Ročník 23
Novinky

obce Poděšín

č. 1/2019

Úvod.

Vážení občané. Po opět dlouhé odmlce vydáváme zpravodaj loňského roku. Od
minulého čísla se událo několik staveb. EON postavil nové sloupy pro elektrické vedení ve
zbytku obce. Od polenského okraje obce až po nížkovský okraj. Na nové sloupy bylo
instalováno nové veřejné osvětlení. Největšími investicemi obce byly inženýrské sítě na
nových parcelách. Počasí v létě bylo nejprve velmi suché, později nějaké srážky spadly, a
tak jsme byli z nejhoršího venku. Oproti jiným rokům, se neurodilo téměř žádné ovoce.
Nejhorší katastrofa byla v našich lesích, kde se v plné síle projevila kůrovcová kalamita.
Muselo být pokáceno mnoho stromů a stejně někteří majitelé nestíhali napadené stromy
likvidovat. A pořád to vypadá, že to je teprve začátek. Vzhledem k tomu, jak vypadá situace
v našem okolí na Jihlavsku a Třebíčsku.
J. Dočekal
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Výlov rybníka před odbahněním

Narodila se Nejedlá Eliška
Narodil se Doležal Daniel
Proběhla v nížkovské farnosti sbírka
Narodil se Kosour Tobiáš
V týdeníku Vysočina vyšel soubor fotografií s popisem o Poděšíně
Výlov rybníka na návsi
Zahájeny volby do Evropského parlamentu
Narodil se Flesar Adam
Zemřela Slámová Anna, č.p.29 ve věku 91 let
Zemřela Anna Homolová, č.p.20 ve věku 71 let
Výlov rybníka na Bejčině
Vykradena prodejna COOP
Z. Jaroš, J. Dočekal
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Obecní úřad

