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Úvod. Vážení občané. Nedlouho po loňském zpravodaji vydáváme nové číslo zpravodaje

roku 2020. Od minulého čísla se událo několik staveb. V letošním roce bylo nové osvětlení
instalováno i ve zbytku obce. Největší investicí obce letos byly komunikace na nových
parcelách a nová fasáda na obecní budově MŠ/OÚ. Počasí letos přes počáteční katastrofické
předpovědi o pětisetletém suchu bylo po celý rok úplně jiné. Vláhy bylo dostatek a někdy
přebytek. Nejhorší katastrofa byla v našich lesích, kde rozjetá kůrovcová kalamita opět
pokračovala. Přestože nebylo sucho a stromy měly dostatek vody, muselo být pokáceno
mnoho stromů. Bylo zahájeno odbahnění Mlýnského rybníka na vsi. Na jaře bude akce
pokračovat opravou hráze a novým splavem.
J. Dočekal
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Nová fasáda na školce

Myslivci uspořádali ples se skupinou Profil
Zemřel Palas Josef, č.p.52 ve věku 84 let
Narodila se Palečková Anna, č.p.73
Zemřel Šimek Zdeněk, č.p.68 ve věku 61 let
Narodila se Vodáková Lucie, č.p.85
Svoz nebezpečného odpadu
Kontejner na velkoobjemový odpad
Zemřela Šlechtická Lenka, č.p.97 ve věku 41 let
Narodil se Šitavanc Štěpán, č.p.44
Hasiči provedli výlov nového obecního rybníka nade vsí na Bejčině
Svoz nebezpečného odpadu
Kontejner na velkoobjemový odpad
Narodil se Jan Sláma, č.p.81
Z. Jaroš, J. Dočekal
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Obecní úřad

