísni vláda
prosadila zákon o obilním monopolu. Stát veškeré obilí bude kupovat a prodávat. Ceny byly
stanoveny dle Prahy, ale pro venkov byly menší, protože se odečetl náklad na dopravu po
železnici. Z naší obce se většinou vozí do Sázavy a částečně do Polné. Bylo uzákoněno, že
každý měsíc bude cena stoupat a to u žita o 1.50Kčs, a u ovsa o 1.20Kčs. Komu obilí
nepomrzlo, velmi sypalo, což bylo velké štěstí.
Vypsal Z. Jaroš
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Antonín Chvátal v Americe - 15. část
U vojenské přehlídky nás bylo celkem jedenáct a z nich jsme byli uznáni k vojenské službě
pouze dva. Všichni jsme byli navrátilci z ciziny, ale kromě jednoho, který byl též již
v Americe, to byli chlapci, kteří se vrátili z tovaryšského vandru z okolních zemí rakouskouherské monarchie. Když jsem se vracel od odvodů domů, namlouval jsem si, že být
odveden, neznamená ještě musit skutečně narukovat a pak, že se ještě včas rozhodnout
k návratu do Ameriky. Rodiče mi to však rozmlouvali, abych zůstal doma, že jsem dostal již
dost za vyučenou v těch prvních letech svých Amerických strastí a tak jsem raději na nic
příliš nemyslil a po každodenní práci jsem si zašel do polí a navazoval starou známost se
všemi místy naší dědiny a jejího okolí, které jsem znal z dětství jako své boty.
A tak vás milí čtenáři ještě jednou v duchu provedu, po tom našem drahém kraji domoviny
na Českomoravské vysočině, nežli vám vypíší to své vojančení. Dělám to pro to, že se mi
tehdy, vtisklo vše tak živě do paměti, protože jsem si dovedl najednou rodné hroudy více
vážit a mít je upřímně chlapsky rád. Bylo to jistě proto, že jsem byl po těch sedm dlouhých
let v cizině. Potom se u některých míst s vámi zastavím i proto, že se k nim váže kus životní
tragédie, lidských osudů, tak jak vždycky na světě byly a budou, ačkoliv za to obyčejně ty
nejnevinnější oběti lidské ubohosti nikterak nemohou. Mně osobně pak ty vzpomínky na
všechnu tu lidskou bídu v životě často pomohly, poněvadž mne naučili vážit si lépe rodičů,
mít radost z práce a dovést rozeznávat v pravý čas vše, co je v životě důležité od všeho
nedůležitého. Jedna z mých prvních takových večerních procházek mne zavedla k pazderně a
ke studni za humny našeho Poděšína, protože jsem se dozvěděl, že jedno dítě ze sirotků
z Pazderny tam bylo nalezené utopené. A poněvadž to je právně jedna z takových
vzpomínek, které mne naučily vážnému pohledu na život a k úctě ke všem nevinným
vyděděncům lidské společnosti, proto si dovolím vám tuto vzpomínku vypravovat
dopodrobna v naději, že bude zajímat i vás milí čtenáři. Ta pazderna stála za vesnicí a třel se
v ní po vytrhání a namáčení vyschlý len. Lněné vlákno (koudel či konopí) se pak vozilo na
dráhu a prodávalo buď ve velkém do přádelen, kde se zpracovávalo na lněnou přízi, anebo si
je odvezl hospodář a selské ženy z něj dělaly vřetena, která pak dávaly zpracovat po
domácku na kolovrátku. V té pazderně bydlely i tři chudé rodiny, které neměly opravdu
ničeho, leč ty své mozolné ruce, kterými si vydělávaly na chudé živobytí. V jedné z těch tří
rodin měli dvě děvčátka, a protože oba rodiče byli nemocní, záhy osiřely. Dobře jsem se na
ně z dětských let pamatoval, protože se mnou obě chodily do školy. Věděl jsem také, že po
smrti jejich rodičů se o ně měla starat obec a že se z toho poděšínští páni konšelé tak
poděsili, že rozhodli, aby děvčata chodila odděleně od sedláka k sedlákovi vždy na několik
dní postrkem a tak, že se celá obec rozdělí o snášení tak velikého břemena. Ty dvě osiřelé
děti živit do jejich 18 let. Na práci byly tehdy ještě malé a slabé, do školy chodit musely a tak
chuděrky musely již od útlého mládí spolknout nejednu hořkou slzu. Vzpomínám si, že jedno
z těch děvčátek přišlo tehdy brzy i k nám do stavení, že je matka koupala, čistila, spravovala
její šaty a že jí to dalo dost práce, než se ji podařilo vše odvšivit. Potom jsem odjel se
strýcem do Ameriky, na oba sirotky z pazderny jsem dočista zapomněl a teď po letech jsem
se najednou dověděl, že jedna z těch dívek byla nalezena utopená ve studni, o které hned
napíši, poněvadž jsem se k ní zašel toho večera také podívat. Když jsem tedy namířil od
pazderny zpět k vesnici, kde byla na druhé straně silnice ta studně, odkud se v mém dětství
musela brát pitná voda v době velikého sucha, myslil jsem na všechny možné důvody, proč
si asi to děvče vzalo v zoufalství život, či zdali ji někdo utopil, aby tak zamaskoval svůj
hřích. Tehdy jsem pochopil rázem tolik věcí o důležitosti šťastného dětství pro člověka, a
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tedy o rodičovské zodpovědnosti k poctivé práci a k šťastnému výběru svého rodinného
protějšku, že vám o tom ještě dnes píši po tolika letech a že bych si přál, abyste to mohli milí
čtenáři přidat i k svým zkušenostem při vážných rozpravách se svými dětmi a vnoučaty.