Usnesení zastupitelstva obce Poděšín, ze dne 14.1. 2019–9.12. 2019

28: Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtový výhled na roky 2020 – 2024.
29: Zastupitelstvo obce schválilo pokácení starých nemocných stromů v intravilánu obce
Poděšín.
30: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo mezi obcí Poděšín a firmou 1. Žďárská
plynařská a vodařská, a.s.. Předmětem plnění je provedení stavebních prací – zasíťování
parcel pro soubor 10 rodinných domů v k.ú. Poděšín
31: Zastupitelstvo obce schválilo Veřejnoprávní smlouvu o přestupcích.
Na základě této smlouvy bude Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor majetkoprávní,
místně příslušným správním orgánem v řízeních pro správní obvod obce Poděšín.
32: Zastupitelstvo obce schválilo Kupní smlouvu mezi obcí Poděšín a Naděždou
Sobotkovou na parc.č. 2508/3 o výměře 167 m2. Cena za m2 je stanovena 60 Kč za m2 .
33: Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku MŠ Poděšín, která byla sestavena
k 31.12.2018 a nebyly shledány žádné nedostatky.
34: Zastupitelstvo obce schválilo převod zisku MŠ ve výši 2.609,66,- Kč do rezervního
fondu. Peněžní prostředky budou účelově využity v následujícím období na rozvoj a
vybavení MŠ.
35: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a
rozvoje venkova na rok 2019 - DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
na akci Oprava mateřské školy v Poděšíně.
36: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o vedení účetnictví číslo
ZR20180543 mezi firmou MID – daňový a účetní servis, s.r.o. a Obcí Poděšín. V dodatku
se pojednává o výši odměn za vedení účetnictví pro naši obec, a to ve výši 5.650 Kč bez
DPH za měsíc.
37: Zastupitelstvo obce projednalo žádost a schvaluje Smlouvu č.1/2019 a č.2/2019 o půjčce
z FRB ve výši 30.000 Kč na každou smlouvu doručenou Liborem Žákem o půjčku z Fondu
rozvoje bydlení obce Poděšín. Podání žádosti je z důvodu snížení energetické náročnosti
domu a žádá o částku 60.000 Kč.
38: Zastupitelstvo obce odložilo tento bod na neurčito. Zastupitelstvo obce projednalo
opravu cesty p.č. 2008 k Zemědělskému družstvu vlastníků od obce Sirákov z důvodu
ulehčení stávající cesty do ZDV v obecní zástavbě. Financování cesty se ještě bude
projednávat s uživateli této komunikace, a proto byl tento bod odložen na neurčito.
39. Projednání Rozhodnutí k Veřejnoprávní smlouvě
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina. Souhlasí
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou, se sídlem Žižkova
227/1, Žďár nad Sázavou, IČO 295841, a obcí Podešín, se sídlem Podešín 45, IČO
00545759, jejímž předmětem je výkon veškeré přenesené působnosti k projednávání
přestupků svěřenou orgánům obce účinnými právními předpisy.
40: Zastupitelstvo obce schvaluje odpojení přípojky veřejného osvětlení k domu č.p.86. při
rekonstrukci nadzemního vedení el. energie v části obce. Toto světlo nesvítí na veřejné
prostranství, ale osvětluje soukromý pozemek.
41: Zastupitelstvo obce schvaluje opravu cesty C5 k areálu ZDV Sirákov. Důvod této
opravy je ulehčení obecní komunikace v zastavěné oblasti. Cena této opravy bude 200 000
Kč.
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42: Zastupitelstvo obce schvaluje Pojistnou smlouvu číslo 41802930-81 na budovy
Mateřské školy a Kulturního domu v Poděšíně. Stará smlouva byla již nevyhovující a tak
byl představen nový návrh od České pojišťovny. Cena pojistného za rok je 9.408 Kč.
43: Zastupitelstvo obce schválilo projektovou dokumentaci k novostavbě RD Jakuba
Doskočila na parc.č. 2051/1, 2047/2 a 2049/2 . Projekt novostavby je v souladu s Územním
plánem obce Poděšín a jeho kritérii.
44: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup ovocných stromků starých odolných odrůd
v hodnotě 10 000 Kč, které by byly vysázeny podél vybudovaných cest v extravilánu obce a
biokoridorech obce, kde by zlepšily krajinný ráz našeho katastrálního území.
45: Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet za rok 2018 spolu s Účetní závěrkou
46: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2018 bez výhrad.
47: Zastupitelstvo obce schvaluje Plán financování obnovy vodovodu v majetku obce
Poděšín na období 2019 – 2027. Tento plán byl vytvořen podle majetkových záznamů a
evidence obce panem Petrem Kučerou. Tento plán financování musí mít každá obec
zpracovaný a každý rok posílat výkazy na Ministerstvo zemědělství.
48: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo č. 24-SOD-2019-029b mezi obcí Poděšín
a M-SILNICE a.s.. Předmětem smlouvy je oprava cesty C5, která vede od Zemědělského
družstva směrem k Sirákovu.
49: Zastupitelstvo obce schválilo žádost o stavbu Rybníka pod lesem od Aloise Chvátala
ml. Jedná se o nebeskou tůň napájenou podzemními prameny na pozemku 2330 v k.ú.
Poděšín.
50: Zastupitelstvo obce schvaluje pracovní dohody zastupitelů, a to Jitky Landové na úklid
po obci a Davida Nejedlého na ořez stromů v obci Poděšín. Za vykonanou práci bude
odměna jako u ostatních pracovníků, která činí 150 Kč/hod. hrubého.
51: Zastupitelstvo obce schválilo jako příslušný správní orgán, ve smyslu ustanovení § 6
odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) ve znění pozdějších předpisů za použití § 53, § 54 a § 55 odst. 4 a 5 stavebního
zákona, v souladu s § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších
předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění
pozdějších předpisů, Změnu č. 2 Územního plánu Poděšín.
52: Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku od firmy PKV BUILD s.r.o. v hodnotě
11 577 Kč za obě budovy na vytvoření energetických štítků pro veřejné obecní budovy, a to
Mateřské školy a Kulturního domu, které jsou ze zákona povinné.
53: Zastupitelstvo obce neschvaluje Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na pokrytí
ztráty vykázané hospodařením prodejny COOP družstvo Velké Meziříčí v naší Obci, a to
41 723,90 Kč., protože tato ztráta byla určitě způsobena tříměsíčním uzavřením této
prodejny v roce 2018, za které naše obec nenese žádnou zodpovědnost.
54: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup nového sporáku CANDY CCGM9055P-X do
kuchyně kulturního domu v Poděšíně. Stávající sporák už je v nevyhovujícím stavu.
55: Zastupitelstvo obce neschválilo prodej části pozemku p.č.47 o výměře cca 115 m2 a
prodej části pozemku p.č. 212 o výměře cca 55 m2. Proti prodeji části pozemku p.č.47 byla
vznesena námitka z důvodu malého prostranství okolo místní komunikace, a tak
vznikajících problémů s obslužností okolních domů a zimní údržby této komunikace.
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56: Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na rekonstrukci veřejného osvětlení od
firmy VN Rekostav, s.r.o. v části obce Poděšín, kde se rekonstruovalo nadzemní elektrické
vedení v hodnotě 164.115 Kč.
57: Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na úpravu rozhlasu od firmy VN
Rekostav, s.r.o. v části obce Poděšín, kde se rekonstruovalo nadzemní elektrické vedení.
Cena této úpravy byla vyčíslena na 19.360 Kč.
58: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný protokol o výsledku kontroly plateb
pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce
pojistného.
59: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Žádost p. Lenky Šlechtické na odkup pozemku p.č.
2508/2 v k.ú. Poděšín. Na tomto pozemku právě probíhá zasíťování a ještě nebyly
stanoveny podmínky a cena prodeje.
60: Zastupitelstvo obce schvaluje změnu v projektu 17RD Poděšín , a to v sekci AC, kde
vedlo slepé rameno kanalizace v délce 66 metrů pro budoucí výstavbu v již vybudované
komunikaci. Bylo tedy navrhnuto tuto část kanalizace zatím nebudovat.
61: Zastupitelstvo obce neschvaluje uhrazení ztráty COOP družstvu Velké Meziříčí.
Náhrada ztráty má být ve výši 30.000,- Kč.
62: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na ukládání zeminy z výkopových prací na 17RD
Poděšín. Byl vznesen návrh na terénní úpravy na hřišti a dále postupné zavážení a úprava
obecního pozemku p.č. 2001 za hřištěm.
63: Zastupitelstvo obce schvaluje zapůjčení skákacího hradu pro děti na akci Kácení máje
od firmy Mitop v hodnotě cca 4.000,-Kč.
64: Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce, a.s. č.: 1030049482/003 na pozemku p.č. 2504, 2503, 2508/1, 2509/2,
2510, 2511/2, 2511/3, 2506, 2508/2, 2500/4, 2500/11, 2500/10, 2500/2, 2500/3, 2500/1,
2500/6 a 2500/7 v k.ú. Poděšín a Smlouvu o převodu práv a poviností z veřejnoprávní
smlouvy o umístění stavby.
65: Zastupitelstvo obce schválilo Pachtovní smlouvu č. 129N19/20 k pozemku p.č. 1524/3
v k.ú. Polná a Dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č. 129N19/20 a
Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Poděšín a 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.
66: Zastupitelstvo obce schválilo uhrazení ztráty prodejny v Poděšíně ve výši 30.000,- Kč
COOP družstvu Velké Meziříčí.
67: Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce, a.s. č.: 1030040666/006
68: Zastupitelstvo obce schválilo Kupní smlouvy na pozemek parc. č. 212/2 o výměře 116
m2 za cenu 4060,-Kč.
69: Zastupitelstvo obce schválilo Darovací smlouvu mezi Obcí Poděšín a COOP družstvem
Velké Meziříčí ve výši 30 000,- Kč jako dar za ztrátu v místní prodejně.
70: Zastupitelstvo obce schválilo Žádost o udělení výjimky MŠ Poděšín. Ředitelství MŠ
Poděšín žádá o povolení naplnit třídu počtem 25 dětí. Toto je maximum a více nepovoluje
kapacita školy.
71: Zastupitelstvo obce schválilo odměnu ve výši 30% z částky určené na odměny ředitelce
MŠ Poděšín Haně Řičanové.
72: Zastupitelstvo obce schválilo Platový výměr ředitelce MŠ Poděšín p. Haně Řičanové,
která je zařazena v Platové třídě 10 stupeň 7 při 1 úvazku 40 hodin týdně.
73: Zastupitelstvo obce schválilo výběr stavební firmy na opravu obecní budovy č. 45. Do
výběrového řízení se přihlásily tři firmy, kdy byla vybrána nejvýhodnější nabídka, a to
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stavební firma Aleš Dočekal. Cena projektu by měla být 1.299.938,-Kč z čehož bude
poskytnuta dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 909.956,-Kč.
74: Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce, a.s. č.: 1030040666/006 na pozemku p.č.1224/2 v k.ú. Dobroutov.
75: Zastupitelstvo obce schválilo zhotovení projektové dokumentace na multifunkční hřiště.
Projekt vytvoří firma TEWIKO systems, která projektovala a zhotovovala již dětská hřiště
v Poděšíně. Cena Projektu činí 43.560,- Kč s DPH.
76: Zastupitelstvo obce schválilo Žádost ke kácení dřevin rostoucí mimo les. Tuto žádost
podala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Jedná se o jeden Jasan a čtyři Javory, které
jsou ve špatném stavu a hrozí jejich pád na komunikaci a tak ohrožují bezpečnost silničního
provozu.
77: Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření za období 8/2019.
78: Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny, Program
„Obnova venkova Vysočiny 2019“. Účel této smlouvy je poskytnutí finanční podpory na
projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení – I. etapa“. Výše dotace činní 127.000,-Kč.
79: Zastupitelstvo obce schválilo výši prodejní ceny stavebních parcel v Poděšíně. Rozpočet
na zasíťování zbylých 10ti parcel včetně komunikací v II. etapě činní zhruba 12.000.000,Kč a proto byla schválena cena 350,-Kč/m2.
80: Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 2 ke smlouvě o zemědělském pachtu č. 1/2015
ze dne 1. 10. 2015. Tímto dodatkem se mění pachtovné za pozemky a to tak, že stávající
pachtovné ve výši 3.000,- Kč za hektar zemědělské půdy se zvyšuje na 3.200,- Kč za hektar.
Tato sazba je stanovena na hospodářský rok 1. 10. 2018 – 30. 9. 2019 a nabývá účinnosti od
1. 10. 2019
81: Zastupitelstvo obce schválilo nákup odvlhčovače značky Zibro/Qlima DD2080 od firmy
Procalor. Cena odvlhčovače činila 6.900,-Kč. Tento přístroj bude používán ve vlhkých
prostorách obecních budov a to především v kapličce.
82: Zastupitelstvo obce schválilo Návrh rozpočtu MŠ Poděšín na rok 2020. Návrh příjmu od
obce je ve výši 125.000,- Kč.
83: Zastupitelstvo obce schválilo Návrh rozpočtu Zásahové jednotky SDH Poděšín na rok
2020 ve výši 18.000,- Kč.
84: Zastupitelstvo obce schválilo záměr na prodej pozemku p.č. 2500/2 v k.ú. Poděšín.
Záměr byl projednán na Žádost o odkoupení pozemku za účelem stavby rodinného domu,
kterou podala Lenka Šlechtická, bytem Poděšín 97. Cena za m2 je stanovena 350,- Kč.
85: Zastupitelstvo obce schválilo Návrh změn v projektu komunikací 17 RD Poděšín, II.
Etapa. Za účelem úspor bylo navrhnuto zrušení výstavby chodníku u komunikace a nově
navrženo na celé šířce položení asfaltového povrchu. Dále pak zrušení kameninové cesty za
parcelami 2500/4 a 2500/5 a zkrácení asfaltového povrchu mezi parcelami 2511/1 a 2511/2.
86: Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 4 Kupní smlouvy ze dne 22. 1. 2007, uzavřené
s Miloslavem Odvárkou AVE na zajištění odvozu separovaného odpadu. V dodatku se
jedná o ceně za vývoz separovaného odpadu, a to Papír a Lepenka – 160 Kč/ 1 výsyp 1
kontejneru. Plasty – 190 Kč/ 1 výsyp 1 kontejneru a Sklo – 650 kč/ 1 vývoz.
87: Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 19 ke smlouvě ze dne 7. 11. 1994 uzavřené
s Miloslavem Odvárkou AVE na zajištění sběru a svozu tuhého komunálního odpadu.
V dodatku se jedná o ceně za svoz směsného komunálního odpadu, která je stanovena
paušálně ve výši 78.912,- Kč/rok bez DPH a svoz bioodpadu, kde je cena vývozu stanovena
400 Kč bez DPH/ svoz všech nádob a za uložení bioodpadu je 450 Kč/t bez DPH.
88: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtového opatření za období 10/2019.
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89: Zastupitelstvo obce zamítlo žádost o dar na provoz Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi zřizované Oblastní charitou Žďár Nad Sázavou. Požadovaná částka činní
5.400,-Kč.
90: Zastupitelstvo obce schválilo žádost o tisk publikace Zastupitelé obce Poděšín sepsanou
panem Zdeňkem Jarošem na tiskárně na OÚ Poděšín.
91: Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi E.ON Distribuce, a.s. a obcí Poděšín. Věcné břemeno se vztahuje na pozemky parc.č.
317 a 2130, v katastrálním území Poděšín, kde bude provedena přípojka el. energie k RD
pana Doskočila.
92: Zastupitelstvo obce schválilo Kupní smlouvu na prodej stavební parcely parc. č. 2500/2
o výměře 1051 m2 mezi obcí Poděšín (prodávající) a Lenkou Šlechtickou (kupující).
Pozemek se prodává za dohodnutou kupní cenu 367.850,- Kč, tj. 350,- Kč/m2 za podmínek
schválených zastupitelstvem obce Poděšín.
93: Zastupitelstvo obce schválilo vypovědět smlouvu o zpětném odběru použitého
rostlinného oleje s firmou Černohlávek oil a přejít k firmě AVE, která tuto službu provozuje
bezplatně a zjednoduší to i naši administrativu, kterou pro nás tato firma zpracovává.
94: Zastupitelstvo obce schválilo Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žďár nad S. a obcí
Poděšín. V souladu s touto smlouvou bude město Žďár nad Sázavou prostřednicvím
Městského úřadu vykonávat pro naši obec Poděšín dotační managment za stanovené
poplatky. Vyřízení dotací z Fondu Vysočiny 2.000 kč. Zpracování žádosti z programu
MMR 300 kč a závěrečné vyhodnocení z MMR 2.000Kč.
95: Zastupitelstvo obce schválilo Návrh rozpočtu obce Poděšín na rok 2020 bez výhrad.
96: Zastupitelstvo obce schválilo Střednědobý výhled na období 2020 – 2024.
97: Zastupitelstvo obce projednalo Podmínky pro prodej stavebních parcel v k. ú. Poděšín.
Byly vzneseny návrhy, které se musejí projednat ještě z právního hlediska a proto byl tento
návrh přesunut na další jednání.
98: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.3 ke smlouvě se společností Zdar a.s. Účel:
- Linky a spoje meziměstské veřejné linkové dopravy se řídí aktuálními platnými jízdními
řády včetně výlukových.
- Cena přepravního výkonu je stanovena 39,21 Kč/km z důvodu zvýš. nákl. na mzdy řidičů
- Doba plnění závazku se prodlužuje do 31. 12. 2020
99: Zastupitelstvo obce schválilo Dohodu o provedení práce za služby vedení internetových
stránek obce Poděšín a poskytování souvisejících služeb panem Josefem Kotvou a
navrhovanou výší odměny 350,- Kč měsíc.
100: Zastupitelstvo obce schválilo výběr Nadzemního hydrantu, který je nutný z požárního
hlediska zbudovat v blízkosti stavebních parcel 17RD z důvodu nízkého průtoku v této
lokalitě. Byl navrhnut Nadzemní hydrant typ: AVK Premium nadzemní hydrant tuhý
v hodnotě cca 20.000,- Kč.
101: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání obce Poděšín, které se
konalo 28. 11.2019.
102: Zastup. obce bere na vědomí zápis zasedání Mikroregionu Polensko, které se konalo
2.11.2019.
Vypsal J. Dočekal