Usnesení zastupitelstva obce Poděšín, ze dne 6. 1. 2020 – 9. 11. 2020

103: Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o věcném břemeni č.: NM-014330056081
v návaznosti na dokončení stavby 28. 5. 2019 s názvem: „Poděšín:rekonstrukce NN“. Toto
věcné břemeno se zřizuje úplatně a to za jednorázovou náhradu ve výši 106.000,- Kč.
104: Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení mezi obcí
Poděšín a GasNet, s.r.o. Jedná se o nové plynové potrubí v části 17RD Poděšín II. Etapa.
Tato plynová soustava je ve vlastnictví obce Poděšín a je pronajata společnosti GasNet, s.r.o
za cenu 4.314,-Kč/rok.
105: Zastupitelstvo obce schválilo Podmínky pro prodej stavebních parcel v obci Poděšín.
106: Zastupitelstvo obce schválilo Smlouvu o výpůjčce nádoby na zajištění sběru a svozu
použitých potravinářských olejů mezi firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a obcí
Poděšín. Tato smlouva je na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a odběr je
bezplatný.
107: Zastupitelstvo obce schválilo nákup nové tiskárny Epson-WorkForce-ProWFC8610DWF v hodnotě 22.581,- Kč. Z důvodu dosluhující staré a špatné součinnosti
s novým počítačem, kdy nelze provádět určité potřebné úkony, bylo navrhnuto zakoupit
novou tiskárnu firmou AUTOCONT a.s.
108: Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci z programu MMR 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210H117d8210H - Podpora budování a
obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na akci s názvem Víceúčelové hřiště v obci
Poděšín.
109: Zastupitelstvo obce schválilo navržené body strategického plánu rozvoje obce Poděšín
do roku 2025, kde byly navrhnuty tyto body.
-Výstavba stavebních parcel
-Odbahnění Mlýnského rybníka
-Výstavba víceúčelového hřiště s umělým povrchem
-Asfaltování komunikací
-Oprava osvětlení obce
-Rekonstrukce Mateřské školy
110: Zastupitelstvo obce schválilo Žádosti od pana Jana Poula na kácení dvou starých a
nebezpečných stromů v intravilánu Obce. Jedná se o jasan na p.č. 219 a ořech na p.č. 2014.
Oba tyto stromy jsou velmi proschlé a hrozí nebezpečí pádu.
111: Zastupitelstvo obce schválilo výši odměn 35% ze státního rozpočtu pro pedagogické
pracovníky MŠ Poděšín.
112: Zastupitelstvo obce schválilo nákup 50 ks židlí do kulturního domu. V současné době
je v těchto prostorách nedostatek tohoto vybavení a na společenské akce se musí dovážet
z jiných prostor.
113: Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku MŠ Poděšín, která byla sestavena k 31.
12. 2019 a nebyly shledány žádné nedostatky.
114: Zastupitelstvo obce schválilo převod zisku MŠ.
115: Zastupitelstvo obce schválilo uhrazení ztráty prodejny Jednota za rok 2019 ve výši
74.000,-Kč. Hospodaření za rok 2019 skončilo opět ve ztrátě a to 74.000,-Kč. Bylo
navrhnuto z důvodu užívání této prodejny hlavně našimi staršími občany o uhrazení této
ztráty a zažádat o dotaci na Kraj Vysočina.
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116: Zastupitelstvo obce schválilo vybrání společnosti STRABAG a.s. pro zhotovení díla
„Komunikace II. etapa Poděšín“. Bylo osloveno pět firem, z čehož v daném termínu byly
doručeny nabídky od tří společností. Po důkladném přezkoumání a projednání byla
navrhnuta nabídka od firmy STRABAG a.s. Tato nabídka byla zároveň nejlevnější a to za
cenu 3.347.800,04,-Kč s DPH.
117: Zastupitelstvo obce schválilo Žádost o koupi stavební parcely č. 2500/10 o výměře
779m2. Žádost si podala paní Kovářová Martina pro stavbu rodinného domu.
118: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č.1
119: Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet za rok 2019 spolu s Účetní závěrkou.
120: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2019 bez výhrad.
121: Zastupitelstvo obce schválilo záměr na prodej pozemku p.č. 2500/10 v k.ú. Poděšín.
Záměr byl projednán na Žádost o odkoupení pozemku za účelem stavby rodinného domu,
kterou podala paní Martina Kovářová. Cena za m2 je stanovena 350,- Kč.
122: Zastupitelstvo obce schválilo Žádost pana Lukáše Flesara o připojení novostavby,
která stojí na p.č. 157, 158/1, 159/2, na místní vodovodní řad.
123: Zastupitelstvo obce schválilo dokumentaci k odstranění stavby objektu původní sušky
na obilí, která je ve vlastnictví ZDV Sirákov.
124: Zastupitelstvo obce schválilo deratizaci obce Poděšín proti potkanům.
125: Zastupitelstvo obce vybralo návrhy fasád na budovu MŠ Poděšín, které byly vytvořeny
firmou Návrhy fasád cz. Z šesti návrhů byly vybrány dva do užšího výběru a realizován byl
návrh Vzor 2A_391_395_397
126: Zastupitelstvo obce schválilo v případě zájmu část pozemku parc. č.51 mezi parc. č.
152 a 153 prodat. Realitní kancelář vznesla tento dotaz z důvodu lepšího prodeje
nemovitosti na těchto parcelách, které by se prodejem části pozemku parc. č. 51 sloučily.
127: Zastupitelstvo obce schválilo využití dotace POV na Rekonstrukci veřejného osvětlení
II. etapa, kde by se vyměnil zbytek starých svítidel po obci za nová, jako v předešlém roce.
128: Zastupitelstvo obce schválilo projektovou dokumentaci na Modernizaci střediska
živočišné výroby Poděšín. V projektu je představena nová hala pro odchov skotu, která
bude postavena na místě stávajícího kravína parc. č. 340 a 338/1.
129: Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek pro Domácí hospic Vysočina, který působí i
v naší obci. Jako příspěvek byla navržena částka ve výši 5.000,-Kč.
130: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání Mikroregionu Polná, které se
konalo 1. 6. 2020.
131: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z výroční členské schůze Lesního družstva
Polná, která se konala 1. 6. 2020.
132: Zastupitelstvo obce schválilo návrh pachtovní smlouvy mezi obcí Poděšín a Lesním
družstvem Polná. Předmětem této smlouvy je užívání propachtovaného pozemku.
133: Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi obcí Poděšín a Domácí hospic
Vysočina za prováděné služby v naší Obci ve výši 5.000,- Kč.
134: Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku
Oprava a odbahnění rybníka Mlýnský, zastupitelstvo souhlasí s průběhem zadávacího řízení
a potvrzuje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.
135: Zastupitelstvo obce schválilo investiční akci „Podnikatelský úvěr“. Tento úvěr je nutno
sjednat z důvodu finanční náročnosti probíhajících projektů a to Oprava Mateřské školy,
zhotovení komunikací na II. etapě parcel 17RD a v příštím roce Odbahnění Mlýnského
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rybníka. Na některé projekty je sice získaná dotace, ale ta se obdrží až po uhrazení
zhotoveného a proplaceného díla.
136: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o úvěru mezi Komerční bankou, a.s. a obcí
Poděšín. Výše úvěru je 4.500.000,- Kč a je k účelu financování projektů Obnovy obecní
budovy v Poděšíně a Komunikace II. etapa Poděšín.
137: Zastupitelstvo obce schválilo Kupní smlouvu na prodej stavební parcely parc. č.
2500/10 o výměře 779 m2 mezi obcí Poděšín (prodávající) a Martinou Kovářovou
(kupující). Pozemek se prodává za dohodnutou kupní cenu 272.650,- Kč, tj. 350,- Kč/m2 za
podmínek schválených zastupitelstvem obce Poděšín.
138: Zastupitelstvo obce schválilo žádost pana Doskočila zatrubnění části odvodňovacího
žlabu(před Flesarovi) na pozemku parc. č. 2130, v délce cca 18m. Důvod žádosti o
zatrubnění je, že mezi asfaltovou komunikací a odvodňovacím žlabem vede přípojka
vodovodu k novostavbě pana Doskočila a z důvodu skalnatého podloží není přípojka
dostatečně hluboko a tak hrozí zamrzání této přípojky. Bylo navrhnuto, že obec nakoupí
materiál a pan Doskočil dílo zrealizuje.
139: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce,
a.s. č.: NM-014330060782/001
na pozemku p.č. 317 a 2130 v k.ú. Poděšín. Věcné
břemeno je vyčísleno za jednorázovou položku 8 000,- Kč.
140: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo zařazení území obce do území působnosti MAS
Českomoravské pomezí o.p.s. na programové období 2021 – 2027.
141: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření za období 08.2020
142: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek Pachtovní smlouvy mezi obcí Poděšín a LD
Polná, ve které se projednává užívání pozemků mezi členskými obcemi a LD Polná. Dále se
projednávaly komisionářské smlouvy mezi LD Polná a městem Polná a obcemi Věžnice a
Věžnička. Předmětem těchto smluv je výkon funkce odborného lesního hospodáře.
143: Zastupitelstvo obce schvaluje Příkazní smlouvu mezi obcí Poděšín a firmou ISVH
s.r.o. Předmětem smlouvy je provádění technického dozoru při akci „Oprava a odbahnění
rybníka Mlýnský“. Cena celkem včetně DPH činí 78.650,-Kč.
144: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo znovu podání žádosti o dotaci z programu MMR
117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova, DT 117d8210H - Podpora budování a
obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na akci s názvem Víceúčelové hřiště v obci
Poděšín.
145: Zastupitelstvo obce schválilo Nabídku a objednávku na Mobilní rozhlas, kterou naší
obci zaslala firma Neogenia s.r.o. Tento mobilní rozhlas by sloužil pro zlepšení komunikace
v obci všech věkových kategorií, a to jak pro mladé zpráva do mobilní aplikace, maily a pro
starší pak SMS a hlasové zprávy. Cena tohoto systému je 490,- bez DPH měsíčně.
146: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce,
a.s. č.: NM-014330061063/002 na pozemku p.č., 2503, 2508/1, 2510, 2511/2, 2511/3,
2508/2, 2500/4, 2500/11, 2500/10, 2500/3, 2500/1, a 2509/1v k.ú. Poděšín. Toto věcné
břemeno je uzavřeno za jednorázovou platbu 9 600,-Kč.
147: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo finanční příspěvek pro Oblastní charitu Žďár nad
Sázavou ve výši 3 000,-Kč. Příspěvek bude použit na sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, které jsou i v naší obci využívány.
148: Zastupitelstvo obce schválilo Žádost o vyjádření k demolici RD a stodoly č.p. 15. Dle
předložené dokumentace zastupitelstvu bylo vše probráno bez připomínek.
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149: Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 3 ke smlouvě o zemědělském pachtu
č.1/2015. Tímto dodatkem se mění výše pachtovného za pronajaté pozemky a to tak, že
stávající pachtovné ve výši 3.200,-Kč za hektar se zvyšuje na 3.500,- Kč za hektar.
150: Zastupitelstvo obce schválilo Návrh rozpočtu a Rozpočtového výhledu Mateřské školy
v Poděšíně na rok 2021. Návrh příjmu od obce je 140.000,- Kč.
151: Zastupitelstvo obce schválilo pokácení stromů na hrázi Mlýnského rybníka. Návrh byl
vznesen z důvodu jejich špatného stavu, který může být nebezpečný pro naše občany, a
z důvodu opravy hráze.
152: Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku a Smlouvu o dílo na úpravu webových
stránek od paní Lucie Šestákové. Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo cenové nabídky a
Smlouvy o dílo dvou dodavatelů na úpravu webových stránek, která je nutná dle
legislativních požadavků. Nejvýhodnější nabídka byla od Lucie Šestákové (Internetový
marketing). Předmětem smlouvy se zhotovitel zavazuje vytvoření webových stránek dle
nových legislativních požadavků. Cena za dílo bude v rozmezí od 30.000,- Kč maximálně
do 50 000,-Kč návaznosti dle časové náročnosti.
153: Zastupitelstvo obce schválilo navýšení ceny za odvoz sedimentu z rybníka Mlýnský a
zbudování nového schodiště z hráze rybníka k výpusti. Firma Aquasys spol.s.r.o. předala
Krycí list rozpočtu k odbahnění rybníka, kde bylo zaměřeno množství sedimentu, který byl
odstraněn. Množství sedimentu se navýšilo z původních předpokládaných 3 766 m3 na
4 616 m3. Tím byla i navýšena cena, a to o 224.297,55 Kč s DPH. Dále byl vznesen návrh
na zbudování schodiště z hráze rybníka k výpusti, které nebylo zaneseno do oprav v rámci
projektu. Bylo navrženo prefabrikované betonové schodiště z důvodu nejvýhodnější ceny.
154: Zastupitelstvo obce schválilo žádost o odkup části pozemku p.č. 53/1 u pozemku
p.č.69. Velikost pozemku činí zhruba 65 m2 a sloužilo by na zbudování příjezdové cesty.
155: Zastupitelstvo obce Poděšín projednalo dopis od Josefa Jágra, bytem 64, Poděšín.
V dopise se pan dotyčný dotazoval, v jakém stádiu je psaní obecního zpravodaje, který
nebyl delší dobu vydáván. Zastupitelstvo obce bere tento dopis na vědomí a rozhodlo se, že
bude zpravodaj nadále vydávat, byť v menším počtu vydání a s důležitými body, o kterých
by měli být občané informováni.
156: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet zásahové jednotky SDH Poděšín na vybavení
hasičské zbrojnice a hasičů na rok 2020 ve výši 45 000,- Kč.
157: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Záměr prodeje části pozemku p. č. 53/1, ostatní
plocha o výměře cca 65 m2 v k. ú. Poděšín z důvodu vybudování příjezdové cesty
k pozemku p.č. 69 investorem Pavlem Hosem a Eliškou Machovou.
158: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozhodnutí o převzetí vybrané regionální dopravy
Krajem Vysočina, a to linky 840106/305, 310, 313, 314, 315, 318, 322, 323, 327, 328, 330,
331. Tyto spoje přebírá Kraj Vysočina od 1. 1. 2021.
159: Zastupitelstvo obce schválilo prodloužení cesty na místní část Samotín. Byl vznesen
návrh od obyvatel této části naší obce z důvodu špatné dostupnosti touto cestou. Cesta by
byla prodloužena za lesem, kde končila předchozí úprava, o cca 30 m a byla by zpevněna
jako celá cesta přes les.
160: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření za období 11.2020.
161: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Poděšín na rok 2021.
162: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo žádost pokácení suchého javoru na parc.č. 288/1
Janou Procházkovou, Poděšín 85, který byl poškozen bleskem a hrozí jeho pád na
přiléhající komunikaci.
Vypsal J. Dočekal
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Stav financí k 31. 12. 2020:

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

Obec

0,00 Kč
3.623.720,98 Kč
1.563.692,32 Kč
3.277,19 Kč
5.190.690,49 Kč

- bankovní účet FRB:
- úvěr:

109.043,57 Kč
-4.367.034,00 Kč
J. Dočekal

Lesní Družstvo Polná

Dne 1. 6. 2020 byla v salónku Zámecké restaurace v Polné
výroční členská schůze LD Polná. Schůze byla zahájena formou společenského oběda.
Ředitel družstva Ing. Petr Bednář přednesl výroční zprávu o hospodaření družstva, zhodnotil
celkově hospodaření za rok 2019. Tento rok byl prvním rokem nového dvacetiletého
hospodářského plánu. Probíhalo intenzivní osazování lesů novými sazenicemi smrku,
listnatých dřevin, buku i dubu. V roce 2019 se úspěšně čerpaly finanční příspěvky na
hospodaření v lesích a na zmírnění kůrovcové kalamity. V diskuzi byl vznesen dotaz na
možnost čerpání dotací na opravy cest poškozených intenzivní těžbou a přepravou dřeva.
J. Landová

