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Úvod.

Vážení občané. Máme zde polovinu roku a je čas na nový zpravodaj. Zatím to
nově vypadá na četnost dvou čísel za rok. Máme za sebou Velikonoce i pouť, ale kvůli
pandemii, která nás stále trápí, se podobně jako vloni, nic moc nedělo. Probíhá vakcinace a
tak se snad už začíná blýskat na lepší časy. Počasí se letos jeví jako teplotně podprůměrné a
co se týče srážek, tak asi nadprůměrné. Proběhlo ořezávání stromů po vsi a skácení stromů
na hrázi rybníka. Jednak kvůli chystané opravě hráze rybníka a jednak pro jejich špatnou
kondici. Akce odbahnění rybníka pokračovala opravou hráze a nové podkovy u splavu.
Pokračuje prodej stavebních parcel. Od ledna máme nový web obce. Nedávno proběhlo
pravidelně se opakující sčítání obyvatel. Tentokrát byla možnost poprvé online po internetu.
Připravuje se placení obecních poplatků za vodu, odpad a psi. Vzhledem k situaci
preferujeme placení na účet. Informace o platbě bude na webu. Zpravodaj letos slaví své
kulaté narozeniny, vydáváme jej již 25 let!
J. Dočekal
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Narodil se Lukáš Flesar č.p. 75
Zavřen provoz v Mateřské škole v Poděšíně
Zahájena druhá etapa opravy Mlýnského rybníka
Po půl roce ukončen nouzový stav, otevřena školka pro předškoláky
Měla být tradiční pouť, kvůli pokračující pandemii Covid 19 byla zrušena
Na místě bývalé sušky zahájilo ZDV Sirákov stavbu kůlny na brambory
Zemřel Stanislav Enderle č.p. 86 ve věku 63 let
Narodil se Matěj Nejedlý č.p. 102
Svoz nebezpečného odpadu
Další větší rozvolnění během pandemie, otevřeny obchody, školy a školky
Ukončeno sčítání lidu 2021
Kontejner na velkoobjemový odpad
Z. Jaroš, J. Dočekal
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Obecní úřad
Usnesení zastupitelstva obce Poděšín, ze dne 25. 1. 2021 – 3. 5. 2021
164: Zastupitelstvo obce schvaluje Záměr na prodej pozemku p. č. 2500/3, o výměře cca
1094 m2 v k.ú. Poděšín za účelem stavby rodinného domu investorem Hanou Musilovou,
Poděšín 73. Cena za m2 je stanovena 350,-Kč. Uvedená nemovitost je zapsána u
Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 01 obce
Poděšín.
165: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo kupní smlouvu na prodej části pozemku parc. č.
208, který se odděluje o výměře 135 m2 a tvoří nově vzniklou parc. č. 208/2. Tato parcela
se kupujícím manželům panu Aleši Vencovskému a paní Monice Vencovské prodává za
dohodnutou kupní cenu 4.725,-Kč, tj. 35,-Kč/m2.
166: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Dodatek č.1 smlouvy o dílo mezi obcí Poděšín a
firmou AQUASYS spol. s.r.o. Předmětem tohoto dodatku je dohoda obou smluvních stran,
že dojde k realizaci víceprací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo v rozsahu přiloženého
rozpočtu, a to navýšení množství vytěženého sedimentu. Výše ceny víceprací je 258 825,25
Kč bez DPH.
165: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo kupní smlouvu na prodej části pozemku parc.č.
53/1, který se odděluje o výměře 67 m2 a tvoří nově vzniklou parc. č. 53/5. Tato parcela se
kupujícím, panu Pavlu Hosovi a paní Elišce Machové prodává za dohodnutou kupní cenu
2.345,-Kč tj. 35,-Kč/m2.
168: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo žádost o koupi části pozemku p.č. 51 o výměře
cca 63 m2. Kupující Petr Kobylka a Michaela Kobylková vznesli tuto žádost z důvodu
koupě nemovitosti číslo popisné 62. Tato nemovitost je na parc.č. 153 a je k tomu zahrada
na parc.č 152. Tyto dvě parcely jsou rozděleny obecním pozemkem parc.č. 51, a proto by
žadatel chtěl část obecního pozemku koupit z důvodu propojení nově nabytých nemovitostí.
169: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo žádost o koupi části pozemku p.č. 51 o výměře
cca 29 m2. Kupující Ladislav a Věra Landsmanovi vznesli tuto žádost z důvodu přístupu a
údržby nemovitostí na parc. č. 154.
170: Zastupitelstvo obce schvaluje záměry na prodej částí pozemku parc. č. 51, ostatní
plocha o výměře cca 62 m2 v k. ú. Poděšín z důvodu propojení dvou nabytých parc. č. 153 a
152 a Záměr na prodej části pozemku parc. č. 51, ostatní plocha o výměře cca 29 m2 v k. ú.
Poděšín z důvodu údržby a přístupu k nemovitosti na parc. č. 154.
171: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 2506,
2509/1, 2509/2 za účelem stavby Rodinného domu investorem Petrem Enderlem.
172: Zastupitelstvo obce Poděšín zamítlo Žádost pana Jiřího Enderle na výměnu pozemku
parc. č. 2504 za pozemek parc. č. 2500/4.
173: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo plat kronikáři obce Poděšín Zdeňku Jarošovi
1.200,-Kč hrubého/měsíc.
174: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo nákup čtyř kusů nových kontejnerů o objemu
1.100 l na tříděný odpad. Bylo navrhnuto vyměnit starý plechový kontejner na plasty na
stávajícím sběrném místě, který je v dezolátním stavu, za nový plastový kontejner a nákup
nových kontejnerů na plasty, papír a BIO odpad, které budou nově umístěny na
připraveném místě v nové zástavbě obce Poděšín směrem k Nížkovu.
175: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo žádost o povolení kácení dřevin podanou panem
Pavlem Slámou na parc. č. 156. Jedná se o starou třešeň, která má poškozený kmen a hrozí
pád na přilehlou budovu.
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176: Zastupitelstvo obce Poděšín bere na vědomí cenové podmínky právního zástupce ve
věci zrušení sdružení Plynovod Poděšín – Sirákov, které se pohybují okolo částky 5.000,Kč.
177: Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na prodej části pozemku parc. č. 51.
Jedná se o prodej části nově vzniklého pozemku parc. č. 51/3 o výměře 31 m2. Tento
pozemek kupují manželé Ladislav a Věra Landsmanovi za dohodnutou kupní cenu 1.085,Kč. Další část nově vzniklého pozemku parc. č. 51/2 o výměře 67 m2 kupují manželé Ing.
Petr a Michaela Kobylkovi za dohodnutou cenu 2.345,- Kč.
178: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č.
2500/3. Obec Poděšín prodává tento pozemek o výměře 1.094 m2 paní Haně Musilové a
panu Zdeňku Palečkovi pro stavbu rodinného domu za dohodnutou kupní cenu 382.900,-Kč,
tj. 350,- Kč/m2.
179: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Darovací smlouvu pro Oblastní charitu Žďár nad
Sázavou ve výši 3.000,-Kč na Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi.
180: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo nákup zametacího kartáče na obecní komunální
traktůrek. Jedná se o nový výměnný rychloupínací závěs Tielburger s pohonem a rotační
koště tk 520 Tielburger se záběrem 120 cm a se zásobníkem na nečistoty. Cena tohoto setu
je 59.400,-Kč bez DPH.
181: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo odstranění nebezpečných dřevin na pozemku
parc. č. 152. Jedná se o dlouho neudržované okrasné dřeviny na parc. č. 152, které ohrožují
okolní stavby a vedení el. napětí.
182: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Darovací smlouvu na uhrazení ztráty ve výši
60.000,-Kč COOP družstvu Velké Meziříčí. Jedná se o ztrátu za rok 2020 ve výši 64.326,Kč. Bylo navrženo uhradit 60.000,- Kč.
183: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 2505 o
výměře 51 m2. Žádost byla podána z důvodu využití ke stavební parcele č. 2504 a srovnání
linie s vedlejší parcelou.
184: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo návrh novostavby RD na parc.č. 2500/10. Tento
návrh byl doručen datovou schránkou na obecní úřad Poděšín a po projednání není
v rozporu s územním plánem Obce.
185: Zastupitelstvo obce schvaluje Záměr na prodej pozemku parc. č. 2505, trvalý travní
porost o výměře 51 m2 v k. ú. Poděšín panu Jiřímu Enderlovi, který vlastní přiléhající
stavební parcelu. Důvod byl údržba a zarovnání linie stavební parcely s vedleší
nemovitostí.
186: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Záměr na prodej pozemku parc. č. 2506, 2509/1
a 2509/2 orná půda o výměře cca 1379 m2 v k. ú. Poděšín panu Petru Enderlovi za účelem
stavby rodinného domu. Uvedená nemovitost je zapsána u Katastrálního úřadu pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 01 obce Poděšín.
187: Zastupitelstvo obce Poděšín provedlo Výběrové řízení na zhotovení stavby
víceúčelového hřiště v Poděšíně, kde vybralo nejvýhodnější nabídku od firmy TEWIKO
systems s.r.o. Byly osloveny tři firmy, které zaslaly své nabídky k určenému datu, a to firma
STAVOCERM s.r.o., firma TEWIKO systems s.r.o. a firma JM Demicarr s.r.o.
Nejvýhodnější nabídka byla od firmy TEWIKO systems s.r.o. a to za cenu
3.205.861,37Kč. V kritériích byl uveden dodatek, že pokud na tuto stavbu nebude získána
dotace, o kterou jsme žádali Ministerstvo pro místní rozvoj, které by mělo výsledky
zveřejnit do konce dubna, tato smlouva zaniká a stavba neproběhne.
3