Stav financí k 31. 12. 2018:
- bankovní účet 1:
- bankovní účet 2:
- bankovní účet 3:
Celkem:

2.507.675,02 Kč
1.081.459,52 Kč
1.003.098,92 Kč
4.619.425,46 Kč

Stav financí k 31. 12. 2019:

- bankovní účet 1:
- bankovní účet 2:
- bankovní účet 3:
Celkem:
6

3.006.119,29 Kč
1.142.827,92 Kč
1.003.149,08 Kč
5.158.839,29 Kč

J. Dočekal

Obec

Vítání občánků

V neděli 1. 3. 2019 v 10:00 proběhlo v MŠ vítání občánků. Zúčastnily se tyto děti: Daniel
Doležal s maminkou Katkou a Eliška Nejedlá s rodiči Veronikou a Davidem. Vítání zahájila
Kateřina Dobrovolná a za obecní úřad Poděšín Jitka Landová. Fotil a filmoval již tradičně
Jaroslav Dočekal. Paní ředitelka MŠ Hana Říčanová si s dětmi připravila doprovodný
program v podobě přednesu básniček, zpívání písní a tančení. Děkujeme za doprovodný
program dětem: Koumar Jan, Vencovský Matěj, Košák Pavel, Landsmanová Anežka a
Maruška.
J. Landová
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Prořezávka obecních studní

V loňském roce se na obecních studních na Samotíně objevila uschlá kola vzrostlých
smrků. Byli požádáni místní hasiči, zda by tento porost nevyřezali. Pro nepřístupnost terénu a
nutnost v určitých místech přestříhnout plot byl nutný lesnický naviják, který přivezl Alois
Chvátal ml. Za dvě odpoledne se dílo povedlo a budeme jen doufat, že se to nebude dále
rozšiřovat. Dřevní hmota byla poté vyvožena na skládku ke kraji lesa Antonínem Doležalem
ml. a bude seštěpkována.
D. Nejedlý

Prořez stromů po obci

V březnu, v době vegetačního klidu, byly prořezány stromy po obci, které měly polámané a
suché větve a hrozilo nebezpečí, že by mohly na někoho spadnout anebo měly větve
zasahující do místních komunikací. U kapličky byl pokácen stříbrný smrk, který hodně
zasahoval do komunikace a špička už zarůstala do drátů elektrického vedení. U kulturního
domu byla pokácena lípa, která měla prasklý kmen a hrozil tak její pád. Prořez stromů byl
proveden z vysokozdvižné plošiny, kterou obsluhoval Vojtěch Žák. Veškeré větve a zbytky
po prořezávání uklidili místní hasiči, kteří si dřevo odvezli na pálení čarodějnic.
D. Nejedlý
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Velikonoční tvoření

Dne 6. 4. jsme pro děti a rodiče uspořádali v KD Velikonoční tvoření. Děti, maminky i
babičky vytvářely velikonoční výzdobu. Řetězem z malovaných vajíček a ozdobného proutí,
jsme pak ozdobili zábradlí u Olšiakovy sochy. Akce i přes nízký počet dětí se vydařila a
všem se moc líbila. Příští rok se těšíme na větší účast.
J. Landová
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Čarodějnice s lampiónovým průvodem

Dne 30. 4. ke kulturnímu domu přiletěli čarodějnice a čarodějové. Po setmění se vydal
průvod se zapálenými lampióny obcí k hřišti, kde měl SDH Poděšín připravenou velkou
hranici dřeva k zapálení. Byl připraven i malý ohníček pro děti, kde si opékali párky. Této
vydařené akce se zúčastnil velký počet dětí i dospělých.
J. Landová