Snad to některému z nich také utkví v mysli a bude pak tím upřímnější Pánu Bohu děkovat
za své šťastné dětství a za oběti, kterými mu jeho rodiče dokázali pravost rodičovské lásky.
Takové a podobné myšlenky mi tehdy probíhaly hlavou, když jsem se vracel pozdě večer
k domovu, dělal si různé předsevzetí pro svůj vlastní život a při tom se rozhlížel směrem
k silnici, která vede z Polné do Poděšína a potom dále k Nížkovu. Za Nížkovem je vesnice
Sázava, tam kde v blízkosti moravských hranic pramení řeka stejného jména, která je
proslavena v našich národních dějinách svatým Prokopem. Ten postavil na jejím toku svůj
slovanský klášter a k jeho památce zase postavili čeští otcové benediktini na americké půdě
svatoprokopský klášter v Lisle ve státě Illinois.
Do této vesnice Sázavy jsem pak hned po žních a po návratu z vojny ještě mnohokrát vezl
obilí na semletí, poněvadž si matka velmi pochvalovala mouku ze sázavského mlýna. Také
sázavské kroupy z našeho ječmene se mamince nejlépe zamlouvaly, a tu jsem vždy vozíval i
nějaké lněné semeno s sebou, z něhož pak byl výborný olej a maminka nám na něm dovedla
usmažit tak dobré koblihy, že se vždy divila, kam se tak rychle ztratily. A pak jsem neměl
padnout tomu vojenskému felčarovi v Čáslavi při odvodu do oka, když mi opět doma to
matčino jídlo tak výborně chutnalo. Proto jsem se ani nedivil, že jsem zůstal doma
bezstarostně až do podzimu, dělal na poli a v hospodářství a při tom jsem i docela zapomněl,
že jsem se chtěl vrátit do Ameriky, než si mě císař Franz-Josef ustrojí do vojenského
mundůru, když tu přišel najednou z ničeho nic pošťák a přinesl mi c.k. lejstra s výzvou
k okamžitému narukování k čáslavskému jedenadvacátému regimentu.
Když jsem tedy jednoho podzimního rána seděl na nádraží v Polné v čekárně, abych zase
nasedl do vlaku směrem k Čáslavi, kde jsem měl určenou hodinu hlásit se velitelství
jedenadvacátého pluku c.k. vojska rakousko-uherské monarchie, začalo mi najednou všechno
mizet před očima a zastihl jsem se, že se obírám opět vzpomínkami. Ten čerstvě udělaný
křížek na čelo, který mi dala časně ráno matka při rozloučení s napěchovaným filíčkem
koblih a buchet, mi připomněl to moje první loučení se s rodným krajem a domovem před
mým odjezdem do Ameriky. Tehda znova jako před sedmi lety jsem jel vstříc novému
neznámému. Nevěděl jsem, co mne vlastně čeká, a i když se nemluvilo dosud nikde o válce,
stávalo se dosti často, že se některý z chlapců z vojny nevrátil. Buď desertoval a pak se bál
přijít nazpět do svého rodného kraje, nebo přišel dokonce i o život při nějakých manévrech.