11.6.2021

188: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo žádost paní Vejvodové Marie na odkup
pozemku parc. č. 2. o výměře 41 m2. Tento pozemek je již několik let obklopen jinými
soukromými pozemky a tak k němu ani obec nemá přístup.
189: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo řádnou účetní závěrku MŠ Poděšín, která byla
sestavena k 31.12.2020 a nebyly shledány žádné nedostatky.
190: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo žádost o úhradu ztráty MŠ Poděšín z roku 2020
ve výši 7.620,64 Kč z rezervního fondu. Ztráta vznikla v souvislosti s náklady, které byly
účelně vynaloženy v předchozím období na rozvoj a vybavení mateřské školy.
191: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.5 ke kupní smlouvě na zajištění odvozu
separovaného odpadu. V dodatku se sjednává nová smluvní cena na vývoz separovaného
odpadu. Jedná se o plasty a cena je stanovena na 210 Kč/ 1 vývoz 1 ks 1100 l kontejneru.
192: Zastupitelstvo obce Poděšín neschválilo Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. a to
z důvodu, že každý rok podporujeme jinou organizaci. Žádost byla zaslána s návrhem na
finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč.
193: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Záměr na prodej pozemku parc. č. 2, ostatní
plocha o výměře cca 41 m2 v k. ú. Poděšín. Pozemek je již několik let obklopen
soukromými pozemky a obec k němu nemá přístup.
194: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo žádost paní Lenky Málkové (roz. Landové) na
odkup stavebního pozemku parc. č. 2500/4 o výměře 814 m2.
195: Zastupitelstvo obce Poděšín schvaluje projektovou dokumentaci „Novostavby RD
v Poděšíně“, parc. č. 2500/3, k. ú. Poděšín dle předložené projektové dokumentace.
196: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo žádost o vyjádření k výstavbě HDPE trubek a
optického kabelu od Mlýnského rybníka k rozvaděči u budovy č.p. 69. dle projektové
dokumentace a přiloženého situačního snímku se závěrem, že to bude mít i přínos pro naší
obec, a to ve zlepšení mobilního i internetového signálu.
Vypsal J. Dočekal

Stav financí k 30. 05. 2021:
- pokladna:
- bankovní účet 1:
- bankovní účet 2:
- bankovní účet 3:
Celkem:

21.405,00 Kč
5.203.341,72 Kč
109.190,38 Kč
3.277,60 Kč
5.337.214,70 Kč

- bankovní účet FRB:
- úvěr:

130.608,58 Kč
-4.145.424,00 Kč

J. Dočekal

Obec
Audit
Dne 26. 5. proběhl na Obecním úřadě audit. Kontrolu prováděla pracovnice Krajského úřadu
p. Hanusová. Jak už bývá u nás zvykem, vše proběhlo v pořádku a bez závad. Výslednou
zprávu si budete moci přečíst na našem webu.
J. Dočekal

Nové kontejnery
V měsíci únoru byl schválen nákup nových 1100 l kontejnerů. Jeden kontejner na plastový
odpad byl pořízen na výměnu za první kontejner v obci, který již dosloužil, a byla s ním
špatná manipulace. Další tři kontejnery jsou postaveny na novém sběrném místě v nové
zástavbě obce směrem k Nížkovu. Je tam kontejner na plasty, papír a BIO odpad. Cena
těchto čtyř kusů nádob byla 31.460,-Kč.
D. Nejedlý
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Zametací kartáč na komunální traktor
V únoru byla zaslána objednávka firmě STROM PRAHA a.s. na zametací ústrojí na náš
komunální traktor. Tento zametací kartáč má záběr 120 cm, natáčení doprava i doleva a
sběrnou nádobu na nečistoty a je plánován na úklid po obci. Cena tohoto přídavného ústrojí
je 59.400,-Kč bez DPH. Bohužel, když píšu tento článek, je 17. 5. a stále se čeká na jeden
díl, který z důvodu KORONAVIRU nebyl prodejci dodán.
D. Nejedlý

Odbahnění Mlýnského rybníka – Pokračování - Oprava hráze
Začátkem měsíce dubna začaly pokračující práce na odbahnění a opravě Mlýnského
rybníka. Nejprve byly na hrázi místními hasiči pokáceny stromy, které byly vesměs shnilé a
práci na opravě hráze by překážely. Poté pracovníci firmy Aquasys spol. s.r.o. z hráze
odstranili starý kámen, pod kterým se hráz urovnala a byla na ni natažena nepropustná
textilní folie, která se poté zasypala štěrkem, ve kterém jsou nově usazeny velké kameny.
Následovalo zboření staré podkovy a vykopání základů pro nový bezpečnostní přeliv, který
je již skoro vybetonován. Ještě byla hráz osazena novým schodištěm k lovišti a po schválení
zastupiteli bude odstraněno zábradlí z celé hráze. Pouze na mostě nad novým přelivem bude
přiděláno nové bezpečnostní zábradlí v délce cca 6m. Bylo plánováno, že do konce května
bude vše hotovo, ale z důvodu nepříznivého počasí se tento termín zřejmě posune.
D. Nejedlý
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Nový web www.podesin.cz
Jak už jsme minule informovali, naše obec má nové webové stránky. Autorem je p.
Šestáková. Byly převedeny ze starých stránek a doplněny o spousty dalších informací. Nyní
již úpravy stránek a nové příspěvky dělám sám. Pár informací o novém webu:
Menu je rozděleno na 4 hlavní podmenu – Obecní úřad, Obec, Informace a Organizace.
V nich je spousta voleb, které odpovídají hlavním skupinám.

Dále další skupina podmenu, a to GDPR, Zajímavosti, Historie a Zpravodaj.

Zde je třeba zvlášť upozornit na Zajímavosti, kde najdete spoustu stránek o zvláštnostech
v naší obci. Jako např. Historie kaple, Jak to v Poděšíně kdysi vypadalo, Technické novinky
poprvé v Poděšíně, První písemná zmínka o Poděšíně, Cestopisy z mnoha zemí světa,
Seznam všech Olšiakových soch, Kříže v Poděšíně…
A zejména velmi rozsáhlá Historie.
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Zde je mnoho zajímavého o naší historii, jako třeba Historie v datech od roku 1233 do 2021,
Představitelé obce, tedy majitelé panství 1242-1925, zastupitelé obce od roku 1825 do 2021,
přehled obyvatel 1636-2015, přehled učitelů ve škole 1825-1975, učitelek ve školce 19422014, počty žáků 1848-1974… Dále Stavby od roku 1900-2021 se stovkami fotografií. Dále
rozsáhlá tabulka obyvatel 1549-2015. Domy podle č.p. 1-114 se seznamem všech zjištěných
obyvatel. Obyvatelé 1618-2011. Historické mapy Poděšína 1720-2018. Historické fotografie
Poděšína. Letecké fotografie 1992-2021. Vítání občánků 2003-2019. Absolventi ZŠ
v Nížkově. Rekapitulace volebních období 1994-2018. Kronika obce 1925-1979. Školní
kronika 1774-1893. Publikace Školka 1942-2002. Setkání rodáků 1998-2018. Zemědělství
1930-1955. Historie v příspěvcích s mnoha dalšími zajímavými údaji. Mnohé stránky se
nadále doplňují.
Ve Zpravodaji je archiv všech dosud vydaných zpravodajů 1997-2021.