Rekonstrukce elektrického vedení

V roce 2019 proběhla v části obce Poděšín rekonstrukce elektrického vedení. Firma E-on a.s.
při plánování této rekonstrukce chtěla toto vedení položit celé do země, s čímž jsme jako
obec nesouhlasili, ačkoli by to určitě po estetické stránce bylo hezčí. Tím by ale obec musela
postavit nové stožáry na veřejné osvětlení a rozhlas, což by určitě nebyla malá finanční
položka a ještě by byly porušeny asfaltové cesty, které by sice firma dala do původního
stavu, ale jak to jistě znáte, už by to nebylo ono. Proto firma E-on na většině části
rekonstruovaného vedení vyměnila sloupy a natáhla nové kabelové vedení místo ocelových
drátů. Přípojky týkající se domů už byly dělány individuálně, dle přání majitelů.
D. Nejedlý
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Zasíťování parcel II. etapa

Po výběrovém řízení, které vyhrála firma 1. Žďárská
plynařská a vodařská, a.s. byly v měsíci květnu zahájeny práce na zasíťování parcel II. etapa.
Tato firma již dělala I. etapu, a tak věděla, co ji tady čeká. Při projektování těchto parcel ještě
nebyla asfaltová cesta k Cikarům, a proto před zahájením těchto prací jsme udělali menší
úpravu v projektu, kde bylo vyjmuto vedení sítí v této komunikaci, které končilo roštem přes
celou cestu. Důvodem je zatím zbytečné vedení slepých přípojek a tím poničení nové cesty.
Firma položila potrubí dešťové a splaškové kanalizace, napojila místní vodovodní řad a
rozvedla plynovod. Vše bylo tlakově zkoušeno a u kanalizací proběhly kamerové zkoušky.
Datum dokončení a předání díla byl stanoven na 30. 9. 2019. Stavební dozor dělal pan Josef
Dočekal. Náklady na tuto akci činily 5.471.535,- Kč.
D. Nejedlý

Výsadba ovocných stromků

V jarních měsících tohoto roku bylo rozhodnuto o
opětovném nákupu ovocných stromků, které by se vysázely místo uhynulých okolo
asfaltových cest do polí a do liniových biopásů. Bylo zakoupeno 30 ks jabloní, 20 ks slivoní
a 8 ks jeřábů sladkoplodých v hodnotě 9.686,-Kč. Stromky byly objednány ze školky
Bojkovice, kde se zabývají šlechtěním starých odolných odrůd. Sázení se zhostil náš
Myslivecký spolek, kterému moc děkujeme.
D. Nejedlý

Rekonstrukce veřejného osvětlení I. etapa

Při rekonstrukci elektrického
vedení v části obce Poděšín nastala příležitost zrekonstruovat i veřejné osvětlení v této
lokalitě. Po dohodě s firmou Rekostav, která prováděla rekonstrukci elektrického vedení,
nám na celém vedení natáhli nový kabel pro veřejné osvětlení a namontovali nové LED
svítidla OMNIA vyráběná firmou Elmont-invest s.r.o. Toto svítidlo bylo již zkoušeno a
namontováno před domem Dobrovolných od roku 2017. Při této příležitosti ještě byla
nainstalovaná dvě led světla na kulturní dům, která spínají na soumrakové čidlo. V roce 2020
bychom chtěli vyměnit i zbývající veřejné osvětlení v obci a tím celé sjednotit. Cena této
rekonstrukce činila 372.901,-Kč z čehož jsme dostali dotaci od Kraje Vysočina 127.000,-Kč
z programu Obnovy Venkova.
D. Nejedlý
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Oprava cesty C5

Na žádost ZDV Sirákov byla projednána a schválena oprava cesty C5 (od Sirákova ke
družstvu v Poděšíně). Tato oprava byla schválena i z důvodu odlehčení provozu na hlavní
příjezdové cestě do areálu zemědělského družstva v Poděšíně, okolo které je zástavba.
Opravu cesty provedla firma M-silnice a.s., která na již zpevněný podklad nanesla asfaltový
povrch. Cena díla byla 241.569,- Kč.
D. Nejedlý

Nákup odvlhčovače

V roce 2019 byl obcí Poděšín zakoupen
odvlhčovač Zibro/Qlima DD 2080. Tento odvlhčovač
byl pořízen pro používání ve vlhkých obecních
budovách.
Odvlhčovač má nádržku na kondenzát o velikosti
3,5 l anebo může být hadičkou přímo napojený na
odpad. Ideální prostor je 80 m3 a výkon má 8 litrů/den.
Permanentně je umístěn v kapličce.
Cena odvlhčovače byla 6.900,-Kč.
D. Nejedlý
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Rozpočet obce 2020
§

1012
1032
1032
2310
3111
3392
3392
3619
3633
3639
3725
3739
6310
6310
6402

§
2212
2219
2292
2310
2321
2341
3111
3314
3392
3399
3421
3631
3635
3636
3639
3721
3722
3723
3725
3739
3745
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6402

Pol
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1337
1340
1341
1361
1381
1511
2131
2111
2131
2111
2324
2132
2324
2141
2139
2112
2324
2222
2141
2149
2329
2460
4111
4112
8123
Pol

PŘÍJMY CELKEM
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů práv.osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za komunální odpad
Popl. za provoz syst.likv.kom.odp.
Poplatek ze psů
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitých věcí
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z poskyt.služeb a výrobků
Příjmy z pronájmu pozemků
Vodné
Příjmy nekapit.příspěvky, náhrady
Příjmy z pronájmu -KD
Přijaté nekapitálové příspěvky
Příjmy z úroků-FRB
Nájemné RWE plynovod
Příjmy z prodeje zboží
záloha Eko-kom
Ostatní příjmy ochr. půdy a spod.vody
Příjmy z úroků
Příjmy z úroků
Ostatní nedaňové příjmy
Splátky půjčky od obyvatel-FRB
Neinv.přijaté transf. Z VPS SR
Dotace - výkon státní správy
Dlouhodobý úvěr

10 000 000
900 000
20 000
90 000
800 000
30 000
1 770 000
4 500
150 000
6 000
1 000
20 000
280 000
19 000
23 000
100 000
220 000
40 000
8 000
50 000
13 000
19 000
19 000
42 000
38 000
500
500
1 400
53 000
14 000
68 100
5 200 000

VÝDAJE CELKEM
Silnice
Provoz silniční dopravy
Dopravní obslužnost
Pitná voda
Kanalizace a ČOV
Dopravní obslužnost
Mateřská školka
Činnosti knihovnické
Zájmová činnost v kultuře
Ost. zálež. kult. cír. a sděl. prostř.
Využití voln. času dětí a mládeže
Veřejné osvětlení
Ostatní nákup DNM
Územní rozvoj
Kom. služby a územní rozvoj j.n.
Sběr a svoz nebezp. odpdů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
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
Finanční vypořádání minul. let

10 000 000
4 075 000
1 002 000
40 000
65 000
5 000
1 100 000
1 324 000
10 000
49 000
19 000
900 000
174 000
32 000
2 000
18 000
10 000
160 000
50 000
10 000
85 000
102 000
38 500
349 000
309 500
6 000
26 000
27 000
12 000
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Mateřská škola

Podzim v mateřské škole.

Někdo se usmívá, někdo se směje... První školkové dny
a týdny ale mohou přinést i smutek, a někdy dokonce i slzy. Ale už je líp. Podzim v naší
školce se už rozjíždí. Děti malovaly slunečnice, vystřihovaly veverky, lepily sovy, vyráběly
ježky z jablíček a vozíčky z kukuřic. Shlédly již dvě pohádky od divadla Úsměv. První byla
o pejskovi, který šel do školky a druhá o švadlence Elišce.
Byl uspořádán také první delší výlet. Děti vyrazily na cestu s batůžky a lehčí svačinou.
U lesa pak pouštěly vlastnoručně vyrobené dráčky a běhaly s nimi i o závod. Radost jim
udělaly medajle, které si odnesly z drakiády domů. A tak je u nás podzim letos opět krásný.
Vždyť společná radost je mnohonásobně větší. Žádné chmury nám nemohou přes práh, tam
je podzimníček z listí rozhodně nepustí!
Děti a dospělí z MŠ Poděšín
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Stolní tenis

Silvestrovský turnaj.