Abych si dodal kuráže, řekl jsem si, že když jsem se vrátil z tak daleké Ameriky, že se
s pomocí Boží vrátím i z vojny, ačkoliv jsem neměl ani nejmenšího tušení o tom, že se zase
vbrzku octnu dost daleko od svých rodných Čech. Když přijížděl vlak k nádraží, probíral
jsem zrnka růžence, který mi dal v Americe na památku dp. Dostál a tiše jsem se modlil.
Zdálo se mi to být nejlepší pojištěním pro všechny nepředvídané životní situace, v kterých se
snad během příštích měsíců octnu a zároveň jsem v té nejmilejší modlitbě naši nebeské
matky nalezl tu největší posilu a odhodlanost. V čáslavských kasárnách jsme dlouho
nepobyli. Jakmile nás ustrojili do vojenského mundúru, (který byl už všelijak odřený a kdyby
uměl mluvit, mohl by nám nováčkům asi všelicos vyprávět o osudech těch, z kterých dělal
vojáky před námi), jakmile nás naučili salutovat a trochu pochodovat, přišel rozkaz, že celý
první prapor 21. pluku je poslán do Bosny, druhý prapor, že zůstane zatím v Čáslavi, třetí a
čtvrtý je přidělen do Kutné Hory.
(pokračování příště)

Anton Chvátal, přepsal Z. Jaroš
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Historie
Nejstarší historie Poděšína a okolí - 53. část.
1704
Zima je dosti silná. Zase se šíří zvěsti o chorobách a jak malé děti umírají na zápal plic, kašel
a rýmu. Léto je suché a úroda se ukazuje velice pěkná. Je však hodně housenek na zelí a
řepě, které se musí sbírat a ohněm zničit.
V Sázavě se koná v červenci velké setkání evangelíků, bývalých Bratří českých, kterého se
účastnilo několik stovek lidí. Každá vesnice měla cedulku s názvem obce a bylo jich více jak
50. Mimo místní z našeho okolí přijeli až z Dalečína, Bystřice, Štěpánova a dalších
vzdálených míst. Je tam mnoho žoldnéřů z Jihlavy, Čáslavi a odjinud. Ti bedlivě střeží
pohyb každého, kdo by snad císaře, nebo církev katolickou hanil. Nebylo žádné násilí a
všichni se v pokoji rozešli na všechny strany.
V létě se ukazují různí tuláci, kteří se snaží krást, co se mu zdá potřebné. Každý musí mít u
chalupy velkého psa a silnou závoru na vrata a dveře a se neustále zavírat okenice.
Lidé si plátno dělají doma a na každé vesnici je u rybníka obecní bělidlo, obecní valcha a
sušáky na hotové plátno, ale to si musí každý hlídat, aby se ještě ten den neztratilo. To plátno
je potřeba pořád, jak pro děti na pleny, tak pro ženy na košile, suknice a blůzky všelijaké.
Také pro muže na košile i kalhoty pro léto. Šijí se z toho šátky, čepice, zástěry. Někteří
chlapi nosí suknice okolo pasu. Je to kus hrubého plátna, na konce se přišijí dvě lenty, pak se
to omotá 2x okolo těla a zaváže tou lentou.
Podzim je pěkný a tak lidé vše připravují na zimu. Zima je od 17. října a vydržela několik
dní, pak bylo pár dní teplo a zase přišel mráz a sníh. Největší mráz byl 19. prosince.

1705
Začátek roku je studený a hodně sněhu leží.
Tak jako každou zimu chodí se obilí na statek do Polné a Nížkova mlátit, přehazovat a na
sýpky dávat. Dohlíží na to člověk z Polné, který se jmenuje Mutl. Dohlíží, a když lidé jdou
večer domů, tak kontroluje, aby lidé v hadrech po troškách domů nenosili. Večer prvně
prohlédne chlapy a pak ženské, přičemž jim ruce za ňadra vkládá a po prsou jezdí a také po
celém těle jak on chce. Žádná bránit se nemůže, jsou přece všichni poddaní pána našeho v
Polné. O trochu zrna mu jde, prevítovi chamtivému a podlézavému.
Zase vyšlo nařízení, aby každý robotýř, kdo muž je a chalupu svou nějakou má, že musí do
konce měsíce května udělat a odevzdat 45 kusů šindelů dřevěných k potřebě do Polné. Zase
tak, kdo les má, tak zadarmo, kdo nemá dostane příděl z lesů panských. Dopravit musí na
místo do Polné, každý sám. Sám primatorus polenský Ignác Kušovský po vsích posílá své
lidi, aby pro panstvo šindele dělali. On jest primátorusem od léta 1703.