Určitě zajímavá je také Video galerie s 91 obecními videi od roku 1991-2021.

Asi nejdůležitější je Úřední deska. Zde se aktuálně objevují všechna důležitá oznámení.

V dolní části webu jsou Kontaktní údaje.
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O aktuálním dění v obci si můžete přečíst v Novinkách. Příspěvky jsou rozdělené
do Kategorií, jako např. Události poslední doby, Obec, Hasiči, Obecní hlášení, Ze života
obce a mnoho dalších.

V horní části webu jsou externí odkazy na Mobilní rozhlas, Facebook obce, Knihovnu, Starý
web a Forum.

J. Dočekal
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Čáp na lovu v našem rybníku

Velikonoční výzdoba

Poděšín letecky letos na jaře

Přemístěné info tabule

Socha Strom po 11 letech
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Mateřská škola
Mateřská škola v roce 2021.
I v tomto nelehkém období se snažíme, aby činnost v mateřské škole byla pro děti poutavá,
přitažlivá a rozvíjela jejich osobnost. Učí se dodržovat správnou hygienu. Je jim nabízena
bohatá a rozmanitá strava. V lednu jsme pro děti připravili karneval s bohatým programem.
Ať již princezny nebo rytíři, každý si zábavné dopoledne vychutnal plnými doušky.
Nechyběla ani odměna a občerstvení. 1. března děti přešly na distanční vyučování. Všichni,
i mladší se zapojili. Dokonce posílali fotky se svými výrobky, které pan Dočekal ukládal na
obecní web. Moc mu tímto děkujeme. 12. dubna byla školka otevřena pouze pro
předškoláky a děti rodičů vybraných profesí. Zvládly testování, a i v šesti si školku pěkně
užily. Pracovali s interaktivní tabulí a s tablety. Byl uspořádán Rej čarodějů a čarodějnic.
Děti vyrobily čarodějnické klobouky. V prvním květnovém týdnu vyrobily květiny a dárky
pro maminky. Od pondělí 10. května už bude školka zase plná. Přijdou všechny děti a
nemusí se testovat. Všichni se již těší na své kamarády a na období plné sluníčka a teplíčka.
To také přejeme všem, kteří si rádi pročítají Zpravodaj i všem ostatním.
MŠ Poděšín

V zimě

U interaktivní tabule

U interaktivní tabule
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Tři králové

Tři králové

Tři králové

Tři králové

Tři králové

Tři králové

Čarodějnické klobouky

Rej čarodějů a čarodějnic

Práce s tablety

Karneval
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Zemědělství v Poděšíně – 5. část
Založení družstva.
1951
Přípravný výbor JZD byl sestaven v roce 1951. Dostal do užívání 1 traktor Z 15, samovaz
5 - stohý, vůz 3 t, dvojradliční pluh. 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.

1956
Dne 23. února bylo založeno Jednotného zemědělského družstvo Poděšín. Do družstva se
přihlásilo 45 členů a sdruženo bylo 17 drobných a středních zemědělských závodů se 160 ha
zemědělské půdy. Během roku 1956 se 4 členové odhlásili a 4 přihlásili, takže výměra
družstva ke konci roku 1956 činila 207,51 ha společné půdy. Z toho 205,93 ha zemědělské
půdy (ostatní zahrady), z toho 153,93 orné půdy. Trvale činných pracovníků bylo k 31.
prosinci – 37, občas pracující (kovozemědělci a starší členi) – 8. Jarní setí se provádělo již
společně, živočišná výroba byla společná od 1. června a tím se stalo JZD III. typu.
Předsedou byl zvolen Stanislav Chvátal č.33, agronom Jan Sláma č.29, zootechnik Bohumil
Flesar č.35, skladník Antonín Sedlák č.31, účetní Jaroslav Dočekal č.9. Zakládající členové:
Stanislav Chvátal č.33, Antonín Sedlák č.31, Václav Šimek č.48, František Dobrovolný
č.30, Jan Sláma č.29, František Homola č.34, Jaroslav Dočekal č.9, František Flesar č.10,
Josef Rosecký č.19, Josef Novotný č.21, Jan Šimek, Božena Homolová č.20, Josef Šorf
č.26, František Koumar č.28 a další. Z těchto členů bylo zvoleno představenstvo činovníků
družstva. Zakládání družstev bylo stanoveno zákonem, aby veškerá orná půda se mohla
obdělávat strojově, ve velkých skupinách traktory a jinými stroji, kterými se tyto lány polí
mohly rychle obdělat. Meze dřívějších dílců polí se rozoraly a též některé polní cesty
soukromých majitelů. Členové družstva i jejich rodinní příslušníci jsou povinni pracovat na
těchto družstevních lánech za odměnu stanovenou družstvem v pracovních jednotkách za
hodiny – 8 hodin denně. Každý družstevník s rodinou má nárok na naturální dávky obilovin,
pšenice, žita, ječmene a ovsa, jednak pro výživu svojí rodiny a zvířat, krávu záhumenkovou
a píci pro ní, podle množství oddělaných jednotek. Peníze za odpracování jednotky se
proplácí po skončení vyúčtování v kanceláři za každý měsíc dle stupnice odměn. Vznik a
vývoj jednotného zemědělského družstva Poděšín nesmazatelně patřil do historie obce. Stav
dobytka k 31. prosinci: Krávy 45 kusů, ostatní dobytek 79 ks, prasnice 15 ks, ostatní prasata
97 ks. Bylo započato s adaptací vepřína v čísle 11, na 100 ks vepřů. Adaptace stáje byla
dokončena v roce 1957.
Rostlinná výroba
Odrůda
Ha Sklizeň cel. Sklizeň 1/ha
Odrůda Ha Sklizeň cel. Sklizeň 1/ha
pšenice
5,5 102 q
18,54 q
Žito
34
612 q
17,94 q
ječmen
6
110 q
18,33 q
Oves
27
500 q
18,51 q
brambory 29.5 6251 q
211,89 q
Len
8,5 304,6 q
35,83 q
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Prodej obilí byl rozdělen na povinné dávky a státní nákup, čili volný prodej, který byl za
vyšší ceny. Rostlinné výrobky byly rozděleny následovně.
Živočišná výroba (za 7 měsíců)
Mléko
21400 litrů dodávka
Hovězí dobytek
1756 kg dodávka
Vepřové maso
1204 kg dodávka

8500 litrů na volný prodej
3388 kg na volný prodej
2443 kg na volný prodej

Odměny
Celkem bylo odpracováno 11053,15 PJ, hodnota PJ = 20,-Kč, hodnota naturálií na PJ = 9,4
Kč. Celkem bylo vyplaceno 221.063,-Kč, na jednoho člena 4.913,-Kč.

1957
Do JZD byl přijat 1 zemědělec o výměře 28,87 ha,
K 31.12. má JZD 47 členů o výměře zemské půdy 238.14 ha,
O výměře orné půdy 176.55 ha.
Rostlinná a živočišná výroba zůstala přibližně na stejné výši jako v roce minulém.
Odměny
Vyplaceno – 245.697,48 Kčs na 13.649,86 PJ. Hodnota PJ =18 Kčs. Hodnota naturálií –
8,54 Kčs.
Ze společné záhumenky se vydává 1/2 brambor, 1/2 ovsa podle výnosu v JZD při výnosu
200q brambor = 50 q na rodinu, při výnosu 20 q ovsa = 5 q na rodinu.
Ostatní naturálie se vydávají na odpracované jednotky následovně:
Na 1PJ – 2,10 kg chlebového obilí, 0,70 kg krmného obilí /ječmen/, 2,00 kg brambor,
0,015kg máku, 2,00 kg slámy, 2,00 kg sena, 1,00 kg řepy. Tyto naturálie se neplatí a jsou
součástí odměny.
Celkové příjmy 513.184,10 Kčs. Celkové náklady 161.193,88 Kčs. Celkové odměny
245.697,48 Kčs. Nezapočteno do nákladů, vyplaceno ze zisku.
Příděly fondům a ost. 106.292,74 Kčs.

