Ročník 25
Novinky

obce Poděšín

č. 2/2021

Úvod. Vážení občané. Po půl roce zde máme nové číslo zpravodaje. Celý svět neustále
bojuje s pandemií. Jedna mutace rychle střídá další. Vakcinace neprobíhá tak rychle, jak
bychom si přáli. Máme za sebou druhou půlku léta, podzim a zima je v plném proudu.
Počasí bylo poměrně průměrné, co se týká srážek i teplot. Probíhal prodej stavebních parcel,
a to tak rychle, že již žádná nezbyla. Budeme muset rychle připravit další, neboť zájem byl a
je veliký. Otázka je kde a za jakou cenu. Byla dokončena oprava hráze Mlýnského rybníka
na návsi. Původní zábradlí bylo nahrazeno novým, ale jen v prostoru splavu. Zbývající část
hráze ještě čeká úprava na okraji vozovky v podobě dosypání kamenem a osazením velkými
lomovými kameny. Všichni vlastníci lesa mají i nadále neustálý problém s kůrovcem.
Z krajské dotace jsme pořídili zametací koště k obecnímu traktoru, vyvětvovací pilu,
elektrocentrálu a kalové čerpadlo. Dostali jsme dotaci na průzkumné vrty pitné vody. Je
připravena stavba chodníku u kaple k hrázi a od parkoviště k Obecnímu úřadu s opravou
posledního úseku plotu školky. Naplánováno je také čištění potoka v obci mezi rybníkem a
mostem k Sirákovu. Byl zrušen bankovní účet Fondu rozvoje bydlení. Další stavební
činností by měla být oprava toalet ve školce. Hasiči plánují úpravu klubovny na hřišti.
Distributor elektřiny chystá přeložku vysokého napětí do země mezi Skrýšovem a
Poděšínem. Vydali jsme nové vyhlášky o odpadech. V celostátní soutěži o nejlepší web
obce jsme v krajském kole získali hned dvě 3. ceny. Čekají nás volby do obecního
zastupitelstva. Hasiči oslaví 120 let.
J. Dočekal
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V noci na 30.6. přišla bouřka, silná vichřice a padaly kroupy. Spadlo 42,4 mm vody.
Zemřel Antonín Doležal č.4, ve věku 78 let.
Poděšínem projížděl závod historických vozidel 1.000 mil Československých.
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Narodil se Ondřej Vodák č.85
Začátek školního roku. Do školky nastoupilo 20 dětí.
Ve 20:07 byl hlášen požár lesa v Rybníčkách.
Zemřela Ludmila Sedláková č.57, ve věku 75 let.
Od 10 hodin proběhlo u klubovny na hřišti setkání sokolníků.
Proběhly volby do parlamentu. V Poděšíně vyhrála koalice Spolu 54 hlasů.
Hasiči provedli výlov nového obecního rybníka nade vsí.
Zemřel Lubomír Tomek č.50, ve věku 36 roků.
Narodila se Anežka Procházková č.85
Narodil se Jakub Sláma č.81
Od 16:00 hodin proběhlo u čekárny rozsvěcení Vánočního stromu s ohňostrojem.
Narodil se Matyáš Kosour č.77
Narodil se Patrik Schauer č.p. 105.
Z. Jaroš, J. Dočekal

Obecní úřad
Usnesení zastupitelstva obce Poděšín, ze dne 31. 5.2021–13. 12.2021
197: Zastupitelstvo obce schvaluje Záměr na prodej pozemku parc. č. 2500/4, orná půda o
výměře 814 m2 v k. ú. Poděšín. Na tento pozemek byla podána žádost o odkup paní Lenkou
Málkovou z důvodu výstavby rodinného domu.
198: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti mezi obcí Poděšín a CETIN a.s. Jedná se o smlouvu na výstavbu podzemního
komunikačního vedení pro optické kabely v délce 332 m na pozemcích obce. Služebnost
bude sjednána za jednorázovou náhradu ve výši 16 600,-Kč.
199: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo kupní smlouvu mezi obcí Poděšín a Jiřím
Enderlem na prodej pozemku parc. č. 2505, trvalý travní porost o výměře 51 m2. Pozemek
se prodává za dohodnutou kupní cenu 1 785,-Kč, tj. 35,-Kč za m2.