Jaro si trochu přispíšilo a už koncem dubna sníh žádný není. Tak kde sucho je, tak se
přípravy činí, i když jest dosti chladno. To se opravuji strouhy v okolí luk, vysekávají se
křoviny nepotřebné a okolo lesů panských se rahna proti dobytku lidí opravuji. Hned jak
sucho na poli bylo, všechno se hned udělat musí, aby panstvo první bylo. Na svém až na
konec se jíti musí. Někteří robotýři odmítají pracovat více jak dny 3, jak nařízeno jest. To
pak zle jest ze strany rychtářů a drábů obecních. Také každý a celý rok se musí lidé poddaní
starat o louky a pole v Nížkově, které farář nížkovský má pro sebe. Někteří lidé, aby se
předvedli ve světle dobrém, jdou prvně faráři a pak na pole své. To on, ještě všeho málo má a
desátky nestoudně bere.
(pokračování příště)
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Školní kronika – 31. část
1889 – 90 - pokračování
Na jeho místo dosazen za faráře pan Augustin Pilař narozený 21. září 1829. Byl dříve
katechetou na školách v Hořicích, na to farářem ve Velké Řetové u Lanškrouna. Odtud
dosazen za faráře do Nížkova. Přistěhoval se dne 2 ho února tohoto roku (1890) a dne 20 ho
dubna o pouti slavil instalaci.
Dne 24. března 1890 začaly řáditi mezi dětmi zdejší obce spalničky. Málo bylo těch, jež
nebyly touto nemocí postiženy. Dne 26. března přijel pan okresní lékař a prohlédnul
onemocnělé dítky, nařídil hned školu zavříti. Celkem bylo postiženo přes 60 dětí touto
nemocí, z nichž dvě zemřely.
Ve školním roce 1889/90 zapsáno bylo 79 dětí. Z těch bylo 34 chlapců a 45 děvčat. 78
náboženství katolického a 1 helvétského.
V prvním oddělení bylo11 dítek, ve druhém 28 dítek a ve třetím 40 dítek.
Půldnů povinných bylo 28.166
Z těch nezameškaných 16.191
Zameškaných omluvených 6.274
Zameškaných neomluvených 5.701
Částečné úlevy od 1. května do 31. října obdrželi: František Sochor, František Šimek, Jan
Chvátal, Vavřín Musil, Anežka Novotná, Anna Stibicková, Antonie Kremlíková, Marie
Chalupníková, Marie Novotná a Jan Kučera.
Docházka školní byla letos horší o 875 půldnů než loni, což přičísti lze nakažlivým
spalničkám, při kterých nebyly všechny zameškané půldny omluveny, protože od rodičů u
správy školy včas ohlášeny nebyly.
Knihovna žákovská nebyla rozšířena v roce 1890, ba klesl počet svazků na 59. Užito jich
bylo ve 308 případech.
Místní školní rada, hledíce nařízení slavné c.k. okresní školní rady ze dne 13. června 1890
číslo 449 provedla následující opravy:
1. Nechala přeložit konečně tělocvičnu ze zahrady na prázdné místo u kapličky.
2. V zahradě na tom místě zařízena školka stromoví, do kteréž jako začátek objednala
stromky od pana řídícího učitele H. Zrzavého z Okrouhlice v ceně 5 zlatých.
3. Koupila tři záclony do školní světnice.
4. Nechala předělat tři okna ve školní světnici.
5. Obílena školní světnice a celá školní budova z venku.
6. Obarveny všechny dveře a okna, i jiné menší správy při škole provedeny.
Ze školy propuštěni byli: Františka Doležalová, Františka Šimková, Kateřina Slámová, Jan
Kučera, Josef Dobrovolný a Josef Endrle, všichni po dokonaném 14 roce životním.
Začátkem září přistěhoval se do Nížkova pan Ladislav Suchánek, stav se tam kaplanem a pro
zdejší školu katechetou.
Konečně sluší poznamenati, že letos místní školní rada spolu s místní školní radou v Nížkově
uspořádaly ku konci školního roku výlet, při kterém dítky poděleny potravinami a rozličnými
jinými dárky.
Při příležitosti sčítání lidu dne 31. Prosince 1890 napočteno v obci Poděšíně 397 lidí, o 19
méně než v roce 1880.
Konečně podotýkám, že až do zdejší obce provedena letos okresní silnice, která má spojovat
města Polnou a Žďár na Moravě.