1958
Do května došlo k přistoupení do družstva všech ostatních 37 zemědělců členů a sdruženo
bylo dalších 14 zemědělských závodů o celkové výměře 168 ha, takže JZD má do 2 ha 2
zemědělce, do 5 ha 9, do 10 ha 4, do 15 ha 4, do 20 ha 4 a přes 20 ha 8 zemědělců. Celková
výměra zem. půdy na konci roku 1958 – 392,09 ha a orné 296,46 ha. Společné záhumenky
jsou 17,20 ha. Počet členů je 85. Tito zemědělci, kteří hospodařili soukromě, přistoupili
hromadně všichni z celé obce, mimo dvou malozemědělců, kteří hospodaří soukromě na
přidělených okrajových polích a lukách.
Sociální zabezpečení členů JZD bylo rozděleno na dvě části, důchodové a nemocenské.
Nemocenské a důchodové si platili členové podle zvoleného pásma od 14 do 88 Kčs
měsíčně. Důchod byl vyměřován podle placených příspěvků (za 14 Kčs., byl důchod 230
Kč.) Příspěvek se měsíčně odváděl na účet ONV (soc. zabezpečení) a členům se srážel
z výplaty odměn. Většina členů si platila 14,-Kčs. Někteří 26,- a jen dva starší před
důchodem 88,-Kčs.
Nemocenské zabezpečení spočívalo v tom, že JZD si zvolilo jednu ze tří skupin a to A/ B/ C
a podle toho platilo příspěvek ONV jako svůj náklad. V našem JZD byla schválena skupina
„C“, při které byl zdarma lékař, nemocnice i léky. Ve skupině „B“ se léky platily.
Přídavky na děti vyplácelo JZD z vlastních prostředků, na jedno dítě 30,-Kčs, na další děti
40,-Kčs měsíčně. Mateřská dovolená se neplatila a členky, pokud se jim měl kdo starat o
15
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dítě, normálně pracovaly. Nemocenské dávky se vyplácely ve výši záloh na PJ rovněž ze
soc. fondů JZD.
Mechanizace: Byl zakoupen 1 traktor Z 25, 1 zrnomet, 1 rozmetadlo hnojiv a 1 nákladní
auto V 3S 5 t. Ostatní mechanizační prostředky byly z členských přínosů členů.
První velká stavba, kterou provádělo družstvo, byla stavba kravína (dnes dolního). Stavba
započala v červenci 1958 a byla dokončena v roce 1959 a prováděl ji dodavatelským
způsobem OSP Žďár n.S. Stavba byla velmi nutná, protože všichni členové měli dosud
hovězí dobytek ve svých stájích, i když skupinové ustájení bylo provedeno, zvlášť dojnice,
jalovice a býci na žír. Tato stavba sloužila za účelem svedení krav a jalového dobytka do
jedné stáje, k jejich krmení a obsluze byli ustanoveni krmiči, na dojení dojičky, které chodí
pravidelně dojit. Tento kravín, byl v roce 1997 přestavěn na volné ustájení a dodnes slouží
jako odchovna mladého dobytka. Dále byla povolena stavba zděné drůbežárny na 300 ks
nosnic za 179.000,-Kčs., která byla dostavěna v roce 1961, a 4 dřevěné boudy na prasnice.
21. září 1958 byl v Poděšíně slavnostně otevřen první kulturní dům na Žďárském okrese. Od
časného rána vyhrávala hudba. Ve 13.30 hodin prošel průvod obcí. Po přestřižení pásky a
proslovech začala dožínková veselice.
Odměny: Spotřeba PJ=27.321,36 Kčs, hodnota PJ = 18,-Kčs + 6.42 Kčs v naturáliích.
Celkem bylo vyplaceno na odměnách 491.784,48 Kčs. Na PJ se vyplácelo 8 Kčs na
zálohách a 10 Kčs na doplatcích. Prémie se nevyplácely.
Výplaty ze soc. fondů: Nemocenské pojištění placené ONV – 14.320,-Kčs. Přídavky na děti
a nem. dávky 13.366,-Kčs., celkem 27.676,-Kčs.
Z. Jaroš
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Konec jedné historie – Suška.
Sušička na obilí, pro většinu obyvatel zkráceně suška. Sušku začalo stavět v roce 1966 JZD
Poděšín. Stavba byla dokončena a dána do provozu v roce 1967 a stála 122.000,-Kčs.
Veškeré zařízení sušky bylo demontováno a zlikvidováno v lednu 1984 a byla zde zřízena
přidružená výroba. Vyráběly se zde laminátové tyče. Po rozpadnutí JZD Nížkov v roce 1993
dostal sušku v restituci Jan Homola. V roce 2017 koupilo budovu sušky ZDV Sirákov. 11.
března 2021 nechalo ZDV Sirákov zbourat budovu bývalé sušky na obilí. Následující den
byla hmota rozemleta.
Z. Jaroš
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Zavedení elektřiny v Poděšíně
Ani my jsme se nevyhnuli pokroku:
9. února 1918 proběhla první schůze za zavedení elektriky z Polné do Přibyslavi přes
Poděšín. Byl ustanoven Posázavský elektrárenský svaz, který byl vytvořen pro vedení
elektrického proudu ve směru Polná, Záborná, Skrýšov, Poděšín, Nížkov.
14. prosince 1924 bylo v hostinci, kde proběhla ustavující schůze, založeno družstvo pro
rozvod elektrické energie, které se jmenovalo „elektrárenské družstvo“, jehož předsedou se
stal Adolf Fejt, rolník v Poděšíně č.19, náměstek byl zvolen rolník Rudolf Musil č.38, a
jednatelem rolník Jaroslav Dočekal č.9. Členové výboru byli Rudolf Flesar č.10 a Václav
Sláma č.29. Kontrolorem se stal JUDr. Adolf Rosecký, majitel mlýna. Úkolem družstva
bylo provést elektrizaci Poděšína s využitím proudu k osvětlování i k motorovému pohonu,
dále mělo opatřovat pro členy zejména zemědělské motory a ostatní hospodářské stroje a
tyto půjčovat členům a konečně mělo družstvo pěstovat mezi členy osvětovou činnost. Při
založení mělo družstvo 23 členů.
25. dubna 1925 proběhla výborová schůze. Předmětem jednání byly domovní přípojky.
Usneseno jednohlasně bylo zřídit nákladem družstva členům, kteří se zaváží, do jednoho
roku zařídit si světlo nebo elektrický pohon, zaplatit domovní přípojky i rozvodnou desku.
Členové, kteří se do doby jednoho roku nepřipojí, nebo ti, kteří členy dosud nejsou, musí si
náklad spojený s domovní přípojkou uhradit sami.
Na jaře bylo začato se stavbou elektrického vedení do naší obce. Proud dodáván z elektrárny
mydlovarské u Českých Budějovic. Náklad na zařízení elektrického vedení byl přes 60.000,Kčs. Poprvé byl zapnut proud v pátek dne 31. července 1925. Též do školní budovy bylo
zavedeno o prázdninách elektrické světlo.
18. října 1926 byla Elektrárenským družstvem schválena částka 38.000,-Kčs., jako kmenový
vklad Posázavskému elektrárenskému svazu společnosti ručením omezeným se sídlem
v Německém Brodě.
15. prosince 1929 byly volby do výboru. Předseda: Adolf Fejt, náměstek: Rudolf Flesar,
pokladník: Jaroslav Dočekal, kontrolor: Dr. Adolf Rosecký, členové výboru: Václav Sláma
a Rudolf Musil.
Motorů elektrických je nyní roku 1929 v obci 26. K veřejnému osvětlování obce slouží 6
žárovek obecních a 1 soukromá. Umístěny jsou 1 u školy, 1 u Fejtů, č.19, 1 u Flesarových,
č.7, 1 u Roseckých, č.11, 1 u Homolových, č.34, 1 u dolních Chvátalů, č.47, 1 ve mlýně,
č.53. Subvence okresní obdrželo místní elektrárenské družstvo 19.867,-Kčs., subvence státní
33.600 Kč, celkem 53.467,-Kčs.
22. března 1936 proběhly nové volby do výboru. Předseda: Adolf Fejt, č.19, náměstek:
Rudolf Musil, č.38, pokladník: Jaroslav Dočekal, č.9, kontrolor: Dr. Adolf Rosecký, č.53,
členové výboru: Václav Sláma, č.29 a František Homola, č.17.
Dnem 1. ledna 1939 bylo zavedeno celonoční veřejné osvětlování 7 světly. Rozžíhání a
zhášení bylo řízeno časovým vypínačem, který byl umístěn v hostinci p. Josefa Roseckého
č.53. U něho byl dříve vypínač obyčejný a sám jej řídil.
28. října 1941 bylo Elektrárenské družstvo přinuceno změnit název, který zněl:
Genossenschaft für Verte lung der elektrischen Energie in Podiesschin, eingetragene
Genossenschaft mit beschränkter.
18. května 1946 proběhly volby do výboru. Předseda Stanislav Chvátal č.33, místopředseda
Alois Chvátal č.32, pokladník Jaroslav Dočekal č.9, jednatel František Rosecký č.19,
hospodář František Dobrovolný č.30, kontrolor Josef Novotný č.21, náhradníci výboru:
18
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Josef Bláha č.8 a Václav Činčera č.16.
Elektrárencké Družstvo bylo zlikvidováno v roce 1951 zákonem a jeho podstata přešla do
JZD. Družstvo na konci svého působení mělo 56 členů.
Vlastně ten pokrok nebyl zadarmo:
Rolník Josef Stehlík, č.36, narozen 2.3.1895, pojal úmysl pořídit si motor a v pondělí
22.8.1927 s prací započít. Toho dne měli přijít montéři. Týž rozhodl se porazit modřín u
chalupy, který jednak překážel vedení, jednak mělo být použito jeho kmenu za sloup
k němu. Časně ráno za přispění svého svaka Josefa Jágra z č.2, podřízl částečně strom a pak
vylezl do vršku jeho, aby tam připevnil provaz ku skácení. Nalézaje se asi ve výši 15 metrů,
spadl pojednou nevysvětlenou příčinou po hlavě dolů přímo na kamenné koryto pod
stromem, kdež zůstal s roztříštěnou hlavou a zpřeráženými údy ležet mrtev. Josef Stehlík byl
zastupitel obce od 16.9.1923 a legionář.
Z. Jaroš
Ilustrativní foto, převzaté z internetu:

Dispečink elektrárny

Elektrifikace Československa

Strojovna elektrárny

Elektrifikace Československa

Mydlovarská elektrárna

Obecní transformátor
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Zprávy
Tříkrálová sbírka
Letošní tříkrálová sbírka byla negativně ovlivněna pandemií koronaviru. Vzhledem k této
situaci nemohly chodit skupinky koledníků, proto byly pokladničky umístěny do farního
kostela a do obchodů v naší farnosti. Vzhledem k tomu, že v Poděšíně byla prodejna od
začátku prosince do poloviny února uzavřena, tak lidé moli využít, buď zaslání peněz na
účet, nebo využít jiné místo. Celkem v naší farnosti bylo vybráno do pokladniček 55.179,Kč., a to ve farním kostele sv. Mikuláše 23.887,-Kč, v prodejně COOP v Nížkově 10.372,Kč, v prodejně COOP v Bukové 6.550,-Kč, a v prodejně COOP v Sirákově 14.370,-Kč.
Z. Jaroš

Stůl
Oddíl stolního tenisu vlastní stůl, který byl jako první na kolečkách. Jelikož se kolečka
polámala, tak Jaroslav Štikar k němu vyrobil nohy. Tento stůl je zajímavý tím, že na něm
hrály v roce 1988 Mistryně Československa družstev i jednotlivců ve stolním tenise Marie
Hrachová, Jana Dobešová a naše odchovankyně Renata Chvátalová.
Dále na něm 23. prosince 1990 hrál a předvedl exhibici v kulturním domě sedminásobný
mistr světa ve stolním tenise Guo Yue Hua (čti Guo Jao Hua) z Číny v té době hrající
v Německu. V Poděšíně neoficiálně zakončil turné po Evropě, když závěrečné dvě exhibice
hrál v Československu a tu poslední ve Žďáře nad Sázavou.
Aby tomu nebyl konec, tak na něm při exhibici v Novém Veselí hráli legendy stolního
tenisu a naši reprezentanti Milan Orlovski a Jindřich Panský.
Z. Jaroš
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Vodovod
Porucha vodovodu
Začátkem února byl zjištěn úbytek vody ve vodojemu. 2. února bylo lokalizováno místo
úniku, které je na hlavním řádu cca 200 metrů pod vodojemem a 4. února Miroslav Sláma
vyhloubil bagrem jámu kolem potrubí a Jiří Enderle provedl opravu. Jelikož byla obleva,
terén byl notně rozrytý, a proto terénní úpravy byly dokončeny až na jaře.
Z. Jaroš, J. Enderle

Hledání závady

Únik vody

Opraveno
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Stalo se před 50 roky – 1971
● 29. ledna 1971 proběhla ustavující schůze SSM, při níž byly provedeny volby. Jako
předseda byl zvolen Zdeněk Jaroš, místopředseda Bohumil Flesar, jednatelka Marie
Slámová, pokladník Jana Šimková, kulturní referent Stanislav Flesar, sportovní referent
František Koumar, revizor Alois Nejedlý.
● Od 19. května byla zbudovaná železná brána a vrata ke škole a byla provedena výměna a
oprava plotu u školní zahrady.
● Nový rodinný dům při cestě ke družstvu postavil František Chvátal č.33 a dostal nové
číslo 71. Také nový dům začal stavět Jindřich Sláma č.13 na cestě ke družstvu blíže
k silnici. Nový dům dostal číslo 72.
● Kolem obce byla zahájena stavba tranzitního plynovodu Květnov – Letovice, který vede
až ze vzdálené západní Sibiře v délce 1.818 km plynového potrubí. Povede přes věčně
zamrzlé kraje. Dvakrát přetne Volhu a řadu dalších řek v oblasti věčného mrazu bude stát na
podpěrách, jinde se bude ukládat do země. Na našem území přetne tranzit Dunaj, Váh,
Moravu i Vltavu, stovky silnic, potoků a bažin. Od hranic s Ruskem vede k Bratislavě,
odtud vede tranzit k Brnu, k Bystřici n.P., dále k Novému Městu na Moravě pak ke Žďáru
n.S., na Nové Veselí, Újezd, Matějov, Poděšín a dále k Hrbovu. Od Hrbovského katastru je
odbočka na Jihlavu. Další trasa vede ku Praze a dál až k západním hranicím. V Poděšíně
překračuje regulovaný potok u lesa Hanouska a směřuje po polích našeho katastru přes
silnici dále přes Štajbl ke hranicím katastru Hrbova. Hloubení struh bylo provedeno
buldozerem do hloubky 130 cm. Ocelové potrubí o průměru 53 cm. Jednotlivé dílce potrubí
svářejí autogenem a potom v celé délce se ukládají do země. Ukládání do země provádí
jeřáby. Tlak v potrubí budou provádět kompresory umístěné v určité vzdálenosti při 55 atm.
● V červenci zemřel Bedřich Borský č.45, narozen 20.2.1905 ve Věžnici. V Poděšíně učil
1.7.1934 – 22.9.1938 a 23.11.1938 – 31.8.1945. V mobilizaci narukoval na Slovensko.
Místopředseda tajného MNV 5.5.1945 – 10.6.1945, místopředseda řádného MNV 10.6.1945
– 24.6.1945 a předseda MNV 24.6.1945 – 2.7.1945. 29. září 1935 byl zvolen velitelem SDH
do 15.12.1938.
● V areálu družstva byla dokončena stavba čerpací stanice na naftu s nádržemi na 25.000
litrů, nákladem 85.000,-Kčs. JZD zakoupilo nový obilný kombajn E 512 za 137.411,- Kčs.
● Školní rok začal 1. září a ukončen byl 30. června 1972. Zapsáno bylo celkem 17 žáků 7
chlapců a 10 děvčat.
● MNV vybudoval kanalizaci od Stanislava Enderle č.69, kolem Františka Bláhy č.63 až
k potoku nazvanou jako trasa „C“ v délce 126 metrů, v částce 13.910,- Kčs, za cementové
potrubí a práci při uložení do země.
● Místní národní výbor v Poděšíně se na své schůzi usnesl zavést do školní budovy ústřední
topení. Ústřední topení bylo zavedeno do bytu paní učitelky, do třídy, do kanceláře MNV a
do místní knihovny. K tomu musel být postaven nový komín. Hasičská zbrojnice byla
přemístěna do školní garáže a na jejím místě byla vybudovaná kotelna se skladem uhlí.
Vchod do kotelny je zbudován ze dvora a je chráněn malou verandou. V ústředním topení se
začalo topit 16. října. Náklad na tuto akci si vyžádal částku 38.156,-Kčs.
● Po dlouhých sedmi letech proběhly ve dnech 26. a 27. listopadu několikrát odkládané
volby do MNV Poděšín. Předsedou se stal opět Antonín Sedlák č.31, místopředsedou
Stanislav Chvátal č.33, tajemník Zdeněk Jaroš č.1, radní: Josef Flesar č.7 a Václav Smejkal
č.49, členové: Věra Bláhová č.63, Jaroslav Dočekal č.9, Stanislav Enderle č.69, Jaroslav
Chvátal č.39, Jan Sláma č.29, Jan Šimek č.68.
Z. Jaroš
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Přehled srážek v Poděšíně za posledních 20 let
Rok/Měsíc
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