V sobotu 28. prosince 2019 proběhl tradiční Silvestrovský turnaj ve stolním tenise.
Vyhrál Jaroslav Sobotka z Nížkova, 2. Martin Kučera z Polné, 3. Petr Jaroš, 4. Radek Linhart
ze Sázavy, 5. Jana Kourková, 6. Martin Beránek z Nížkova, 7. Radim Jaroš, 8. Marie
Tomková, 9. Jaroslav Štikar, 10. David Musil, 11. Lubomír Mráček, 12. Aleš Neubauer, 13.
Libor Souček z Polné, 14. David Vlček, 15. Matouš Sobotka oba z Nížkova, 16. Zdeněk
Jaroš, 17. Šimon Sobotka a 18. Matěj Doležal oba Nížkov.
Čtyřhra: 1. Kučera – Beránek, 2. Linhart – Brabec, 3. Jaroš R. – Musil, 4. Štikar – Kourková,
5. Tomková – Neubauer, 6. Jaroš Z. – Mráček, atd.
Z. Jaroš
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Hasiči

O pohár starosty obce Olešenka

V sobotu 1. 6. proběhla hasičská soutěž v požárním sportu O pohár starosty obce Olešenka.
Poděšín soutěžil po delší přestávce opět s oběma družstvy. V kategorii mužů soutěžilo 10
družstev a v kategorii žen 8 družstev. Muži šli na start jako třetí, umístili se na 8 místě. Ženy
startovaly také jako třetí a umístili se na 4. místě. Za družstvo mužů závodili: Zdeněk
Sobotka, Alois Chvátal, Tomáš Dočekal, Petr Enderle, Luboš Palas, Růžena Slámová,
Jaroslava Slámová. Za družstvo žen závodily: Naděžda Sobotková st., Růžena Slámová,
Jaroslava Slámová, Hana Palasová, Šárka Palasová, Naděžda Sobotková, Monika
Vencovská.
Výsledky soutěže:
Muži:
Ženy:
1.
Pohled
26,80 s
1.
Olešenka 2
27,99 s
2.
Olešenka 2
27,31 s
2.
Olešenka 1
28,11 s
3.
Dlouhá Ves
28,80 s
3.
Dlouhá Ves A
30,93 s
4.
Hrbov
29,09 s
4.
Poděšín
38,83 s
5.
Olešenka 1
29,64 s
5.
Janovice
41,15 s
6.
Nové Veselí
31,89 s
6.
Dolní Jablonná
47,99 s
7.
Janovice
32,58 s
7.
Dobrá
54,73 s
8.
Poděšín
32,69 s
8.
Dlouhá Ves B
57,10 s
9.
Záborná
34,40 s
10.
Dolní Jablonná
41,40 s
S. Slámová
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Výlov rybníka

Dne 12. října 2019 se v Poděšíně konal tradiční výlov rybníka, pořádaný místním
Sborem dobrovolných hasičů. Tentokrát se na rozdíl od loňského roku lovil rybník na
Bejčině, a to podruhé ve své historii. Vylovilo se kolem 70 ryb, převážně kaprů, kteří letos
dosahovali větší velikosti než v minulých letech. Jako vždy bylo možné zakoupit i něco k pití
a uzené pstruhy k jídlu.
L. Dočekalová
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Hasičská soutěž okrsku Nové Veselí v Poděšíně

Letos připadlo pořádání
okrskové hasičské soutěže na naši obec. Soutěž proběhla za krásného počasí a velké účasti
diváků dne 26. května. Účastnilo se 8 mužských družstev z obcí Poděšín, Březí nad Oslavou,
Matějov, Budeč, Sirákov, Nové Veselí a jedno ženské družstvo z Matějova. Za Poděšín
soutěžili Alois Chvátal, Vladislav Flesar, Tomáš Dočekal, Lukáš Flesar, Luboš Palas,
Antonín Sláma, Petr Enderle, Jan Sláma a Zdeněk Sobotka, kteří vybojovali krásné třetí
místo. Na místě druhém se umístilo družstvo z Újezdu a vítězem se stalo družstvo z Nového
Veselí. Soutěž pokračovala volnou zábavou až do pozdních večerních hodin.
L. Dočekalová
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Kácení máje I letos, dne 2. června, se v naší obci konalo tradiční kácení máje pořádané

sborem dobrovolných hasičů. Pro návštěvníky bylo zajištěno občerstvení a pro děti navíc
opět i skákací hrad. Počasí nám přálo, byl velice krásný a slunečný den a účast návštěvníků
tak byla hojná. Všem zúčastněným děkujeme.
L. Dočekalová
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Pálení čarodějnic

Sbor dobrovolných hasičů i letos uspořádal pálení čarodějnic, které
připadá na 30. dubna. Akce se konala na hřišti a pálení tradičního ohně se zúčastnil dostatek
místních obyvatel. Rádi bychom poděkovali všem, kdo se přišli podívat, za podporu této
kulturní akce.
L. Dočekalová

Sázení vánočního stromu Po loňských problémech s osvětlováním velké borovice u

místní autobusové zastávky bylo rozhodnuto, že se vysadí nový vánoční strom z důvodu
snazšího zdobení světelnými řetězy. Požádali jsme ZDV Sirákov, jestli by obci Poděšín
nevěnovali jeden ze vzrostlých stříbrných smrků, které rostou na místním zemědělském
družstvu. Žádost dopadla kladně, a tak 23. 11. 2019 nastal den, kdy bylo domluveno
přesazování. Pan Miroslav Sláma se svým bagrem odkopal kořenový systém stromu a poté
uvázaný textilním kurtem vyzvednul na připravený vůz. Strom byl převezen k autobusové
zastávce, kde byla připravena jáma požadovaných rozměrů, do které byl usazen a zasypán.
Této akce se účastnil Miroslav Sláma, Alois Nejedlý a David Nejedlý, kterým patří dík. Tak
doufáme, že nám nový stříbrný smrk pěkně poroste a nezahubí ho dnes tak obávaný
lýkožrout smrkový.
D. Nejedlý
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Rozsvícení obecního vánočního stromu

Dne 1. 12. byl za bohaté účasti našich občanů již potřetí 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 18. hodiny byl strom
rozsvícen. Poté následoval ohňostroj.
Akci předcházelo postavení betlému se slaměnými postavami. Byly rozsvíceny pochodně.
J. Dočekal
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Sporák a lednice do kulturního domu

Do kulturního domu byl zakoupen nový plynový sporák s pěti hořáky typ CANDY
CCGM9055P-X, digestoř a vysoká lednice. Cena sporáku byla 24.200,-Kč a lednice
s digestoří 11.775,- Kč.
J. Landová

Zprávy

Tříkrálová sbírka

Dne 5. ledna proběhla v nížkovské farnosti sbírka, která vynesla rekordních 85.449,-Kč. Z
vybraných peněz je určeno 65 % na potřeby Oblastní Charity Havlíčkův Brod, 15 % na
projekty naší Diecézní charity, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % podpoří celostátní
projekty a 5 % tvoří náklady sbírky. Údaje o tom, kolik se vykoledovalo v jednotlivých
vesnicích, uvádí následující tabulka. Buková 8.710,-Kč Poděšín 14.449,-Kč Nížkov 43.683,Kč, Rosička a Špinov 3.300,-Kč a Sirákov 15.307,-Kč.
Z. Jaroš

Poděšín ve Vysočině

V týdeníku Vysočina vyšel 15. března na celé stránce soubor fotografií s popisem o
Poděšíně. Obdobný soubor vyšel 4. 10. 2004.
Z. Jaroš

Zloději v prodejně Ze čtvrtka 31. října na pátek 1. listopadu byla vykradena prodejna
Jednoty v Poděšíně. Vzniklá škoda byla 35.000,-Kč na zboží, hlavně cigarety apod. a
15.000,-Kč na zařízení prodejny, hlavně výloha.
Z. Jaroš

Volby do Evropy

Dne 24. května byly zahájeny volby do Evropského parlamentu. V Poděšíně přišlo k volbám
57 voličů to je 28,8%. 1. KDU-ČSL 10 hlasů, 2. ODS a Piráti 9 hlasů, 4. SPD a ANO 7
hlasů, Ano vol. parlament a KSČM 3, ČSSD a Svobodní 2 hlasy, atd.
Z. Jaroš
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Zemědělství v Poděšíně – 3. část

Zemědělství před založením družstva.
1935

Letošní zima byla celkem mírná, léto teplé a suché. Dne 8. července byl tuhý mráz, který
způsobil značné škody, zejména na bramborách.