Mobilní rozhlas

Ke konci tohoto roku byl v naší obci zaveden Mobilní rozhlas od
firmy Neogenia s.r.o. Toto hlášení má mnoho výhod jak pro naše občany, tak i pro nás
rozesílající a hlavně je v souladu s ochranou osobních údajů (GDPR). Občané se mohou
zaregistrovat buď písemnou formou na letácích, které byly rozneseny do každé domácnosti,
anebo na internetových stránkách obce Poděšín v odkaze mobilnírozhlas.cz. Zprávy jdou
zasílat v různých formátech, jako jsou SMS, email, hlasová zpráva a jdou rozesílat i
z mobilního telefonu ihned po doručení nových informací. Kdo jste se ještě nezaregistrovali,
tak to napravte, abychom Vás mohli informovat o všem důležitém dění v naší Obci. Původní
zasílání zpráv SMS bude ukončeno. Na zmíněných webových stránkách si kromě registrace
můžete také přečíst aktuální zprávy.
D. Nejedlý, J. Dočekal

Lesní Družstvo Polná

Rok 2020 byl stejně jako předešlé roky ve znamení boje proti kůrovci. Průběh
chladného a deštivého počasí způsobil, že bylo o jedno rojení kůrovce méně, ale i tak to
ovlivnilo negativně zdravotní stav lesa. Velký objem dříví zpracovat, odvézt a zobchodovat
vyžadovalo nemalé úsilí všech zaměstnanců družstva. Samozřejmě tak velká těžba poškodila
stav lesů a za poslední dva roky vzniklo 114 h holin, kde je potřeba zajistit obnovu lesa.
Průměrná cena dřeva se pohybovala u kůrovcové kulatiny mezi 650-800 Kč / m³ a u čerstvé
1.400-1.500 Kč / m³. Lesní družstvo se snažilo využít všech dotačních titulů, které ze strany
státu nebo kraje byly vypsány. Vzhledem k očekávanému výsledku a množství peněz z
dotačních fondů nám byl navýšen podíl na 12.000,- Kč, což při 30 podílech činí 360.000,Kč. Oproti předchozím podílům je hodnota za rok 2020 extrémní. Ve výhledu budoucích let
s nízkým hospodářským výsledkem je toto navýšení mimořádné s tím, že se předpokládá
v následujících letech hodnota podílů pouze symbolická. Hodnotu podílu roku 2020 můžeme
vyjádřit v přeneseném slova smyslu jako předplacení nájmu do budoucích let.
J. Landová

Frézování klestu a výsadba stromků

V prosinci 2019 v lokalitě na Výbraškách
proběhlo po kůrovcové kalamitě z předešlého roku frézování klestu na lesním pozemku obce
Poděšín, kde byly v dubnu 2020 vysázeny místním mysliveckým spolkem nové sazenice
smrku v hodnotě cca 13 000,-Kč. Všem zúčastněným patří velký dík.
D. Nejedlý
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Oprava osvětlení II. etapa

Po úspěšné rekonstrukci starého osvětlení v části obce
v roce 2019 jsme se rozhodli vyměnit a doplnit zbývající stará svítidla ve zbylé části obce.
Po prohlídce starých svítidel byl sepsán počet nových typů a k tomu odpovídajících
výložníků. Poté byla nová světla objednána u firmy Elmont-Invest s.r.o. Montáž proběhla
v měsíci srpnu a jedná se o 12 kusů led svítidel značky OMNIA a jsou stejná jako ta, která se
měnila v roce předešlém. Na tuto rekonstrukci byla podána žádost o dotaci z programu
OBNOVY VENKOVA VYSOČINY 2020 a do akce byla i zahrnuta výstavba nového
osvětlení na nových parcelách obce Poděšín. Cena celého díla činila 380.684,24 Kč, z čehož
jsme získali dotaci z Kraje Vysočina ve výši 127.000,- Kč.
D. Nejedlý

Nadzemní hydrant

Z důvodu kolaudace inženýrských sítí na II. etapě 17RD Poděšín a měnících se požárních
předpisů musel být v blízkosti této lokality vybudován nadzemní hydrant s dostačujícím
průtokem vody. Jelikož je do této lokality zaveden vodovodní řad o průměru 63 mm, který je
sice dostačující pro zásobování rodinných domů pitnou vodou, ale nedostačující z požárního
hlediska, byli jsme nuceni vybudovat nadzemní hydrant na vodovodním potrubí o průměru
90 mm. Bylo vybráno nejbližší místo od této lokality, a to naproti autobusové zastávce.
Stavbu provedla firma 1. Žďárská plynařská a vodařská za cenu 93.170,- Kč.
D. Nejedlý

Desinfekční stojan V letních měsících byl z důvodu vypuknutí koronaviru COVID 19

zakoupen nový bezdotykový desinfekční stojan na ruce. Stojan je na tužkové baterie nebo ho
lze zapojit do elektrické sítě. Stojan je stabilně umístěn v místní Mateřské škole nebo
přemisťován dle potřeb obce jako jsou třeba volby nebo jiné veřejné akce, které se bohužel
v roce 2020 nekonaly.
D. Nejedlý
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Víceúčelové hřiště

Na jaře tohoto roku byla dle rozhodnutí místního zastupitelstva podána žádost na
Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na zbudování víceúčelového hřiště v Poděšíně. Hřiště
je naprojektováno v místě stávajícího prostoru pro sportovní aktivity. Cena této stavby je
3.000.000,- Kč a dotace byla vypsána ve výši 70% z uznatelných nákladů. Dotace bohužel
schválena nebyla, ale bylo vypsáno ještě jedno dotační kolo na rok 2021. Po úpravě projektu
pro vyšší bodovou hodnotu, kdy byly doplněny ještě hrací prvky pro menší děti, byla žádost
opět podána. Tak se necháme v příštím roce překvapit.
D. Nejedlý

Úvěr

Na letošní rok 2020 zastupitelstvo obce naplánovalo akce, které byly finančně náročné.
Zároveň to byly akce, na které jsme měli sehnané dotace. Problém byl, že dotace bývají
zasílané až po ukončení akce a zaplacení nákladů. Jelikož bychom vše těžko ufinancovali,
tak jsme si vzali od KB úvěr 4.500.000,- Kč. Tímto úvěrem jsme částečně zaplatili finančně
nejnáročnější stavební akce, a to opravu fasády školky/úřadu (1.152.199,96 Kč) a
komunikace na parcelách (2.125.666,91 a 1.222.133,13 Kč).
Splácení úvěru je pravidelné měsíční, ale po obdržení dotací můžeme splácet i mimořádnými
splátkami.
J. Dočekal

Nová tiskárna

Zastupitelstvo obce schválilo nákup nové inkoustové tiskárny
Epson-WorkForce-Pro-WFC8610DWF od firmy Autocont
za 22.581,- Kč.

J. Dočekal

Nové židle do kulturního domu

Do kulturního domu jsme v červnu 2020 zakoupili 50ks nových židli.
Mnoho starých židlí bylo ve velmi špatném stavu, proto se, na pořádání
větších akcí musely půjčovat a převážet židle od místních hasičů a
z jídelny zemědělského družstva. Cena byla 43.291,- Kč.
8
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Po úpravách projektu na zhotovení komunikace na II. etapě 17RD Poděšín, které se týkaly
zrušení výstavby chodníků ze zámkové dlažby a tím došlo k rozšíření komunikace a zrušení
vybudování části komunikace, která už byla zhotovena v rámci pozemkových úprav, bylo
osloveno pět firem, které se těmito stavbami zabývají. K termínu výběrového řízení byly
doručeny tři cenové nabídky. Z těchto nabídek byla vybrána nejvýhodnější, a to od firmy
STRABAG a.s. V jarních měsících začala firma s přípravou staveniště, kde již byla
provedena skrývka ornice po předešlém budování inženýrských sítí. Po vyměření stavby
začali budovat kanalizační propustky, které komplikovalo letošní deštivé počasí. Po menších
přestávkách, z důvodu podmáčeného podloží, začali navážet kamenivo pod budoucí
komunikace. Vše bylo pečlivě zhutněno a začaly se usazovat obruby okolo budoucích cest a
odstavných ploch. Po dokončení těchto prací byla položena jedna vrstva obalované směsi a
poté finální vrstva. Byla zadlážděna odstavná plocha na kontejnery a parkovací místa pro
auta i upraven okolní terén. Cena za dílo byla 3.347.800,04,- Kč.
D. Nejedlý
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Odbahnění Mlýnského rybníka