200: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo návrh na vyčištění potoka od Mlýnského rybníka
po most na komunikaci směr Sirákov. Tento návrh byl přednesen z důvodu zaneseného a
zarůstajícího dna tohoto potoka a také z důvodu, že po odbahnění Mlýnského rybníka by se
neměl tak zanášet. Bylo navrženo, že starosta obce poptá firmy na zhotovení této akce, aby
se v letošním roce vše dokončilo.
201: Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Poděšín spolu se Zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Poděšín za rok 2020 bez výhrad.
202: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Účetní závěrku obce Poděšín za rok 2020.
203: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Dodatek č.2 smlouvy o dílo mezi obcí Poděšín a
firmou AQUASYS spol. s.r.o. Předmětem dodatku je po dohodě obou smluvních stran
vykonání víceprací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo. Jedná se o nové zábradlí nad
bezpečnostním přelivem a oprava asfaltových ploch. Cena těchto víceprací činí 30 855,-Kč
s DPH.
204: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo kupní smlouvu mezi obcí Poděšín a Marií
Vejvodou na prodej pozemku parc. č. 2, ostatní plocha o výměře 41 m2. Pozemek se
prodává za dohodnutou kupní cenu 1 435,-Kč, tj. 35,-Kč za m2.
205: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo podání žádosti o dotaci z fondu Kraje Vysočina.
Žádost byla podána na nákup komunální techniky, do které bylo zahrnuto zametací koště na
komunální traktor, vyvětvovací pila, elektrocentrála a kalové čerpadlo.
206: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo podání žádosti o dotaci ze SFŽP na průzkumné
vrty pitné vody. . Jedná se o dva vrty z čehož jeden by byl proveden na parc.č. 2040 v k.ú.
Sirákov (objekt vodojemu Poděšín) a druhý na parc.č. 567 v k.ú. Poděšín (na Samotíně pod
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obecním lesem). Žádost byla vypracována firmou AQE legal s.r.o. za cenu 25 000,- Kč.
Celkové náklady této akce činí 800 000,- Kč a dotace by měla být ve výši 60%.
207: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo návrh chodníku okolo kaple k Obecnímu úřadu
zpracované projektovou firmou Leoše Pohanky z Nového Veselí. Jedná se o prodloužení
chodníku od památníku padlých u kaple ke komunikaci vedoucí na hráz Mlýnského rybníka
a nový chodník od parkoviště u kaple k Obecnímu úřadu.
208: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo rozpočtové opatření za období 6/2021.
209: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování
kontejnerů uzavřené dne 26.4.2014 na svoz textilu a obuvi. Předmětem dodatku je, že tato
služba bude z udržitelných důvodů zpoplatněna, a to ve výši 1.200,-Kč vč. DPH za jeden
umístěný kontejner v obci ročně.
210: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Kupní smlouvu na stavební pozemek parc.č.
2506, 2509/1 a 2509/2. Tato smlouva je sepsána mezi obcí Poděšín a Petrem a Zuzanou
Enderlovi. Jedná se o stavební pozemek o celkové výměře 1379 m2. Dohodnutá kupní cena
tohoto pozemku činí 482.650,- Kč, tj. 350,- kč/m2.
211: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Kupní smlouvu na stavební pozemek parc. č.
2500/4. Tato smlouva je sepsána mezi obcí Poděšín a Lenkou Málkovou a Pavlem
Květoněm. Jedná se o stavební pozemek o celkové výměře 814 m2. Dohodnutá kupní cena
tohoto pozemku činí 284.900,- Kč, tj. 350,- kč/m2.
212: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo přesunutí projednání tohoto bodu na příští
zasedání Zastupitelstva obce Poděšín. Žádost o koupi stavebních pozemků parc.č. 2508/2 a
2511/2. Žádost byla zaslána na obec Poděšín paní Anetou Pilcovou z důvodu výstavby
dvou rodinných domů. Byl vznesen návrh, že tento bod se projedná na zasedání
zastupitelstva Obce, až bude Zastupitelstvo v plném počtu.
213: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Žádost o koupi stavebního pozemku parc.č.
2500/11. Žádost byla zaslána na obec Poděšín panem Františkem Vejvodou z důvodu
výstavby rodinného domu.