1936

Měsíc leden byl velmi teplý. Nebyl ani jeden mráz, jen často pršelo. Sníh nebyl žádný.
V únoru a březnu byla normální mírná zima. O žních často pršelo, proto se práce zdržela.
Podzim celkem suchý a pěkný. Říjen proti normálu studenější, listopad teplý prosinec mírný.
Úroda byla slušná. Ceny u obilí byly jako v roce 1935, ale z každého q byla srážka 8,-Kč, pro
obilní společnost. Cena brambor byla u průmyslových 18,-Kč, u jedlých 13-16,-Kč. Ceny
dobytka byly pevné – 1,-kg. Živé váhy stál u hovězího kusu 5,50Kč, u vepřového 6 –
7,50Kč.

1937

V tomto roce bylo nevídané přemnožení bělásků, které způsobovali velké škody na polích.
Počasí bylo celkem normální. Pouze celý duben byl velmi deštivý, proto jarní práce se hodně
zdržely. Od 1. ledna t.r. odpadla dávka z masa (ze zabití), ale místo ní zaveden paušál na
hektar polí a luk 1.50Kč. To platí jen pro zemědělce. Ostatní občané platí z každé zabíjačky
zvláštní daň. Obilní monopol byl dále v platnosti. Ceny byly stejné a život klidný.

1938

První tři měsíce byly celkem normální. Až na 11. únor, kdy sněhová vánice na několik dnů
přerušila autodopravu na Polensku. Duben velmi studený, hodně sněhových přeháněk a
nočních mrazů. O žních od poloviny srpna bylo velmi deštivé počasí, a kdo nemohl sklidit
žito, naříkal a oves byl u většiny hospodářů velmi vymoklý, rostl a některý rolník měl jej až
5 týdnů venku. Konec září a v říjnu bylo pěkně a proto mohli lidé vše uklidit a zaseti ozimy,
neboť práce byla zpožděna mobilizací a hlavně slintavkou a kulhavkou, která se velmi
rozšířila po celé republice Československé a postihla i naší obec. Hovězí i vepřový dobytek a
kozy onemocněl v každém stavení. Někde průběh nemoci byl klidný, jinde dobytek uhynul a
sice: v čísle 5, 19 a 20, 1 kráva, v č.2 a 51, 10 selat, v č.49 a 59, 1 vepř, v č.40, 15 selat.
Ceny obilí byly monopolní. Úroda celkem dobrá, ale hodně vymoklo. Úroda brambor byla
střední a 1q jedlých stál 14,-Kč, 1q škrobových 16,-Kč. Jinak odbyt byl slabý.
1. října byla zjištěna slintavka a kulhavka. V naší obci jsou nakaženy 3 krávy a 37 selat.

1939

V Polné dne 10. listopadu byl odvod koní od 3 roků. Celkem bylo odvedeno 33 koní.
Odvedeni ihned byly 4 koně následujícím hospodářům: Antonínu Jágrovi č.2, 1 klisna za
8.500,-K, Marii Flesarové č.10, 1 klisna za 7.000,-K, Adolfu Fejtovi č.19, 1 valach za 8.000,K, a Josefu Homolovi č.20, 1 klisna za 7.300,-Kč. Vedle toho ještě 14 koní bylo uznáno za
evidenční. Ceny koní rapidně stouply, takže toho času mladý kůň stál až 12.000,-K a i více.
Po odvodech se muselo hlásit na okresní úřad každé prodání tažného dobytka s udáním ceny,
kdo koupil, kdo prodal a to způsobilo nižší ceny.
Leden byl celkem normální. Po teplém únoru skoro celý březen byla tuhá zima a mnoho
sněhu. Neustále sněžilo a všude byly závěje. Na polích bylo ½ metru sněhu. Tání nastávalo
28. března. Duben byl suchý a teplý. Skoro celý květen pršelo. Podzim byl velmi deštivý a
jen s největší námahou a zpožděním mohli rolníci sklidit brambory, řepu a zaseti. Bylo hodně
myší a na žitech i jetelích mnoho plžů, což způsobilo mnoho škody.
Z. Jaroš
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Stalo se před 50 roky

1969

● V tomto roce 1969 byl provoz ve školce pozastaven a obnoven byl až 6. září 1976. Letos
vznikl jenom žňový útulek.
● Sněhová vánice v noci ze 7. na 8. ledna ochromila veškerou dopravu. Kalamita byla
zvládnuta až 9. ledna.
● V zimním období řádily ve škole spalničky a na jaře příušnice. I pan učitel byl 2x nemocen
a po dobu jeho nepřítomnosti vyučoval na škole Václav Lukeš, důchodce z Nížkova.
● Školáci nacvičili program na VČS, která byla 16. února, který trval asi jednu hodinu.
Samotná schůze členů JZD byla velmi rušná a některé okamžiky nebyly právě vhodné pro
děti, které tam čekaly na oběd, který po schůzi následoval. Předsedou JZD byl zvolen Jan
Sláma č.29. Ve funkci byl do roku 1972. Agronom František Rosecký č.19, zootechnik
Václav Sobotka č.57, skladník Antonín Doležal č.4, účetní Jaroslav Dočekal č.9, 2. účetní
Ema Chvátalová č.32, skupinář Josef Flesar č.7, 2. skupinář Josef Jágr č.2, mechanizátor
Vratislav Palas č.6.
● Byla postavena první bramborárna nákladem 620.511,-Kčs. Je to montovaná stavba
s opláštěním hliníkovým plechem, izolace stěn i stropů polyestyrenovými 15 cm silnými
deskami. Uskladnění se provádí transportem do boxů, kde je nutné větrání. Bramborárna
byla dostavěna v roce 1970.
● V tomto roce, koncem srpna byla válcována a asfaltovaná silnice od Poděšína k Nížkovu,
která už byla znehodnocena těžkými auty, že bylo obtížně chodit po ní pěšky. Kronikář
k tomu podotkl: Teď je to lepší, ale mělo to být ještě lepší, kdyby bylo dostatek asfaltu.
● 29. srpna byla zahájena rekonstrukce obecního rozhlasu. Také byla na obecní úřad dána
nová ústředna.
● Školní rok byl zahájen v pondělí 1. září a ukončen 30. června 1970. Do školy chodí 18
dětí, z toho 11 chlapců a 7 děvčat.
● 25. listopadu koupil Václav Smejkal rodinný dům číslo 49 od svého švagra Stanislava
Enderleho a přestěhoval se s rodinou natrvalo do Poděšína.
● Od 1. do 20. prosince absolvoval Stanislav Chvátal č.33, kurz střelmistrů. Kurz pořádala
firma GEOtest n.p. a uskutečnil se na podnikové chatě uranových závodů v Brně, BystrciJelenici.
● Zimní prázdniny trvaly od 20. prosince do 18. ledna 1970. Byly dvakrát po jednom týdnu
prodlouženy pro silnou chřipkovou epidemii, která zastihla naší republiku. Téměř všichni
žáci nemoc v prodloužení prodělali.
Z. Jaroš