V roce 2020 byla obci Poděšín konečně schválena dotace Ministerstva zemědělství na
odbahnění a opravu Mlýnského rybníka ve výši 70%. Proběhlo tedy výběrové řízení na
zhotovitele této akce. Ze tří cenových nabídek byla vybrána firma Aquasys spol.s.r.o.
s nejlepší nabídkou. Byla sepsána smlouva a dohodnuty detaily. Práce na rybníce měly být
zahájeny v únoru roku 2021, ale po dohodě se zhotovitelem, kdy měl volnou techniku, a bylo
příznivé počasí, bylo sjednáno, že práce na odbahnění začnou již v srpnu roku 2020.
V rybníce byly nejprve vyhloubeny odvodňovací rýhy, aby z usazeného bahna mohla odtéct
přebytečná voda a sediment tak lépe vyschnul. Po odvodnění byl vybudován nájezd do
rybníka a pásovým bagrem byl sediment přibližován na hromady k tomuto nájezdu, kde byl
nakládán na dumpry a odvážen na pozemek p.č. 64, kde byl poté ve vrstvě 10 cm rozhrnut po
celé parcele. Tento pozemek byl po dohodě s vlastníkem a pronajímatelem vybrán do
projektové dokumentace a schválen Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odbor Životního
prostředí. Množství sedimentu se navýšilo z původních předpokládaných 3.766 m3 na 4.616
m3. Při závěrečných pracích po vyvezení veškerého sedimentu se na jednom z bagrů bohužel
zadřel motor. Naštěstí už stál na břehu rybníka, ale výměna motoru musela proběhnout na
místě, aby mohl být přepraven zpět do sídla firmy. Práce tímto byly ukončeny před
nadcházející zimou a na jaře roku 2021 budou pokračovat opravou hrází, vybudováním
nového schodiště a nového bezpečnostního přelivu.
D. Nejedlý
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Oprava fasády MŠ a OÚ

V letošním roce před začátkem letních prázdnin byla
zahájena oprava fasády na budově Mateřské školy a Obecního úřadu. Dle fotek budovy bylo
firmou, která se tímto odvětvím zabývá, vytvořeno pět návrhů, jak by mohla fasáda vypadat.
Po projednání na zastupitelstvu obce byl vybrán finální návrh fasády, a tak realizace mohla
začít. Nejprve byla odstraněna a očištěna stará omítka. Byly zazděny různé výklenky a
zasekané veškeré elektrické rozvody, které byly vedeny po staré omítce. Vše bylo zarovnáno
a přetaženo perlinkou a lepidlem. Poté se na budově ze dvou možných stran odkopaly
základy, kde byla položena drenáž a obsypána štěrkem. Práce pokračovaly namontováním
rastru pro odvětrávaný sokl z cetris desek, na které byl natažen Marmolit a z horní strany byl
oplechován. Pak byla celá budova napenetrována a nanesena nová fasádní omítka, která byla
namíchána dle návrhu. Při této příležitosti bylo uděláno nové palubkové podbytí a natažen
nový hromosvod, který už nevyhovoval revizním kontrolám. Na závěr byl na obě schodiště
do budovy nanesen tekutý kamínkový koberec místo dlažby, která v zimě odmrzala. Celé
dílo bylo zadáno firmě Aleše Dočekala, která vyhrála výběrové řízení. Cena byla 1.428.196,Kč z čehož jsme získali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpory a
rozvoje regionů, a to ve výši 909.956,-Kč.
D. Nejedlý
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Rozpočet obce 2021
§

1012
1032
2310
3111
3392
3392
3619
3633
3639
3639
3725

§
1032
2212
2219
2292
2310
2321
2341
3111
3314
3392
3399
3421
3631
3636
3639
3721
3722
3723
3725
3739
3745
5213
5512
6112
6171
6310
6399

Pol
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1332
1340
1341
1351
1361
1511
2131
2131
2111
2324
2132
2324
2141
2139
2119
3111
2324
2460
4111
4112
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 znečišťování ovzduší
Popl. za provoz syst.likv.kom.odp.
Poplatek ze psů
odvod výtěž. z loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitých věcí
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu pozemků
Vodné
Příjmy nekapit.příspěvky, náhrady
Příjmy z pronájmu -KD
Přijaté nekapitálové příspěvky
Příjmy z úroků-FRB
Nájemné RWE plynovod
Ostatní příjmy
Příjmy z prodeje pozemků
záloha Eko-kom
Splátky půjčky od obyvatel-FRB
Neinv.přijaté transf. Z VPS SR
Dotace - výkon státní správy

5 400 000
850 000
9 000
90 000
650 000
135 000
1 756 000
12 000
133 000
5 000
1 000
22 000
250 000
21 200
90 000
212 000
60 000
9 000
50 000
7 000
9 000
130 000
380 000
32 000
61 000
355 000
70 800

VÝDAJE CELKEM
Podpora produkční činnosti
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
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
Krizové řízení
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Ostatní finanční operace pl.daní

5 400 000
23 000
21 000
201 000
60 000
62 000
5 000
1 023 000
391 000
15 000
64 000
6 000
2 200 000
40 000
2 000
12 000
10 000
174 000
54 000
9 000
27 000
124 000
4 000
58 000
349 000
361 000
5 000
100 000
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Stalo se před 50 roky

1970

● 5. ledna zemřel Jan Stránský č.51, narozen 21.2.1881. Zastupitel obce 16.9.1923 –
16.10.1927 a 27.9.1931 – 1.5.1935 a radní 1.5.1935 – 12.6.1938.
● 6. března Velká sněhová kalamita narušila silniční i železniční dopravu. Tohoto roku byla
krutá zima a to od počátku sněžení v prosinci, sněžilo každý den v lednu, v únoru až do půl
března a pak přišla sněhová vánice, podporována silným větrem, který rozprašoval sníh do
nižších poloh, dělaly se závěje, takže ani auta a vlaky nemohly pro velké spousty sněhu
jezdit. Silniční frézy sníh každý den odhrnovaly a stále nový sníh přibýval. To se několikrát
opakovalo. Na odstraňování sněhu přišlo na pomoc naše i sovětské vojsko, které bylo u nás.
● 4. dubna 1970 zemřel Václav Sláma č.29, narozen 27.8.1892 v čísle 29. Starosta obce
Poděšín 16. 10. 1927 - 15. 5. 1941, zastupitel 16. 9.1923 – 16. 10. 1927 a 15. 5. 1941 – 10. 6.
1945.
● 1. dubna nastoupil do Nížkova nový farář Alois Jaroslav Petrucha, který zde působil do
roku 1991, kdy zemřel. Pohřben je v Nížkově.
● V dubnu byla zahájena stavba vodovodu 2. etapa. Jednalo se o stavbu vodojemu o objemu
100m3 s odkyselovací stanicí na katastru obce Sirákov, napojení dalších dvou studní celkem
s 1. etapou 4 studní. Byly udělány vodovodní rozvody po celé obci a vybudován vodovod od
družstva dolů pro domy ke družstvu a k Sirákovu v celkové hodnotě 487.042,50Kčs.
● Školní rok byl zahájen 1. září a ukončen 30. června 1971. Do školy chodilo 17 dětí, z toho
9 chlapců a 8 děvčat.
● 1. září přišla do Poděšína poslední školní učitelka Marie Pokorná, narozena 1. června 1926
v Maršovicích, která přišla z Miroslavi a učila zde do 30. června 1975, kdy byla škola pro
malý počet žáků zrušena.
● V tomto roce byla poprvé provedena sklizeň všech obilovin obilními kombajny na přímo
bez řádkování. Brambory se sklízely kombajnem na 26 ha, ostatní plochy 43 ha se sklízely
ještě ručně za tekem. Byla uhrazena 1. splátka podílu Společnému zemědělskému podniku na
výkrm prasat 50.000,-Kčs jehož členem se naše JZD stalo.
● Letos postavil nový dům na místě bývalé stodoly Adolf Šmiraus, číslo 27 dostal po starém
stavení, které bylo později zbořeno a stojí tam dům č.90. Celkovou přestavbu rodinného
domu s původní střechou provedl Josef Šlechtický č.5. Nový výměnek postavil vedle
rodinného domu Jan Chalupník č.22. Oba domy mají společný dvůr.
● Dne 23. října byl dovezen nově ulitý zvon, který ulil Knos – Manoušek v Martinicích u
Velkého Meziříčí. „Zdrávas Maria“ LP 1970. Věnují občané z Poděšína. Slavnost svěcení
nového zvonu se konala 25. října 1970 o 10. hodině dopoledne v místní kapli, při níž Mši
Svatou sloužil Důstojný Pán Petrucha z Nížkova a též účinkovala dechová hudba z Nového
Veselí za řízení kapelníka Vencelidesa. Tato Mše Svatá byla obětována za živé i mrtvé
občany z Poděšína. Počasí toho dne nebylo pro tuto slavnost příznivé, stále pršelo a bylo
chladno. Za ulití zvonu bylo hotově zaplaceno 5.500,-Kčs, hudba 400,-Kčs.
● 1. prosince proběhlo sčítání lidu v Československu. Celkově je v Československé republice
14.362.000 obyvatel. V Poděšíně je 230 obyvatel, z toho 120 mužů a 110 žen. Dětí do 15 let
52, 15-50 je 87, 50-60 je 51, nad 60 let 40.
● V prosinci si udělali kurz na promítačku Stanislav Flesar a Zdeněk Jaroš a začali pod SSM
promítat v kulturním domě různé celovečerní filmy a filmy pro mládež promítačkou Club 16.
Hlavně představení pro mládež bylo navštěvováno dětmi z celého okolí.
Z. Jaroš
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Mateřská škola