(pokračování příště)
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Počasí
Duben.

Slunečno bylo 14 dní, propršelo 4 dny, ale vždy málo, vítr foukal 9 dní. Průměrná
polední teplota byla 16,6°C. 13. dubna byla odpoledne bouřka, téměř bez deště. Nejchladněji
bylo 2. dubna 0,8°C. Nejvyšší denní teplota byla 29. dubna 25,8°C. Dešťových srážek bylo
15,1 mm. Jednalo se teplotně o teplejší měsíc.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
4
Ráno 1,3
2,9
5,2
2,6
5,4
4,3
4,1
5,3 3,8 4,3 3,8 8,5
Večer 12,9 8,6 14,8 10,9 13,1 10,5 11,3 12,4 10,2 10,5 9,0 17,2

Květen.

Slunečno bylo 9 dní, propršelo 3 dny plus 2x v noci, kdy byla i bouřka, vítr
foukal 5 dní. Nejchladněji bylo 6. května 7,4°C. Nejvyšší denní teplota byla 31. května
+26,2°C. Průměrná polední teplota byla 19,4°C. Dešťových srážek bylo 70,7 mm. Jedná se
teplotně o nadprůměrný, ale srážkově průměrný měsíc.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
5
Ráno 8,1
7,3
7,7
8,9
8,0
9,6
9,0
8,5 8,8 9,5 9,9 12,5
Večer 16,6 15,6 14,7 13,7 17,2 18,1 15,7 14,5 15,6 16,8 17,9 21,1

Červen.

Slunečno bylo 3 dny, propršelo 9 dní, vítr foukal 3 dny, 2x byla bouřka, 1.6.
odpoledne, a 11.6. v noci. Průměrná polední teplota byla 19,4°C. Nejchladněji bylo 23.
června 9,3°C. Nejvyšší denní teplota byla 21. června 25,8°C a 4. června 25,7°C. Dešťových
srážek bylo úctyhodných 124,9 mm. Byl to mimořádně mokrý měsíc.
Z. Jaroš
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
6
Ráno 12,6 11,5 9,8 11,7 12,7 13,0 12,1 11,1 12,4 14,2 14,0 14,0
Večer 19,3 21,2 15,8 19,9 20,4 21,0 18,9 20,3 20,3 21,9 22,8 20,3
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Červenec.

Slunečno bylo 13 dní, propršelo 4 dny, vítr foukal 2 dny, 1x byla bouřka
odpoledne a 1x večer. Průměrná polední teplota byla 22,1°C. Dešťových srážek bylo 33,7
mm. Nejchladněji bylo 2. července ráno 7,6°C. Nejvyšší denní teplota byla 31. července
30,5°C. Teplotně to byl průměrný měsíc, ale srážkově druhý nejslabší po dobu mého měření.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
7
Ráno 13,1 19,4 12,9 14,6 12,8 14,8 14,5 15,1 15,8 15,1 14,9 14,9
Večer 22,1 12,0 19,9 23,8 19,8 21,9 24,2 22,8 25,0 22,5 23,3 23,6
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Srpen. Slunečno bylo 14 dní, pršelo 4 dny, 2x byla bouřka. Průměrná polední teplota byla
24,1°C. Dešťových srážek bylo 51,8mm. Nejchladněji bylo 27. srpna ráno 8,1°C. Nejvyšší
denní teplota byla 7. srpna 30,7°C. Teplotně to byl mírně nadprůměrný rok.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
8
Ráno 12,0 11,1 12,7 12,7 13,5 13,4 13,6 12,7 16,6 13,9 15,2 16,8
Večer 21,4 19,5 21,2 20,1 22,1 22,7 21,9 18,2 25,5 20,9 23,0 25,5
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Září. Slunce svítilo 13 dní, propršelo 3 dny a 1 noc, vítr foukal 2 dny, polední teplota byla
17,5°C. Dešťových srážek bylo 79,5 mm. Nejchladněji bylo 26. září ráno 0,9°C. Nejvyšší
denní teplota byla 12. září 25,5°C. 23. září v noci silný vítr. Z dlouhodobého hlediska to byl
tepelně nadprůměrný měsíc.
Z. Jaroš
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
9
Ráno
6,1
6,3
9,9
7,8
10,8
9,7
8,9
10,7 10,4 12,5 9,5 11,2
Večer 11,7 11,3 16,7 14,1 17,3 15,3 13,2 15,5 15,3 19,8 13,2 18,1
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