Antonín Chvátal v Americe - 16. část

Našinec patřil k prvnímu praporu a tak jsme hned druhého dne nasedli v Čáslavi do
dobytčích vagónů nákladního vlaku, který nás měl dopravit do Sarajeva v té hornaté Turecké
zemi, o níž jsem právě věděl jen to, že patřila v dřívějších letech Turkům a ani mne tehdy
nezajímalo, jak k ní František Josef přišel.
Kasárna v Sarajevě stála za městem obehnaná vysokou zdí a byla tam silná vojenská posádka
pěšáků, dragounů, pohorská artilerie s velikými stájemi pro koně a malé mezky, kterým se
při cvičeních a manévrech nakládala na hřbety rozmontovaná polní děla. Národnostně tam
byly zastoupeny všechny národy rakousko-uherské monarchie. Vedle celého regimentu
Maďarů jsme tam byli my Češi a rakouští Němci, nějací Chorvaté a pak i celý prapor
domorodých Bosňáků. Nám nováčkům tam bylo ty první dny všelijak, ačkoliv jsme neměli
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čas ani na nic příliš myslit. Hned po ubytování nám začal „exercák“, 8 týdnů tuhého
vojenského výcviku. Nebudu se o všech podrobnostech příliš šířit, abych neunavil vaši
pozornost, milí čtenáři, ale snad vás bude zajímat, jak jsem těch 18 dlouhých měsíců svého
vojančení v Bosně přestál. Každý z vás, kdo byl na vojně, ať už v kterékoliv zemi, přišel jistě
k názoru, že nejhorší dráby jsou ti omezení a trochu primitivní lidé, kteří to dotáhli svou
hrubostí a poddajností na svobodníka nebo kaprála. Ty jejich frčky na výložkách jim nějak
popletou hlavu, mají se za generála a vylévají si pak na těch pomalých a méně chápavých
nováčcích zlost za to, že je z předešlé opice dosud bolela hlava, a že musejí zase čekat na
další krejcary až do příští výplaty měsíčního žoldu. Některý z těch nováčků, na kterém bylo
až příliš jasně vidět, že je ze své rodné dědiny poprvé ve světě a který se neuměl hned té
bezhlavé vojenské poslušnosti přizpůsobit, tomu se vedlo opravdu zle. Mně osobně těch 8
neděl stačilo taky, abych se přesvědčil o nekonečné lidské hlouposti, která čím je větší, tím
má přímo škodolibou radost, že má právo druhého člověka trestat a prohánět pro tu svou
vyšší šarži na klopě. Proto mi snad také bylo nejhůř u srdce za celé ty tři roky vojančení ve
chvíli, kdy se po našem dvouměsíčním výcviku připravovali staří tříročci k návratu domů na
vánoce. Opravdu jsem jim tenkrát záviděl, zvláště při pomyšlení na to, že já teprve začínám.
Z Americké zkušenosti jsem již věděl, že tři roky je dlouhá doba. Ti chlapci ten smutek
zřejmě prožili před námi, a proto tím víc nás dopalovali. Smáli se nám, dělali si z nás
zelenáčů všelijaké drsné vtipy, a dokud jim stačili peníze, nepřestávali zalévat vínem a
kořalkou svá vyprahlá hrdla. Zvláště v předvečer odjezdu z kasáren dělali takový bengálský
randál, že se kasárna chvěla v základech. Vzpomínám si velmi dobře dodnes na to, jak jsem
tehda žalem skočil na kavalec, zabořil se do slamníku a zabalil se celý komisní dekou, abych
raději nic nemusil slyšet.
Druhý den bylo pěkně ticho a nám mladým i volněji, protože jsme se mohli začít cítit
příštími vysloužilci i když nám k tomu muselo ještě nejdříve vypelichat víc než dvaapůlkrát
listí z nástěnného kalendáře. S příchodem zimy začalo odhazování sněhu, nošení paliva,
všelijaké čistění a opravné práce, ale ven na cvičení se příliš nechodilo. Jenomže, všeho moc
škodí. Za nějaký týden jsme začínali mít i toho uklízení dost, a tak se nebylo čemu divit, že
jsme se chtěli ulejvat jako všichni vojáci na světě. Zdálo se nám, že se k tomu naskytla
výborná příležitost při jednom nástupu po ranním vyučování v sarajevských kasárnách.
Ačkoliv je to stará historie, kterou má každý voják v mošně svých veteránských vzpomínek
na svou vojnu a ačkoliv jsme to slýchali ještě v dětství vyprávět od starých vojáků, přece
jsme si nedali dost dobrý pozor a spadli jsme do nastražené léčky. Inu, lenost je špatným
rádcem. Chcete-li vědět, jak ta léčka vypadala, tu to máte. Při nástupu se nás nějaký ten
kaprál ptal, kdo má dobře vypsanou ruku, anebo zdali z nás někdo pracoval v kanceláři. Užuž
svrběla ruka i mne, abych se přihlásil, ale když jsem viděl jak velký je zájem o tuto růžovou
ulejvačkou budoucnost, raději jsem zůstal věrný sobě samému a řekl jsem si, že práce na
zdravém vzduchu je přece jen zdraví prospěšnější, nežli kancelářská židle. A dobře, že jsem
tu ruku nezvedl. Všichni, kteří se přihlásili, dostali do rukou koště, kbelík a hadr a měli na
starosti udržování čistoty ve všech kasárenských záchodcích. Samozřejmě, že jsme se
považovali ihned za chytřejší než ti, kteří se nechali tak snadno napálit a měli jsme z toho
bolení břicha od samého smíchu. Ve chvílích oddechu jsem se začal tehdy v zimě také
ohlížet po možnostech, jak bych si mohl dát trochu do pořádku ten svůj vojenský mundúr,
který měl již dávno právo na penzi a zatím musil sloužit dalšímu neznámému vojínu, který se
náhodou jmenoval Antonín Chvátal a který prohlížeje si své kamarády dospěl k názoru, že z
něj ta jeho vysloužilecká uniforma dělá asi stejně smutně vyhlížejícího strašáka do zelí, jak
tomu bylo v případě všech druhých spolu vojínů. (pokračování příště) Anton Chvátal, přepsal Z. Jaroš
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Školní kronika – 32. část

1889 – 90 - pokračování

4. února 1890 byla zvolena školní rada. Předseda: Martin Flesar, Jan Blažek, Václav Doležal.
1890, uzavření školy.
Od 26. 3. 1890 – do 5. 5. 1890 byla škola uzavřena pro nemoc spalničky, kterou dostalo asi
60 dětí, 6 jich zemřelo.