Mateřská škola v roce 2020.
Rok 2020 v Mateřské škole ubíhal poklidně bez hromadných akcí a výletů. Děti
vycházkovaly spíše jen po okolí Poděšína. Nevadilo. Děti se o to více učily samostatnosti,
sebeobsluze, hygieně, úklidu. Poznávaly, objevovaly, myslely, tvořily, využívaly vlastní
fantazie a především si pořádně vyhrály. V lednu ozdobily zvířátkům stromek. Přijela malá
technická univerzita s polytechnickým vzděláváním. V únoru byl karneval. Po zápise v
květnu byla školka pro nový školní rok zcela naplněna. V červnu paní Nejedlá s tatínkem
připravila pro děti Pirátskou výpravu. Rozloučili jsme se s předškoláky. Do školy odešel
Mates, Josífek, Lucka, Marky a Honzík.
V září byla dvě divadla a drakiáda. Viděli jsme výlov rybníka. Oslavili jsme advent.
Tímto děkujeme obci Poděšín za krásnou omítku a nové schody do MŠ. Děkujeme také
ZD za brambory, kterými obdarovávají již léta naši MŠ. Děkujeme rodičům, kteří nosí do
školní jídelny ovoce a zeleninu z vlastní zahrádky.
Přejeme všem lidem lepší nový rok 2021, především štěstí a pevné zdraví.
MŠ Poděšín

Čertíci

Den dětí

Divadlo

Draci
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Pirátská výprava

Na karnevale

U jesliček

Rozloučení s předškoláky

U stromečku
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Zemědělství v Poděšíně – 4. část

Pokračování 1939

Úroda obilí byla poloviční proti jiným létům. Brambor bylo dosti. Ovoce málo a houby
žádné.
Na začátku června stálo máslo dle úřední ceny 15,-K. Byl velký nedostatek ve městech, a
proto se platilo více. Na podzim byla cena 20,-K. Po zavedení dodávky mléka bylo
prodávání zakázáno, takže spotřebitelé si mohli koupit tuky jen na lístky u obchodníků.
Darování tuků bylo zakázáno. 1 vejce stálo v červnu 55 h a před vánocemi 1,- K. Obilní ceny
byly monopolní a dosud nezvýšené. Jedlé brambory stály 45,- K za metrák, průmyslné 29,korun za 1q. Ceny dobytka byly: Vepři 1 kg 8,60 K, voli 8,-K, krávy 7,-K, jalovice 7,50 K.
Odbyt všeho byl velmi dobrý.

1940

Velké množství chroustů v květnu ničilo hlavně listnaté stromy. 13. května po celý den hustě
sněžilo.
Zima byla tuhá. Celý únor byla tak zvaná Sibiřská zima. Mrazy byly okolo -32°C. Zajíci
běhali z hladu po návsi a do dvorů. Sníh dlouho ležel a způsobil vyhynutí téměř poloviny
ozimů. Rolníci museli polovinu ozimů zaorat a síti velké množství jařin.

1941

V září byly nařízeny odvody obilí a dobytka.

1943

V roce 1943 bylo veliké sucho, poněvadž na jaře nepršelo. Prameny vyschly a studny byly
bez vody. Lidé museli vozit vodu. Také školní studna byla bez vody. Následkem sucha se
urodilo málo brambor. Rovněž píce pro dobytek bylo velice málo. Následkem neúrody
brambor nastal velký pokles selat.
Kritický nedostatek brambor se jevil též v tom, že hospodáři měli zákaz brambory větší než 3
cm v průměru krmit a pak dodávkový kontingent byl značný, takže na podzim t.r. nastal
velký pokles cen selat. Na jaře stálo sele asi 5 kg těžké 800 korun a v listopadu asi 150
korun. Rolníci se obávali, že nebudou moci vůbec vepřový dobytek uživit.

1949

V červnu byl vyhlášen sběr přemnožené mandelinky bramborové. Na sběr byly organizovány
školní výpravy.
V únoru byl přijat zákon o JZD, což lze považovat za počátek socializaci zemědělské výroby.

1951

V tomto roce byl založen přípravný výbor pro založení Zemědělského družstva. Družstvo
mělo být založeno podle I. stupně, to znamenalo, že by sdružovalo rolníky k sousedskému
obdělávání půdy. Tento výbor si pořídil do užívání 1 traktor zn. Zetor 15, vůz, závěsné
nářadí, 1 samovaz, vůz 3 t, dvojradliční pluh. Náhrada za tyto práce byla vypočítána tak, aby
kryla pohonné hmoty a mzdu traktoristy. Tyto mechanizační prostředky byly využívány
k polním pracem na pozemcích středních a drobných zemědělců. Náhrada za tyto práce byla
vypočítána tak, aby kryla pohonné hmoty a mzdu traktoristy. Jelikož nebylo utvořeno do tří
let družstvo, byl traktor v roce přidělen v roce 1954 JZD Radňovice a přípravný výbor
zrušen.

1955

V červnu 1955 ÚV KSČ zahájila další vlnu združstevňování zemědělství, které bylo
dokončeno v letech 1958 – 1960.
Z. Jaroš
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Myslivci

Sokolnické setkání

Myslivecký spolek Sirákov ve spolupráci s Václavem Augustýnem uspořádal v
Poděšíně na hřišti dne 19. 9. 2020 Setkání sokolníků. Tato akce nebyla jen pro myslivce, ale
hlavně pro děti, rodiče a širokou veřejnost, abychom ukázali část tradic naší krásné české
myslivosti.
Dopoledne za velkého zájmu veřejnosti, což nám udělalo radost, byl po krátké prohlídce
vystavených dravců proveden nástup, kde každý sokolník představil sebe i svého dravce a
poté jsme vyrazili do honitby na lov.
Lov byl proveden ploužením, kdy nastupují střídavě lovci a honci do jedné řady a
postupují lečí společně. Vyrazili jsme od hřiště, pod Pančákem směrem na Blažkov a přes
Římsy a Hanousek zpět. Byly uloveny 2 ks zajíce polního.
Po lovu následovala poslední leč v pergole na hřišti, kdy za krásného počasí bylo možné
ochutnat výrobky naší myslivecké kuchyně a různé jiné dobroty.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci a uspořádání této
akce.
S pozdravem Lovu, sokolnictví a myslivosti Zdar.
Z. Šustr
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Hasiči

Taktické cvičení Okrsku Nové Veselí Dne 18. 9. 2020 v 16:30 byl vyhlášen cvičný

poplach požáru lesa v Rybníčkách v Poděšíně. Cílem cvičení bylo prověření sestavení
dopravního vedení za pomocí 6 stříkaček a 3 cisternových automobilů a komunikace pomocí
přenosných radiostanic při plnění úkolu. Voda se čerpala z rybníka pana Roseckého.
Hasičům se podařilo do 30 min od vyhlášení poplachu dostat vodu do vzdálenosti 850 m.
Tohoto cvičení se zúčastnili SDH Poděšín, SDH Sirákov, SDH Újezd, SDH Nové Veselí,
SDH Matějov, SDH Budeč, SDH Březí nad Oslavou, SDH Kotlasy. Počasí nám přálo, za
což jsme rádi. Všem co se podíleli na chystání a organizaci této akce moc děkuji. I panu
Jaroslavovi Dočekalovi za natáčení této akce dronem.
S. Slámová
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Výlov rybníka Již tradičně jako každý rok jsme 10. října 2020 uskutečnili výlov rybníka

pořádaný místním Sborem dobrovolných hasičů. Lovili jsme rybník na Bejčině. Prodalo se
kolem 100 kusů ryb, převážně kaprů, dále tam byli štiky, candát, amuři, tolstolobici a sumci,
kteří byli také na prodej. Letos nebylo možné kvůli vládnímu nařízení uskutečnit prodej
občerstvení.
S. Slámová
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Rekord Jitrnice