1.
18
85
36
39
28
67
26
93
87
42
79
14
37
31
33
25
30
49
30
55

2.
49
42
20
19
53
14
15
62
51
14
17
70
5
42
20
69
25
0
51
12

3.
4.
17 16
56 14
19 15
45 109
50 34
52 28
46 37
28 17
25 44
24 50
38 90
97 11
60 23
37
0
91 57
41 24
20 70
11 15
33 42
94 46

5.
112
136
71
34
60
59
133
137
69
59
148
105
53
60
117
89
46
104
53
102

6.
223
78
125
65
65
26
30
144
76
91
83
143
95
59
91
34
76
20
76
48

7.
96
38
34
99
164
42
107
37
115
129
198
92
89
70
32
201
42
108
79
139

8.
175
55
52
42
27
58
125
54
123
134
176
86
64
28
230
80
91
41
155
58

9.
10. 11. 12.
95 104 45 21
80 45 29 40
80 45 29 71
84 92 51 35
23 69 39 39
49 69 80 39
121 56 30 45
106 54 28 26
70 51 19 84
65 31
0 42
112 10 49 77
20 65 36 65
47 33 46 43
133 27 92 24
15 26 58 22
58
4 17 54
68 27 80 13
40 82 13 39
75 82 68 47
94 25 38 60

Celkem
972
697
596
713
651
583
771
786
814
681
1077
804
595
603
792
696
588
522
791
771

Celkem
904 650 885 742 1747 1647 1911 1854 1434 998 847 886
mm
Průměr
45 33 44 37
87
82
96
93
72 50 42 44
mm
Průměr %
6
4
6
5
12
11
13
13
10
7
6
6

14503
725
100

Z tabulky vyplývá, nejvíce srážek v Poděšíně bylo v roce 2010, dále 2020 a 2012. Nejsušší
rok byl 2003, pak 2015 a 2004. Podle měsíců má nejvíce srážek červenec, pak srpen a dále
květen. Nejsušší je únor, pak duben a dále listopad.
Z. Jaroš, J. Dočekal

Hasiči
Brigáda
Dne 29. března se uskutečnila první letošní hasičská brigáda. Jednalo se o úklid větví okolo
Mlýnského rybníka na návsi a po obci. I přes malou účast se udělalo kus práce . Všem
zúčastněným děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
S. Slámová