1890 - 91

1890/91
Pro větší úplnost podávám zde celou úplnou výroční zprávu za rok 1890/91.
1. Poděšín.
2. Václav Urban, učitel, 4 léta definitivní služby učitelské.
3. Během školního roku 1890/91 přijato do školy 80 dětí.
4. Půldnů vůbec všech bylo 26.252
Půldnů nezameškaných 20.797
Půldnů zameškaných omluvených 576
Půldnů zameškaných neomluvených 4.879
5. Vyučování bylo celodenní.
6. Místní školní rada měla 7 zasedání, místní školní dozorce navštívil školu 10x.
7. Škola nemá všechny pomůcky předepsané článkem 71.
8. Učitelská knihovna má 9 děl v 9 svazcích.
9. Žákovská knihovna má 68 děl v 68 svazcích. Knihy ze žákovské knihovny vypůjčeny
375 krát.
10. Všem povinným předmětům bylo vyučováno.
11. Nepovinně vyučováno štěpařství a zelinářství.
12. Školní stavení je vlastní a vhodné.
13. Nářadí školní jest vhodné.
14. Při škole jest zahrada se školkou stromoví.
15. Při škole jest cvičiště pro tělocvik.
16. Opravy nařízené na základě zprávy o inspekci vykonány až na skříň, kterou místní
školní rada nedala zhotovit, vymlouvajíc se, že nemá místo kam by ji postavila.
17. Návštěva školní se v uplynulém roce valně zlepšila.
18. Příčinou toho bylo přísné zakročení slavné c.k. okresní školní rady a bázeň před
pokutou.
19. 0
20. Ku prospěchu školy posloužilo také to, že se místní školní rada dala pohnout a
věnovala své škole obnos 5 zlatých 88 krejcarů na zakoupení fyzikálních pomůcek.
Výkaz II.
1. Na počátku sepsáno školou povinných dítek 42 chlapců a 34 děvčat.
2. Přibylo a bydlí ve školní obci 3 chůapci a 1 děvče.
3. Úhrnem bylo povinných školou dítek 45 chlapců a 35 děvčat.
4. Jinou obecnou školu navštěvuje 6 chlapců a 6 dívek a to:
1. František Minář č.35 v Rakšicích (Moravský Krumlov).
2. Alois Dobrovolný v Hrbově (Polná).
3. František Dobrovolný č.47 v Sirákově (Polná).
4. Karel Hájek v Janovicích (Polná).
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5. Jan Fňukal v Oujezdě (Žďár na Moravě).
6. Theodor Mach v Polné (Polná).
1. Anna Minářová č.35 v Rakšicích (Moravský Krumlov).
2. Marie Landsmanová č.3 v Janovicích (Polná).
3. Anna Černá v Oujezdě (Žďár na Moravě).
4. Aloisie Rosecká č.22 v Hrbově (Polná).
5. Anna Stibichová v Malé Věžnici (Polná).
6. Aloisie Rosecká č.1 Nové Dvory (Polná).
5. 6. 7. 8. 9. = 0
10. Ve školním roce 1890/91 zemřel jeden chlapec a jedno děvče.
11. Po dokonaném 14 roce propuštěni 3 chlapci a 2 dívky.
12. Před časem pro rozum článek 21 zákona ze dne 2.5.1883 - 1 chlapec
13. Návštěvou místní školy povinných bylo 34 chlapci a 26 dívek.
14. Ve školní obci domovem bylo 29 chlapců a 20 dívek.
15. Do jiné školní obce bylo příslušno 3 chlapci a 4 dívky.
16. Mimo králoství české bylo příslušno 5 chlapců a 6 dívek.
17. Ve stáří od 6 do 12 bylo 23 chlapců a 16 dívek.
Ve stáří od 12 do 13 bylo 4 chlapci a 4 dívky.
Ve stáří od 13 do 14 bylo 7 chlapců a 6 dívek.
18. Úlevy v návštěvě školní dostalo 6 chlapců a 4 dívky.
19. Dle řeči mateřské bylo Čechů 34 chlapci a 26 dívek.
20. Od školního platu osvobozeno 7 chlapců a 7 dívek.
21. Školné platilo 27 chlapců a 19 dívek.
Výkaz III.
1. Náboženství vyučuje pan Ladislav Suchánek, kaplan z Nížkova.
2. Ind. Učitelkou jest Kateřina Jarošová, vysvědčení způsobilosti má ze dne 5. května
roku 1883.
3. Tělocvik se vyučuje.
4. Učitel vzdělával se čtením pedagogických knih a časopisů. Hudby chrámové se
neúčastnil, protože není v místě kostel.

1891 - 92

1891/92
Dne 2. července 1891 snesla se nad Poděšínem krutá bouře spolu se značným krupobitím.
Kroupy padaly veliké, neobroušené a hranaté. Na mnohých místech ještě po dvou hodinách
leželo jich na 2 decimetry vysoko. Úroda, která naplňovala radostí srdce všech, byla zničena.
Kudy bouře táhla, všechno bylo rozbito. Mračno táhlo od Nížkova přes Roseckův žlab k
Cikarům po humnech přes Štajbl na Kverbust, zde krupobití přestalo. Jiné mračno táhlo od
Polné a nad žlabem se vše spojilo a potom k Římsám Nížkovským a Sirákovským dále až
k Rosičce táhlo. Škoda byla značná. Pole poskytovalo po krupobití smutného pohledu.
Z hospodářů zdejších nebyl nikdo proti krupobití pojištěn.
Koncem školního roku 1891/2 odešel z Nížkova kaplan pan Ladislav Suchánek, stal se
kaplanem ve Chvalkovicích u Králova Dvora.
V září 1891 zaslal pan Eduard Fuchs, farář Nížkovský, dlící ve výslužbě v Praze větší
peněžitou částku pro chudé kolatury Nížkovské s tím přáním, aby chudým dospělým
odevzdán byl dar peněžitý, dítkám školním, aby pořídila se obuv. Pro zdejší obec dostalo se
7 chudým obuvi a vlněných punčoch a to: Adolfu a Janu Roseckému, Marii Jarošové, Marii
Pokorné, Marii Rosecké a Lidmile Enderlové.
Vypsal Z. Jaroš
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Nejstarší historie Poděšína a okolí - 54. část.
1705 - pokračování

Roky 3 zpátky, se přihodilo, že ve vsi Nížkovské, jedna vdova jménem Božena Šerých s
dítkami několika, penězi neměla a několik zlatek půjčit potřebovala. Bylo to v měsíci únoru
roku toho. Tu zašla za farářem, on 4 zlatý půjčil ji a ona podepsat lejstro musela. I když
lithery nezná, tak jen křížky 3 udělala. Tak že musí to vrátit do roku konce. Tak ona chudák
slíbila, věřila, že za roboty, ty grošíky ušetří a dluh zaplatí. Nestalo se tak a tak po roce
novém, když zase únor a dluh celý nevrátila, došel farář k ni do chalupy a pravil. Zaplať
hned, a nebo kus pole svého dáš v zástavu mně. Tak se stalo a ona kus políčka svého
odstoupit musela bez odmluvy a zas podepsat musela, že tak dobrovolně učinila. I když ona
prosila ho na kolenou svých i dítky 4, že doma nic nemají, hladové že jsou, že manžel mrtvý
jest. Nepomohlo nic a ona o poličko na věky přišla. I když stejně zbytek dluhu musela
zaplatit.
Někteří lidé ji to přáli, jiní ji tuze lituji, ale pomoci není žádné a nikde.
Obecní nařízení vyšlo znovu, že pasáci obecní, kteří veškerý dobytek pást musí, budou
chodit do každé chalupy den jeden, odkud nějaký dobytek kravský a nebo sviňský jest. Tam
dostanou jídlo ráno, v poledne i večer. Také oblečení společně dostat musí, škorně nějaké na
zimu také a dřevo na topení. To však sami si nadělat musí v lese toho, kdo dobytek má.
V Poděšíně dne 6 - ho srpna roku toho udeřil hrom do chalupy sedláka Blažka (dnes číslo
17), všechno docela shořelo. V ohradě krávy 2 byly s pastvy přihnané, ty také mrtvé ostali. S
chalupy neostalo zhola nic, jest to blízko k chalupě strýce Doležala. Oni ti Blažci pryč byli a
na panském robotovali s koni svými, rodina celá až u Bukovýho. Tak alespoň, že ty koně jim
ostali a dítka také.
Do konce roku je zima slabá. Padá sníh i déšť, ale mrazy jsou slabé.

1706

Poslední den v prosinci napadlo v noci více jak jeden loket suchého sněhu a mráz udeřil
nebývalou silou. Je to jako, když všechno pokryje bílá mlha. Kam se člověk daleko
rozhlédne, je všechno ukryto. Jaro se značně opozdilo. První teplé dny jsou až od 17. května.
V Poděšíně je na stromě jedno hnízdo čápů. Již snad 100 let i více se vypráví jak lidé jsou
pověrčiví. Čápy chrání a když by hnízdo někdo srazil, celá rodina prokleta navěky bude.
Úroda je pěkná akorát nějací červi se v zrnech pšenice ukázali. Hodně motýlů nasazuje
červíky do hrachových lusků.
Větrný mlýn v Sirákově 4 roky stál, protože byl rozbitý. Teď je nové opravený a obilí se tam
zase může vozit. Lidé vozili obilí mlít do Poděšína, kde je dobrý mlýn a mouka lepší a
lacinější.
Zima přišla 22. října. Prvně padal déšť se sněhem, mrazíky jsou slabší. Začátkem listopadu
všechno zamrzlo a před svátky napadlo sněhu na 2 lokte a více.
Václav Flesar
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