Při domácí zabijačce se mě můj vnuk Tadeáš zeptal, jaká je nejdelší jitrnice v České
republice. Odpověď jsem neznal. Tadeáš zapátral na internetu a našel rekord řezníků
z Hodonína, který činil 7,52 m. Tak jsem řekl „Jdeme do toho“. Předchozí zkušenosti
s délkou jitrnic jsme neměli skoro žádné. Na oslavu v rodině jsme vyzkoušeli maximálně
délku 3 metrů.
Den D
Prasátko Mirka jsme zabili den předem, abychom měli na přípravu dost času. Nejtěžším
úkolem bylo otočit a vyšlemovat co nejdelší střevo a to mi dá každý řezník za pravdu, že to
není jednoduché. Ráno v sobotu se dalo vařit maso (hlava, vnitřnosti, kolena) a pokračovali
jsme v klasické zabijačce. Rekord mohl začít, až přijela TV Nova. Kolem 10. hodiny přijel
redaktor David Pik s kameramanem. Po krátkém rozhovoru, jak bude celá akce probíhat,
jsme mohli začít.
Příprava prejtu: Namleté vařené maso se smíchalo s játry, rohlíky, kořením a česnekem.
Vnuk Tadeáš vše smíchal s krupicí, polévkou a já jen dosolil.
Prejt se přemístil do 7 litrové nabíječky a začalo se plnit střevo. Ze začátku jsme nevěděli,
jak máme točit jitrnici do hrnce, jelikož se nám pořád přetáčela. Po 3 metrech jsme přišli na
správný způsob a šlo to samo. Na výrobu jirnice jsme nabíječku museli naplnit ještě jednou.
Po té jitrnice putovala do vodní lázně. Po 20 minutách jsme jitrnici zchladili a přemístili na
stůl. Nyní nastalo to nejtěžší, přendat jitrnici do speciálně vyrobeného držáku, který připravil
rodinný truhlář. Byl to boj, ale vše se podařilo, jak jsme si v duchu přáli.
Tento rekord bychom chtěli věnovat pradědečkovi Tadeáše, mému tchánovi Františku
Bláhovi, který již není mezi námi. Přivedl nás k tomuto řemeslu, které se nám stalo
koníčkem a díky tomu předávám své zkušenosti svému vnukovi Tadeášovi, který bude již
čtvrtou generací v rodině.
Rekord nejdelší jitrnice byl zapsán ke dni 7. 1. 2021 do Muzea rekordů a kuriozit
v Pelhřimově.
Tadeáš Vencovský a Roman Landa st.
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Zprávy

Korona ve školce Od 24. března je uzavřen provoz v Mateřské škole v Poděšíně, kvůli
koronavirové pandemii. Od 25. května je opět provoz obnoven.

Z. Jaroš

Poděšín ve Vysočině Ve čtvrteční příloze deníku Vysočina 16. července byl na straně 3,

článek o obcích. V posledním odstavci se píše: Dobrou pověst neměli obyvatelé Poděšína a
Sirákova. „Podle jednoho o hodně dřív narozeného občana Nížkova, prý za starých časů
platila říkanka: Přes Poděšín hopem, přes Sirákov skokem. V těchto obcích se prý
k příchozím nechovali příliš přívětivě, v Poděšíně házeli kameny, v Sirákově zemědělské
nářadí“.
Z. Jaroš

Pouť V neděli 26. dubna se měla v Poděšíně a Nížkově konat tradiční pouť. Bohužel, kvůli
pandemii koronaviru byly všechny akce zakázány, takže se letošní pouť nekonala. To je snad
poprvé v historii.
Z. Jaroš

Májové

Z důvodu pandemie koronaviru jsou pro tento rok zrušeny májové bohoslužby v místní
kapličce. Májové bohoslužby se jinak konají každý rok po celý květen.
Z. Jaroš

Poděšínský Strom ve Vysočině

V deníku Vysočina, byla ve čtvrteční příloze 18. června fotografie našeho betonového
stromu s popisem, jako pozvánka pro výletníky k putování po sochách Michala Olšiaka. Dále
zde byla fotografie a pozvánka na hraniční přechod Čechy – Morava na Blažkově.
Z. Jaroš
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Závod veteránů přes Poděšín V sobotu 15. srpna odpoledne projížděl Poděšínem

závod veteránů 1000 mil Československých. Byla to třetí etapa, která vedla z Bratislavy do
Prahy, a k nám přijeli od Sirákova a další směr na Nížkov. První etapa se jela ve čtvrtek a
projížděla Polnou, Zábornou a Janovicemi. Druhá etapa se jela v pátek po Slovensku. Start a
cíl byl v Bratislavě. Celkem jelo závod 111 veteránů.
Z. Jaroš

Požár 25. srpna v dopoledních hodinách došlo k požáru strniště cca na 3000 m2. K požáru
došlo na katastru obce Skrýšov, hned za lesem Pustý. Požár byl uhašen dvěma vodními
proudy. U požáru zasahovaly tři jednotky hasičů z Polné a okolí.
Z. Jaroš

Havárie 28. října v 17:30 došlo těsně nad Poděšínem směrem na Polnou k havárii traktoru,
který jel od Poděšína, a osobního automobilu. Traktor se vyhýbal stromu a řidička auta
narazila do předního kola traktoru. Došlo k vyproštění zraněné řidičky hydraulickým
nářadím a odvozu do nemocnice. Zásahu se účastnili hasiči a Policie z Polné a záchranná
služba ze Žďáru.
Z. Jaroš

Sbírka 4. ledna proběhla Tříkrálová sbírka. V nížkovské farnosti letos sbírka vynesla
rekordních 91.849,-Kč. V samotném Nížkově se vybralo 43.213,- Kč, v Bukové 10.850,-Kč,
ve Špinově asi 4.881,-Kč, v Poděšíně 13.439,-Kč, v Sirákově 19.466,-Kč.
Z. Jaroš

Rozsvícení obecního vánočního stromu

Dne 1. 12. byl rozsvícen vánoční strom. Již počtvrté u autobusové zastávky. Letos, bohužel,
z důvodu korona pandemie, bez účasti občanů. Akci opět předcházelo postavení betlému se
slaměnými postavami. Vše pěkně nasvícené. Můžete se alespoň individuálně stavit a
pokochat se pěkně sestaveným vánočním místem.
J. Dočekal
22
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Obecní webové stránky letos doznávají další změny. Vznikly a na internet byly položeny
14. 3. 1999. To je již 22 let. Byly to první webové stránky obce v našem okrese. V průběhu
let se více či méně měnily. Také webmaster se měnil. Začínal jsem sám, později jsem to
přenechal profesionálům. Nejprve p. Kotva a letos začíná p. Šestáková. Z důvodu nové
směrnice Evropského parlamentu 2016/2102 a dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb o
přístupnosti internetových stránek jsme se rozhodli naše stránky radikálně změnit. Všechna
data, kromě některých neaktuálních, byla přesunuta ze starého webu. Změnilo se ovládání,
grafika a celkové uspořádání. Na obrázcích můžete posoudit vývoj v průběhu let.
J. Dočekal

2003 (Dočekal)

2006 (Dočekal)

2011 (Kotva)

2020 (Kotva)

2021 (Šestáková)
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Stolní tenis

Konečné tabulky:
OP 4. třídy:
1. SK Sázava
18 17 0 1
225:99
52
18 15 0 3
242:82
48
2. TJ Poděšín
3. TJ Sokol Sněžné
18 11 2 5
183:141
42
4. TJ Sokol Polnička C
18 11 1 6
180:144
41
5. TJ Sokol Nížkov D
18 10 2 6
175:149
40
6. Sokol Vlkov
18 9 1 8
176:148
37
7. TJ Sokol Nové Veselí B
18 8 0 10 156:168
34
8. KST Borovnice B
18 3 0 15 100:224
24
9. TJ Sokol Malá Losenice B
18 2 1 15 99:225
23
10. SK Sokol Lhotky C
18 0 1 17 84:240
19
TJ Poděšín „A“ postupuje o třídu výš. Nejlepší hráči byli Radim Jaroš a Jana Kourková, oba
měli úspěšnost přes 79%, dále Jaroslav Štikar a David Musil.
OP 5. třídy:
1. Bohdalov
14 12 0 2
204:48
38
2. TJ Netín B
14 12 0 2
162:90
38
3. SK Světnov B
14 10 0 4
148:104
34
4. TJ Sokol Jámy
14 7 1 6
126:126
29
5. TJ Řečice B
14 5 1 8
111:141
25
6. TJ Poděšín B
14 4 0 10 84:168
22
7. SK Dolní Heřmanice B
14 3 0 11 87:165
20
8. SK Moravec B
14 2 0 12 86:166
18
Nejlépe hrál Aleš Neubauer 73%, dále Jitka Landová 70%, Stanislava Slabá 60%, dále hráli
Zdeněk Jaroš a Marie Tomková. Poprvé nastoupili mladíci Filip Frühbauer, Lubomír Černý,
Lukáš Prchal ze Sirákova a Jiří Šlechtický.
Z. Jaroš

Volby

Ve dnech 2. a 3. října proběhly Krajské volby a do Senátu. Volební komise pracovala ve
složení: Šlechtický Jiří, Šimková Ludmila, Palasová Hana a Jágrová Olga.
Krajské.
Zapsáno bylo 193 oprávněných voličů a k volbám jich přišlo 86 to je 43,65%. 1 hlas byl
neplatný a tak bylo odevzdáno 85 platných hlasů.
Volby vyhrála KDU-ČSL – 23 hlasů, ANO2011 – 13, Piráti – 11, SPD – 9, ODS – 8,
Starostové PRO VYSOČINU – 5, Trikolora – 5, ČSSD – 5, KSČM – 3, TOP – 2,
Rozumní – 2.
Senát.
1. Kolo – 197 voličů, přišlo 80, platné 76
Výsledky: Klement KDU-ČSL – 42, Černý ANO – 13, Kasal SPD – 7, Šmarda ČSSD – 6,
Horká NeKa – 6, Střítecký KSČM – 2
2. Kolo – 197 voličů, přišlo 42, platné 42
Výsledky: Klement KDU-ČSL – 27, Šmarda ČSSD – 15.
(Zdroj: www.volby.cz)