Požár lesa v Cikarech
Dne 28.4.2021 8:39 byl vyhlášen poplach k požáru lesa v Cikarech o ploše cca 100m2. U
požáru asistovali i naši hasiči Lukáš Flesar, Zdeněk Sobotka, Vladimír Řeháček a Petr
Enderle. Náš sbor zajištoval plnění aut vodou z rybníka.
Dále byly u požáru jednotky: HZS Žďár nad Sázavou, SDH Nové Veselí, HZS Polná.
S. Slámová
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Školní kronika – 34. část
1891 – 92 - pokračování
Nástupcem jeho zde stal se Josef Med, učitel v Krásné Hoře, jenž dekretem slavné c.k.
okresní školní rady ze dne 24. července 1892 číslo 2127 ustanoven zatímním správcem
školy zde.
Týž narodil se 3. dne v září 1856 v Bonkově okresu Humpoleckém. Navštěvoval obecnou
školu v Herálci a v Jihlavě, kde se též na tamější reálce již šest tříd odbyl, dále vzdělával.
Konav na to vojenskou službu jako jednoroční dobrovolník 21. pěšího pluku. Zúčastnil se
okupace Bosny a Hercegoviny v roce 1878, dvou menších a jednoho většího boje. Odkud
s porušeným zdravím propuštěn na dovolenou, načež povolán za výpomocného podučitele
do Svatého Kříže, kde 1. březnem 1879 nastoupil. V téže vlastnosti působil potom
v Humpolci, Herálci a Úsobí až do 31. července 1882. Z posledního místa pokusil se složit
zkoušku učitelské dospělosti, což se mu ale pro neznalost české mluvnice a pravopisu
nepodařilo. Na radu velectěného pana zemského inspektora Dr. Galla odebral se příštím
rokem do Kutné Hory, kde se po osm měsíců v češtině a v hudbě privátně vzdělával maje
též dovoleno obcovati přednáškám a pokusům na c.k. učitelském ústavě. Vykonav na to
tamtéž zkoušku učitelské dospělosti, ustanoven dekretem slavné c.k. okresní školní rady ze
dne 20. prosince 1883 číslo 2304, zatímním podučitelem v Krasonově, kde 1. lednem 1884
nastoupil. Odtud v téže vlastnosti přeložen dekretem slavné c.k. okresní školní rady ze dne
19. listopadu 1885 číslo 2576 do Větrného Jeníkova. Odtud konal zkoušku učitelské
způsobilosti před c.k. zkušební komisí v Praze, načež výnosem veleslavné c.k. zemské
školní rady ze dne 18. listopadu 1887 číslo 38277 ustanoven zde definitivním podučitelem.
Dekretem slavné c.k. okresní školní rady ze dne 28. září 1890 číslo 2056 jmenován tamtéž
dočasným učitelem, avšak pouze od 1. října do 29. listopadu, kterýmžto dnem nastoupil
službu opět jako podučitel. Ze služebních příčin přeložen odtud dekretem slavné c.k. okresní
školní rady ze dne 24. února 1891 číslo 353 jako zatímní učitel do Krásné Hory, kde
výnosem veleslavné c.k. zemské školní rady ze dne 17. července 1891 číslo 15639
ustanoven definitivně. Odtud konal osminedělní hospodářský kurz při rolnické škole
v Písku. Jak již z vrchu podotknuto, jmenován odtud dočasným správcem školy v Poděšíně.
Definitivního ustavení dostalo se mu výnosem veleslavné c.k. zemské školní rady ze dne 18.
ledna 1893 číslo 440. Definitivní službu nastoupil 1. březnem 1883.
Složení místní školní rady: V tomto školním roce byl předsedou místní školní rady zvolen
Josef Rosecký, rolník číslo 19, zástupcem církve důstojný pán pan Augustin Pilař, farář
v Nížkově, zástupcem školy Josef Med, správce školy. Dále tito členové: Jan Blažek, rolník
z čísla 17, jako místní školní dohlížitel a Václav Doležal rolník z čísla 15.
Složení c.k. okresní školní rady: Předseda Bernard Frenzl, c.k. okresní hejtman
v Německém Brodě, c.k. okresní školní inspektor pro české školy Jan Huml, ředitel
měšťanské školy v Českém Brodě, bytem v Německém Brodě, V. Kabeláč, purkmistr
v Německém Brodě, Jan Klusáček, farář ve Svatém Kříži, Gustav Kobliha, ředitel
měšťanské školy v Humpolci, Emanuel Koubek, statkář v Komanovicích Jan Pleva, starosta
okresu Polenského ve Skrýšově, F. Laifat velkostatkář v Bělé, F. Valcuta, statkář ve
Zbilitech, J. Valenta, statkář v Okrouhl. Dvořácích. Poradníci: Kristián Pospíšil, farář
v Humpolci, JUDr. K. Nemeru, advokát v Německém Brodě.
Úprava školní zahrady:
Školní zahrada upravena v tomto školním roce ve smyslu vynesení veleslavné c.k. zemské
školní rady z 3. února 1892 číslo 28634, staré, nemocné a neplodné stromy ovocné, jež byly
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úpravě na újmu poraženy, jedna slivoň přesazena na školní dvorek, čímž řada stromků podél
hlavního průčelí doplněna. Na to v podzim celá zahrádka zrigolována a pokud bylo možno
od kamení a pýru vyčištěna. Z jara na tom usilovně pokračováno ve čištění od plevele,
zřízena hlavní a vedlejší stezky, a některé záhony důkladně promrveny. Správci školy
podařilo se prosaditi, že místní školní rada zakoupila pro školní zahradu 6 zákrsků (3
jabloňky a 3 hrušně) jako matečných stromků. Majíc za to, že v prvé řadě budou se
vysazovati zahrady, kde bývá zpravidla půda dobrá, řídila se správa školy dle toho a vybrala
druhy jemné, osvědčené a otužilé. Z jabloní zakoupeny Reneta, Baumauciová ananasová,
gnalstýnské, z hrušní: máslovka, Handeupantova, poděbradská a lahvice Bosková. Dále
zakoupeny 2 broskvoně, jež ale v nastávající tuhé zimě 1893 pomrzly majíce na to špatný
kořen. Mimo to zakoupeny 2 vysokokmenné švestky, 2 vysokokmenné meruzalky a 5 lísek
o různých druzích. Celkem byly rostliny tyto dosti bídné, ač objednány ze zemského ústavu
v Tróji u Prahy. Stáli s dopravou a balením více než 8 zlatých. Hlavní stezka udělána ve
směru pokračování hlavního průčelí (tedy od severu k jihu), vedlejší kolmo na tuto. V levé
polovici zahrady od hlavní cesty založena ovocná školka. Stromečky dodal správce školy
sám, a sice 530 ročních (jabloněk, třešní a něco málo hrušní) a 33 tříletých, jež výtečnými
druhy šlechtěny vesměs se ujaly. Maliníkům a srstkám v zahrádce na různých místech
rostoucím vykázáno vhodné místo. Pravá polovina (západní) upravena takto: Souběžně
z hlavní stezkou upraven záhon pro zákrsky vysokokroucené růže, květiny a byliny. Témuž
účelu věnovány pravé příčné dva záhony od školního stavení. Na druhý z nich vsazeny
vysokokmenné švestky a meruzalky. Pro broskve zřízeny rouby, na něž daroval potřebné
dříví pan Josef Dobrovolný, rolník čísla 30. Budíž mu za to dík. Ostatní záhony na pravé
polovici věnovány zelenině. Správce školy hradil z vlastního všechen náklad za práci
nádenickou, zahradní nářadí, náčiní a potřeby, semena, hnojivo atd., celkem 40 zlatých. Též
upraveno v severozápadním koutě místo pro včelín. Včel nebylo pro špatné přezimování a
pro nedostatek rojů k dostání. Celkem vykonáno v tomto roce ve školní zahrádce mnoho,
zejména co se týče pletí. Neúnavnou prací podařilo se mimo vše očekávání zahrádku takřka
úplně vyčistiti.
Práce tato došla zasloužené odměny, neboť úspěch již v tomto roce byl znamenitý a úplný.
Vše se zdařilo tou měrou, že kolemjdoucí žasli, nevědouce, že by ve zdejší krajině možno
bylo tak krásnou zeleninu vypěstovati. Dva z rolníků jali se hned zřizovat zahrádky.
Pěstovalo se zejména: květák (raný a pozdní), zelí (rané a pozdní po dvou druzích), kapusta
(raná a pozdní), mrkev, čekanka, černokvět, celer, řepa salátová, salát hlávkový, cibule, pór,
česnek, šalotka, cibulka zemáková, ředkvička, ředkev, kopr, ibišek, kmín, máta, levandule,
majoránka, melisa, petržel k řezání, šalvěj, rajská jablka, okurky 3 druhy, tykve (vypěstován
plod 40 kilo těžký), cukrový hrách (dvojí druh), fazole (trojí druh), paprika, rebarbora,
petržel kořenová, heřmánek, rulík, boby konžské a anglické, pohanka. Z květin:
Vysokokmenné růže (10 stromků, vypěstoval správce školy), lilie bílá, tulipány, macešky,
hyacinty, sněženky, sedmikrásky, narcisky, protěž alpskou, karafiáty, astry apod.
Až na skromné výjimky vypěstováno vše ze semene bez pařeniště pouze v truhlících.
Z jehličnatých stromků vypěstováno několik set jedliček douglasových. Odrostlejší školní
mládež podělena stromečky a sazenicemi květinovými.
Důležitá usnesení místní a c.k. okresní školní rady: V tomto roce usnesla se místní školní
rada majíc vykonati některé opravy na školní budově, požádati slavnou c.k. okresní školní
radu, aby pro tento školní rok upustila od těchto, že v roce 1895 upraví školní budovu tak,
by odpovídala všem zákonitým požadavkům. Slavná c.k. okresní školní rada upustivší od
oprav nařízených nařídila, by upravení školní budovy stalo se již v roce 1894. Vypsal Z. Jaroš
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Antonín Chvátal v Americe - 18. část
Netřeba říkat, že tam docházelo dosti často k nepěkným šarvátkám mezi vojáky různých
národností, kterým vládla dynastie Habsburků. Maďarští vojáci nás Čechy přímo nenáviděli
a tak jakmile začalo chlapcům stoupat víno do hlavy, začínaly obyčejně lítat i sklenice. Za
takových šarvátek se samozřejmě uplatňovala ta nejosvědčenější strategie všech kluků na
světě, kteří si hrají v chlapeckých letech na vojáky: Kdo uteče, ten vyhraje. Jinak se dostal
do potíží s vojenskou policií a pak z toho koukalo prodloužení vojenské služby o několik
měsíců, ne-li celých let. Samozřejmě, že zbývalo-li nám ještě několik hodin do odtroubení
večerky, že jsme se hned do kasáren nevraceli. Obyčejně jsme si pak šli v malých
skupinkách prohlédnout nějakou část města, kterou jsme ještě neznali. Mezi nejzajímavější
městské čtvrti patřila v Sarajevě pro nás seveřany ze střední Evropy ta, o které jsem již psal.
Čaršija, kde stála jedna z nejkrásnějších balkánských mešit a ta nová katolická katedrála, a
pak městská čtvrť Grad, která byla tehdy obydlena výlučně jen mohamedány. Ve středu
města bylo mnoho velikých parků a hotelů a po celém městě byly roztroušeny