J. Dočekal
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Školní kronika – 33. část

1891 – 92 - pokračování

Po odchodu pana Ladislava Suchánka z Nížkova, přišel tam za kaplana pan A. Holubář, ten
ale brzy se rozstonal a odebral se do rodiště svého do Skutče, odtud se dosud nevrátil. Ježto
se od začátku školního roku 1891/92 náboženství vůbec nevyučovalo, nařídila slavná c.k.
okresní školní rada, aby správa školy sama vyučování náboženství převzala. 24. 12. 1891.
Též v dozoru školském stala se koncem roku 1891 důležitá změna. Dosavadní totiž okresní
školní inspektor, velectěný pan František Šafránek, odešel do Plzně, stav se tam ředitelem
c.k. reálného gymnázia. Na jeho místo ustanoven nový c.k. okresní inspektor velectěný pan
Jan Huml, dosud ředitel měšťanských škol v Českém Brodě.
V uplynulém roce školním 1891/92 zapsáno bylo 68 dětí, z těch bylo 35 chlapců a 33 dívek.
Počet dítek klesl odstěhováním a vystoupením 14. letých na 60 a to 31 chlapců a 29 dívek.
Úlevy v docházce školní dostalo 5 chlapců a 8 děvčat. Ku konci školního roku bylo tedy 51
dětí a to 30 chlapců a 21 dívek.
Půldnů vůbec bylo 23.610
Nezameškaných půldnů 19.808
Zameškaných omluvených půldnů 900
Zameškaných neomluvených půldnů 2.902
Na začátku měsíce srpna konalo se pro Nížkovskou osadu udílení svatého biřmování ve
Velké Losenici. Jelikož jeho biskupská Milost pan biskup Královéhradecký byl nemocen, u
dítek svátost tu Pražský světící biskup Jeho Milost Nejdůstojnější pan biskup Dr. Josef
Kalous.
Školní dítky biřmovány byly dne 3. srpna, ve středu o 4 hodině odpoledne. Cestu do Velké
Losenice vykonaly děti se žactvem z Nížkova a Sirákova pěšky.
Dne 3. srpna 1892 přesazen byl dosavadní správce školy Václav Urban na místo zatímního
řídícího učitele do Dobroutova. Dnem 1. září skončila tedy působnost jeho na zdejší škole.

1892 – 93

Školní rok začal 16. dne září 1892 a končil 31. dnem v červenci 1893.
Zkouška náboženství byla vykonána 17. dne v květnu 1893.
Změny ve sboru učitelském: V tomto školním roce stala se v učitelstvu tato změna.
Dekretem slavné c.k. okresní školní rady ze dne 24. července 1892 číslo 2056 dosazen
dosavadní správce školy zde Václav Urban, za zatímního řídícího učitele na dvoutřídní
obecnou školu do Dobroutova, kdež výnosem veleslavné c.k. zemské školní rady ze dne 19.
prosince 1892 číslo 35.142 definitivně ustanoven. Týž narodil se 12. dne v měsíci červnu
1862 ve Zbraslavi u Čáslavi. Obecnou školu navštěvoval v Turkovicích od roku 1868 do
roku 1870. Od roku 1870 až do roku 1878 navštěvoval školu obecnou a měšťanskou
v Přelouči. Od roku 1878 až do roku 1882 byl chovancem ústavu učitelského v Kutné Hoře a
odbyl tam v měsíci červenci 1882 zkoušku dospělosti. Dne 27. prosince 1882 byl ustanoven
´podučitelem v Mladé Bříšti a to zatímně dekretem slavné c.k. okresní školní rady číslo
2779. Dne 20. dubna 1885 odbyl zkoušku způsobilosti v Kutně Hoře. Dne 23. srpna 1886
jmenovala jej slavná c.k. okresní školní rada číslo 1603 zatímním učitelem v Mladé Bříšti.
Toto jmenování bylo potvrzeno veleslavnou c.k. zemskou školní radou z 26. června 1887
číslo 23.717. Dne 31. července 1889 byl přeložen ze služebních příčin za dočasného správce
školy do Poděšína a to dekretem slavné c.k. okresní školní rady číslo 1368. Toto jmenování
bylo potvrzeno veleslavnou c.k. zemskou školní radou dne 1. listopadu 1889 číslo 34.376. Na
to jak s vrchu podotknuto, ustanoven řídícím učitelem v Dobroutově.
Vypsal Z. Jaroš
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Antonín Chvátal v Americe - 17. část

A co teprve ty vojenské škorně, nebo bagančata jak se obyčejně říkalo vojenské obuvi. Ty
boty, které jsem v Čáslavi vyfasoval a které byly co do délky sice dobré, ale zřejmě asi pro
větší nohy nežli jsem měl já, potřebovaly řádnou opravu. Zašel jsem si tedy ke kasárenskému
ševci naši setniny, aby mi je laskavě opravil. Abych obměkčil jeho srdce, chtěl jsem mu
vzdát zaslouženou úctu za jeho veliké zásluhy o nohy rakousko-uherské pěchoty FranzeJosefa bezvadným postavením se do pozoru a zasalutováním. Avšak v tom okamžiku sviští
něco vzduchem jako šrapnel a jen tak-tak jsem měl čas se tomu předmětu uhnout. Když se to
odrazilo od stěny, nebylo to nic jiného, než starý škrpál. Chtěl jsem se tomu originálnímu
způsobu ševcovy odpovědi na můj pozdrav usmát, ale tvář mi ztuhla, když jsem zaslechl jeho
generálské, táhni ven a přijď znovu. Měl jsem za to, že jsem něco popletl, že se mi ten zvlášť
pozorně provedený pozdrav nějak nepovedl a proto jsem rychle odešel, abych ševcovského
pana mistra zbytečně nedráždil. Když jsem otevřel znovu dveře a postavuju se do pozoru
pochopil jsem, že si pan mistr šídlo asi myslí, že si z něj tropím blázny a proto jsem již
zasalutoval jen tak podomácku. Na to mi však bodrý voják švec zase ukáže dveře a tak jsem
jej po třetí zase zdravil velmi oficiálně. Tu mi již nic neřekl, jen ukázal na pohozenou botu u
dveří, abych mu jí přinesl k verpánku zároveň se svou žádostí o správu svých škorní. Tu jsem
tedy pochopil, že ve mně poznal pan mistr vojenského nováčka a že mi chtěl ukázat, jak je to
s tou vojenskou disciplínou i při návštěvě ševcovny.
S příchodem jara, které tam začínalo dřív nežli v rodných Čechách, přišly na řadu časté
pochody a manévry v přírodním terénu. Město Sarajevo leží v dolině a všude kolem dokola
jsou vysoké hory, které patří ještě k východním Alpám a k pohoří Krasu. Na těch horských
temenech je vidět po celý rok sníh. Až k úpatí těch hor jsme musili někdy mašírovat a řeknu
vám milí čtenáři, že se tam po těch kopcích špatně chodí. Někde jsou strmé skály a chodit po
těch několika neschůdných stezkách bylo velmi nebezpečné. Stačil krátký okamžik
neopatrnosti a člověk se už řítil do roklí a propastí, odkud se živý nevrátil. Město samotné
(Seraj znamená turecky palác), bylo už tehdy velmi pěkné a výstavné. Přes řeku Miljačku,
která jim protéká, vedlo několik mostů, bylo tam všude hodně rušno a vedle tureckých čtvrtí,
které měly zcela orientální stavby i atmosféru, byly tam i čtvrti srbsko-chorvatské
s byzantskými kostely pravoslavných a s katolickou katedrálou, která tehdy nemohla být
ještě příliš stará. Obyvatel tam bylo asi tak kolem padesáti tisíc, úplná směsice všech
balkánských národů, mezi nimiž bylo i hodně nápadných potomků Abrahámových.
Nejživějším centrem města byla Čaršija (trh), kdež se nalézaly bazary obklíčené dřevěnými
krámky a každá ulice se věnovala jiné živnosti. Tak tam byla např. ulice pro stříbrníky, kteří
zhotovovali stříbrné a zlaté zboží před očima obecenstva, ulice s výrobou vykládaných zbraní
a nožů anebo zase ulice s výrobci orientálních koberců.
Nás vojáků bylo v Sarajevě všude plno, a říkalo se tehdy, že Sarajevská posádka má
v různých kasárnách asi tři tisíce vojáků. Jinak tam byly i katolické pravoslavné a kláštery,
školy, nemocnice, musea a výstavná radnice v arabském slohu. Každopádně bylo všude
vidět, že se těmi místy převalilo už kus lidské a kulturní historie, a že přitom tedy hodně
lišila tato země od panenské půdy v americké Minnesotě, kde jsem téměř už před osmi lety
dělal jako chlapec z lesních divočin ornou půdu.
Tato vzpomínka na Minnesotu nebyla náhodná i z jiného důvodu. Někdy na jaře jsem dostal
až do Sarajeva dopis od pana Josefa Chalupského z Berouna a on v něm mi oznamoval, že
prodal můj 80-akrový pozemek jednomu zájemci, a že mně posílá peníze ze složené splátky
na mou vojenskou adresu do Bosny. Peníze brzy na to došly a já musil jít k raportu, abych si
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je vyzvedl a vysvětlil jejich původ. Teprve tehdy se vojáci dozvěděli, že jsem byl v Americe
před tou vojenskou službou a musím říci, že mi to nakonec u nich zvýšilo respekt. Hlavně u
kaprálů a drsných četařů, kteří si na nás při execírkách vylévali zlost pro všechny ty své
zhrzené lásky a šenkýře, které přestaly jejich vojenské šarže zajímat pokaždé, jakmile se
přesvědčili, že jsou jejich kapsy už prázdné. Tož tedy také hned chápete, proč jsem se stal
těm vojenským seržantům více zajímavým. Ani ne tak pro ten pobyt v Americe, jako pro ty
došlé peníze, jejichž obnos si ve své fantazii asi násobili deseti. Z pouhé synovské povinnosti
a z rodinné soudržnosti jsem ovšem ihned poslal došlé peníze rodičům do Čech. Ponechal
jsem si jen několik zlatek na případnou přilepšenou a nutnou potřebu. Brzy jsem však poznal,
že ta všeobecná lačnost po penězích, která dnes má na svědomí tolik zločinů, rodinných i
celonárodních neštěstí, byla již tehdy v některých lidech a jedním z takových hladovců byl i
jeden četař z naší setniny, který si na nás často vyléval svou žluč a zchlazoval svou pálící
žáhu, když si ji nemohl zalejt příjemnějším nápojem vyrobeným z bosenských švestek nebo
z bosenské vinné révy. Dodnes jsem nezapomněl na jeho jméno. Jmenoval se Charamza a
celá setnina brzy věděla, že od patnáctého každého měsíce to s ním nebude k vydržení. To již
měl totiž svou výplatu obyčejně propitou a pak nám tedy pro zahnání své mrzutosti a žízně
ukazoval, co to znamená být vojákem a jak se na nás musí hulákat a křičet, abychom pak
vysílením tahali jazyk po zemi. Jakmile se tento slaboch v četařské uniformě dověděl, že
jsem dostal z Ameriky peníze, začal si mne docela nenápadně předcházet. Kdyby to nemělo
jít po dobrém, zkusil by to pak asi po zlém. Ale v tom mu musím přiznat, že byl chytrý,
poněvadž kdyby se byl býval rozhodl pro opačnou metodu, nehnul by se mnou, kdyby se, byl
býval vzteky třeba roztrhal. Bral jsem tedy věc také po dobrém a čas od času, když jsme se
sešli v kantýně, anebo ve městě, zcela přátelsky jsem za něj nějakou tu skleničku zaplatil. A
musím říci k jeho cti, že nijak nevydíral, že byl spokojen s tím, co dostal a zase za to dovedl
být pašák. Později jsem poznal, že mi bez jakéhokoliv nadržování dovedl vojnu v Sarajevě
zpříjemnit tím, že mi někdy ušetřil zbytečnou dřinu a nebezpečnou práci. K jedné takové
obávané službě patřila varta (hlídka) na odlehlých místech. Zprvu jsem byl až nápadně příliš
často na řadě a v celých kasárnách bylo veřejným tajemstvím, kolik rakouských vojáků Turci
na těch odlehlých vartách přepadli, nebo přímo zastřelili, poněvadž nás považovali za
vetřelce a okupanty Bosny, která po celá staletí byla pod Tureckou vládou. Po několika
sklenkách, jimiž jsme si s četařem přiťukli na vystání té vojančiny, jsem nebyl sice varty plně
zproštěn, ale už jsem na ni nemusel chodit tak často jako před tím. A nakonec se ten četař
Charamza dokonce i změnil a byl přívětivější ke všem. Ne pro ty naše přípitky, ale poněvadž
se dozvěděl, jak se stává všem vojákům protivný svou mstivou tuhou kázní, která se u něj
stávala zlovůlí a ne kázní. Nakonec na něj možná zapůsobila i spontánně zanotovaná píseň,
kterou mu celá setnina začala zpívat do pochodu, když jsme se vraceli z execírky zpět do
kasáren. Dnešnímu pokrokovému vojákovi by se snad její smysl mohl zdát dětinský, ale
tehdy i takový ras četař měl víru, i když chodil do kostela jenom proto, že tam musel vojáky
vést na mši svatou. Dodnes se pamatuji na slova té písně, od které jsme pak upustili, když
jsme viděli, že se náš četař začíná umoudřovat. Bylo to myslím nějak takto: Ten náš starý
zupák (déle sloužící voják), ten nesmí zemřít, pro toho si musí, čert z pekla přijít. Přijde pro
něj s vozem a praští s ním o zem, v pekle pak mu šmahem všichni čerti rázem zatopí.
K nejvyhledávanější zábavě všeho osazenstva sarajevských kasáren patřila samozřejmě
návštěva města. Jakmile jsme měli povolenou vycházku, zašli jsme si obyčejně v malých
hloučcích k Šestatřicátým. To byla veliká šenkovna, kam se vešlo několik set návštěvníků a
kde prodávalo celý litr výborného bosenského vína za pouhých 36 krejcarů.
Anton Chvátal, přepsal Z. Jaroš
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Historie

1707

V lednu a únoru je skoro beze sněhu, o to jsou silnější mrazy na holo mrznoucí. Zase je málo
pitné vody pro dobytek. Musí se zase ledy sekat a v kotlích rozehřívat. V druhé polovině
dubna už se tráva ukazuje.
18. května přišla před polednem prudká vichřice. Tma byla veliká jako o půlnoci, že na krok
nebylo vidět. Trvalo to jenom krátce, ale bylo to strašlivé. Foukal silný vítr, blesky lítaly a
hromy bily, jako když konec světa má být. Skoro všechny chalupy mají potrhané došky.
Nejhorší to je v Poděšíně, Sirákově a Újezdě. Stromy co rostou v polích více jak 100 let jsou
i z kořeny vyvráceny, jako peří. V Poděšíně jsou vyvráceny i stromy v lese.
Bylo vydáno nařízení, ve kterém si lidé musí zvyknout na nové určení pouti katolické, která
se v Nížkově koná každý rok. Poprvé byla nařízena v roce 1691 a to na den svatého
Nicolause (Mikuláše), jak je zasvěcený dřevěný kostel v Nížkově. Protože lidé málo chodili a
zima zlá v ten čas zimní panuje, vydáno je nařízení nové. Nyní bylo určeno, že se pouť bude
každý rok konat v druhé neděli po svátku velikonočním. Je také povoleno, že se může konat
malý trh. Zima začala 27. října. Napadlo trochu sněhu a je slabý mráz. To trvalo 10 dní a pak
zase přišlo teplo. Pevná zima začala 13. listopadu silným mrazem a sněhem. Do vánoc ho
bylo na 2 lokte a 1 střevíc.

1708

Zima byla dost dlouhá. Jaro přišlo 21. dubna a pak už přišli teplé dny.
Je vidět jak ze všech lesů v okolí dým k nebi stoupá, jak milíře už zapáleny jsou a tak tomu
bude až do podzimu. Lidé pak to uhlí odváží. To se počítá na koše a peníze se hned za to
musí platit. Také se tam dělá potřebná kolomaz.
V roce 1708 byla v Poděšíně postavena uprostřed vesnice malá dřevěná zvonička a to
z rozseče, to je strom, který se nahoře rozdvojuje. Tam byl zavěšený zvonek, který vesnice
dala ulít a zakoupila ho v Jihlavě od mistra zvonaře. Stříška byla pokryta šindelem. Vše
zaplatila obec ze své pokladny. Nížkovský farář pověřil rychtáře Doležala, aby to bylo vše
hotové do 22. července 1708, kdy je svátek Máří Magdalény, na který se konala bohoslužba
farářem z Nížkova. Účastnit se museli všichni občané jak katolíci, tak i evangelíci. Zvonit se
začalo 3x denně člověkem, který byl určen farářem z Nížkova. Zvonilo se ráno, v poledne,
večer, v pátek ještě v 15 hodin a na všechny svátky katolické, v májových pobožnostech
v květnu, při svatbě, křtu a pohřbu. Dále povinnost zvonit byla při morové nákaze, když se
objevila, při příjezdu cizích žoldnéřů, při hromobití, při velké vichřici, při ohni když
vypukne, při svolávání rychtářem. Zvoník dostával za to denně 3 groše, které mu byly
vyplaceny každou neděli po bohoslužbě obecním rychtářem z obecní pokladny.
7. července byla silná bouře, která nadělala na polích dost škody.
17. listopadu přišlo v noci velké povětří a sněhu napadlo najednou celé 2 lokte a hned začaly
mrazy a trvaly do konce roku, jenom pár dní bylo tepleji.
Zapsaw Fresar Matig II. i Nicolaus I. sedlaci i robotyrži W Syrakowi.
Václav Flesar
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