mohamedánské hřbitovy. Nad městem se zvedá hrad, pod nímž přes řeku Mijačku vedl
kamenný most o jednom oblouku, postavený od Turků, a kterému se říkalo Kozja čuprija.
Vedle tohoto starého kamenného mostu tam byly ještě jiné, poněvadž město se hemžilo
lidmi a obchodním hospodářským ruchem. Už tehdy tam byly i továrny na tabák, doutníky,
na sukna, na železné zboží, na střelné zbraně a na mýdlo. Již tehdy tam byla elektrická
pouliční dráha, vodovod, chorvatské a turecké noviny, pivovar, arcibiskupský sirotčinec a
městský chudobinec, veřejné lázně, tržnice a peněžní ústavy. Většinu toho všeho moderního
vybavení tam zavedla rakouská administrace v letech devadesátých a tak se tehda skutečně
zdálo, že město je v plném hospodářském rozkvětu. Všechny tyto novoty tehdejší doby se
docela dobře snášely se starými tureckými mravy a zvyky a s velikou chudobou a
primitivností bosenského venkova. V kolika jiných zemích je tomu tak ještě i dnes, a proto
se tomu nebylo co divit, zvláště tehdy na konci 19 století. V městě i na venkově nosily
muslimské ženy tradiční závoj na obličej, takže jim bylo vidět pouze oči. Po západu slunce
se v městských ulicích žádná mohamedánka nesměla ukázat podle předpisů té Mohamedovy
náboženské ústavy Koránu. Muži nosili široké kalhoty nad kotníky nějak přivázané a
přepásané koženým opaskem, za nímž měli vždy zastrčený buď dlouhý, anebo zakřivený
nůž. Co však stojí zvláště za zmínku, je ta mohamedánská víra. O existenci Boha jsou
přesvědčeni daleko pevněji, než tomu bývá někdy u křesťanů. A také se za to své vyznání
nestydí. Když ráno slunce vychází, pak v poledne, odpoledne a po páté už po západu slunce
se objeví na balkoně minaretu vyvolávač k modlitbě (říkají mu muezzin, mohamedánský
mistr) a tu ať je Alláhův vyznavač kdekoliv, zastaví se a začne se modlit. Má to rozděleno
na několik částí tu svoji modlitbu, ale vždy to skončí klečením a skloněním hlavy až k zemi.
Často jsem šel kolem takových lidí v ulici, když se zrovna modlili, a je to pro každého
myslícího člověka velmi poučné. Totéž dělá mohamedán v předepsaný čas i při práci.
Nedaleko našich kasáren měl jeden muslim kousek pole. Přicházel tam okopávat svou úrodu
cukrovky. Doprovázely jej vždy asi 3 ženy a dcery, které jsou pro takového Turka zřejmě
jen cenným pracovníkem a proto musejí také pilněji a vytrvaleji pracovat nežli muž. Ale
v čas modlitby, vždycky motyku položil a začal se modlit, tak jak to od něj Mohamedův
Korán vyžaduje. Nám křesťanům se zdálo, že by sice udělal lépe, kdyby pilněji pracoval a
nenechal za sebe dřít své ženy, ale v té modlitbě nám mohl být příkladem. Inu, to vše má
svou starou historii a důvody v myšlení, zvycích a způsobu života lidí z Asie, jimž to
náboženství dává sílu všechno snášet snad i dnes.
Anton Chvátal, přepsal Z. Jaroš
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Historie
Rok 1709:
Po smrti Leopolda jest za majitele panství polenského ustanovený dědičně bratr, mladší
hrabě Walter František Xaverovský. Manželka jeho jest Zuzana Liborie, zvaná Morkowská
ze Zástřiže u Boskovic. Ona prý už 2x vdova jest. Tam hlavně o peníz dobrý jde. Ona prý už
pomřela léta 1691, ale odkázala mu majetek svůj na Boskovicích, takže on velice bohatý
ostal.
Ten primatorus nový v Polné, Daniel Nožička, dlouho se neohřál a po roce končí. Novým
jest zase v Polné Václav Rudolf Veisenthal, nám to jedno jest. My pomoci jeho
nepotřebujeme. Nejvíce sloužiti musí vrchnosti.
Dítka naše zdravá jsou, i my zatím dobře držíme se. I když někdy celí bolaví jsme od dřiny
nesmírné. Kdyby robot nebylo, to dobrý život jsme my měli pro sebe i rodinu celou. Zase
neděli třetí v měsíci lednu jsme se shromáždili v Dvorech nových u příbuzných našich. Tam
službu boží jsme konali naši bratrskou, aby to tajné bylo. To jen já, Mikuláš, bratr můj a 2
lidé dobří z Poděšína a 3 ze Sirákova na koních jsme postupně odejeli. Tak, aby nikdo
nevěděl to, aneb vyzrazení jsme nebyly člověkem potvorným.
Celou zimu, jako rok každý obilí mlátí se, hrachovina vytlouká, len zpracovává na panských
statcích i doma také. Největší radost jest, když hodně sněhu letí, to nikdo daleko chodit
alespoň nemusí. Dítka naše malá i jiná od sousedů druhých ve sněhu rádi se válí a všelijaké
potvorné figury staví. Také z kopečka na dřevácích se oni klouzají a smíchu plno slyšeti jest.
Jen strach jest, aby dítko některé do studnice, neb rybníka nepadnulo a pod ledy se
nedostalo. To už vícekrát stalo se, pak konec jistý byl života toho. Taky slyšeti bylo, že 14. marcis (března) pomrzla babice nějaká s dítkem jedním u vsi Matějovské a druhá babice s
dítky 2 u Losenic Velkých.
Syn náš milý Ondřej i Alžběta, dcera, dobře lithery znají psáti i čísti také. Radost z toho jest.
Tak my vždycky doma učeni jsme byly a tak tradice stará v rodě našem jest to. Tak jest
zapsáno v Kronice naší přestaré. Dítka menší Vavřinec a Mikuláš II. budou už také rok další
učiti se také.
V zimě jsme zabili 1 ovci starou, 1 svini, tu polovic prodáme, nějaké husy a kačeny. Také i z
toho se vždycky prodat více musí. Někdy rok celý sami maso nemáme žádné. Jen mléko,
vejce a pokrmy z mouky, prosa, pohanky, hrachu, řepy a bobů. Hlavně, že mléko své pořád
máme my a sýr dobrý. I ten med jest pomoc veliká, když někdo chorý na hrtán jest.
Nesstiestie padlo na Familiu Nassu dobrau Dnia 19. - ho (aprilis) dubna Lietha 1709
Pomržiw Syna Maley Nass Fresar Laurentius (Wawržynec) na zapalenie plyc Rozeneg byw
dnia 5. - ho augustus Lietha 1703 W Syrakowi Won Lieth 6 ma. Narodiw se z dwogicžek.
(doslovný opis) Pochowaneg byw na Hržbitowie Sw. Mikulasse w Nyžkowie, Pokoj Dussí
Geho. Smutek W Dussi nassi gest Wlefki
Tak už máme jen dítka 4, ty zdravé jsou všechny zatím dobře.
Zima skončila dosti dlouho, až okolo 4. května, jména Florián. Pak už teplé dnové jsou, na
co každý čeká zimu celou. Když jsme trochu času měli, hned celá famílie naše na kamení
šla. Všude hromady hned jsou, když i dítka všechny tak konají a do cest to vozím volkem
našim. Ten hodně toho utáhne za sebou na voze dobrém. Páni v Polné nařizuji, že kamení s
polí všech se prvně musí dávati do cest panských, kde bahna plno je rok každý. Ti velice
chytří jsou, aby cesty naše špatné ostali a jejich pěkné suché aby byly hned. To všechno
hned drábi kontroluji a jak by tak nebylo i za rychtářem jdou hlásiti to.
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Vyšlo jest nařízení nové o placení dani rozličných. Tak se platit bude ze zrna sklizeného na
mletí dané, z koni, dobytka všeho, kur domácích, věrtelů, čtvrtí, misek z vah, loktů, mír
potřebných a věci jiných. Člověk neví, co všechno ještě čeká člověka robotného, ať chudý
jest anebo sedláček mizerný. Panstvo volá, platit člověče musíš, farář volá platit člověče
musíš, dráb hrozí, dělat člověče musíš, poslouchat musíš, mlčet musíš, rychtář volá,
poslouchat a poslouchat a poslouchat musí každý.
Tito Ditrichsteini velice pobožní jsou, občas nějaké peníze na církev katolickou dají.
Rok dosti deštivý a mokrý se nachází. Zatím na úrodě viděti to není, i takové měsíce bývají.
Nakonec dobře dopadlo to, tak snad i štěstí na nás se usmálo.
Bratr můj milý praví, že se ženiti bude, tak radost z toho mám já i celá rodina naše. On už
čas delší nevěstu si sehnal dobrou ve vsi malé Sirákově zvaná. Z rodiny dobré ona jest a
hlavně pracovitá také. Tak domluvily jsme se, že bude bývati v Sirákově, v chaloupce,
kterou otec můj pro pozůstalé po jeho bratru Jiříkovi Fresarovi, už dříve postavil. Tam žije
vdova chudá, tak i ona tam dále bývati v komůrce jedné bude, nežli něco jiného sežene.
Úroda doma je dobrá. Nad očekávání veliké štěstí máme. Poklidili jsme dohromady. Seno 3
vozy a půl, otavy 3 vozy slabší, řepa 2 ½ vozu, žito 19 panáků, ječmen 14 panáků: pšenice 7
panáků, oves 17 panáků, len 12 snopků, hrách vybitý 4 pinty, pohanina 4 pinty, proso 2
pinty, boby 4 pinty, fazoly 4 žejdlíky, mák 2 žejdlíky, sýr 2 kameny, homolky 4 žejdlíky,
máslo rozpuštěné 4 žejdlíky, zelí hotové 2 bečice větší, mrkev, petržel, cibule a česnek na
zahradě naši. Také jablka stromová trochu, blumy trochu, hodně hub rostlo, nasušené máme,
borůvky nasušené také. Prodáme husy, kačeny, kuřata a něco si necháme na svatbu
Mikuláše I. bratra mého.
Dnia 17. - ho novembris Lietha 1709 Swarbu má Fresar Nicolaus I. Rozeneg Dnia 16. - ho
novemnris Lietha 1671 W Syrakowi. Newiesta Gest Ludmila, z rodu Sobotka zvaneg,
rozena gest 13. - ho augustus Lietha1677 W wsi maly Stržyskow Zwana Otec Gest Samuel
Sobotka. Swiedek Swarebni Fresar Ma1ieg II, brat geho y Sedlak w Syrakowi Frydrych
Czyncžera z Syrakowi, robotyrž panski.
V Polné o povolení prositi oba museli a hojné dary dáti, také i na faře. Nevěsta moc bohatá
není a dostala do věna: 1 husu mladou, 1 kačenu mladou, 1 pintu pohaniny, 40 vajec od kur
domácích, 1 žejdlík medu dobrého, homolky sýrové 2 žejdlíky, 2 pinty mouky na chléb,
černou, 1 čtvrtici žita na setí, 1 čtvrtici ovsa dobrého, plátno na pleny 14 loktův dohromady,
2 suknice, 1střevice nízký, 2 páry dřevínek na nohy chodění, 1 měch řepy, semínko lenové
(lněné 2 žejdlíky). Na penězích dostala 12 zlatých.
Bratr dostal odevšeho co mám polovic, tak domluveni jsme. Také i koně 1, kráva 1, ovce
samice 1, tele 1, kury, husy, kačeny, králíky i ourodu: polí poklizenou. To oni dobře
hospodařiti můžou. Také pole kousek mu dám i louky kousek, něco on spachtovati si může
od vrchnosti polenské.
Václav Flesar, přepsal Z. Jaroš
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