214: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo zrušení bankovního účtu Fond Rozvoje Bydlení.
Tento účet je již nulový a zatěžuje vedení obecního účetnictví.
215: Zastupitelstvo obce schvaluje Záměr na prodej pozemku parc. č. 2500/11, orná půda o
výměře 767 m2 v k. ú. Poděšín. Na tento pozemek byla podána žádost o odkup panem
Františkem Vejvodou z důvodu výstavby rodinného domu. Uvedená nemovitost je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 01
obce Poděšín.
216: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Žádost o odkup stavební parcely č. 2508/2.
Žádost o odkup stavebních parcel č 2508/2 a 2511/2 podanou paní Anetou Pilcovou za
účelem výstavby rodinných domů. Byl vznesen návrh prodeje pouze jedné stavební parcely
pro zájem ještě dalšího uchazeče o stavební pozemek. Byl tedy navrhnut pozemek parc.č.
2508/2 o výměře 921 m2.
217: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Žádost o odkup stavební parcely podanou panem
JUDr. Zdeňkem Šustrem za účelem výstavby rodinného domu. Jedná se poslední pozemek
parc. č. 2511/2 o výměře 841 m2.
218: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo úpravu hráze Mlýnského rybníka dosypáním
kamene až k místní komunikaci a osazením velkými kameny jako zábrana. Po odbahnění a
opravě hráze Mlýnského rybníka bylo ještě potřeba dořešit, jak upravit stávající pás mezi
hrází rybníka a obecní komunikací. Byly vzneseny různé návrhy, jako byl travnatý pás,
nebo živý plot, tak dosypání lomovým kamenem stejným, jako je na hrázi rybníka. Nakonec
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byl vybrán návrh na dosypání kamenem a na vrch jako menší zábrana u místní komunikace
osazení s cca 5m rozestupem velkými lomovými kameny.
219: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo nákup vyvětvovací pily STIHL HT 103
v hodnotě cca 20 000,-Kč. Důvodem koupě je údržba stromů po obci.
220: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo zhotovení projektů na opravu toalet v MŠ
Poděšín a na úpravu Hasičské klubovny na hřišti. Projekt na opravu toalet v MŠ Poděšín je
z důvodu jejich dlouhodobě nevyhovujícího stavu. Projekt na úpravu Hasičské klubovny na
hřišti je z důvodu častého využívání pro různé spolkové aktivity v obci a dispozičně
nevyhovujícího stavu této budovy, ať už společenské místnosti, nebo nedostatečného
sociálního zázemí.
221: Zastupitelstvo obce Poděšín bere na vědomí Rozpočtového opatření za období
08/2021.
222: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s EG.D, a.s. č.: JI-001040019993/009-ELPR na pozemcích parc.č.2061, 2145,
2211, 2236 v k.ú. Poděšín. Na pozemku bude realizována stavba s názvem „VN61, kabel
VN, p.b.č.261-295, Poděšín“. Jedná se o přeložku vysokého napětí mezi obcí Skrýšov a
obcí Poděšín ze stávajícího nadzemního vedení na vedení uložené do země.
223: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Záměr o odkoupení pozemku parc. č. 2508/2
orná půda o výměře 921 m2 v k. ú. Poděšín za účelem stavby rodinného domu. Na tento
pozemek byla podána žádost o odkup paní Anetou Pilcovou z důvodu výstavby rodinného
domu. Uvedená nemovitost je zapsána u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální
pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 01 obce Poděšín.
224: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Záměr o odkoupení pozemku parc. č. 2511/2
orná půda o výměře 841 m2 v k. ú. Poděšín. Na tento pozemek byla podána žádost o odkup
panem JUDr. Zdeňkem Šustrem z důvodu výstavby rodinného domu. Uvedená nemovitost
je zapsána u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na
LV 01 obce Poděšín.
225: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo stavbu kabelizace venkovního vedení VN mezi
obcí Skrýšov a obcí Poděšín za daných navržených podmínek. Část tohoto vedení má být
uložena na pozemcích obce Poděšín v krajnici polní cesty. Projekt byl navržen ke schválení
za podmínek dostatečné hloubky uložení budoucího kabelu z důvodu opravy polní prašné
cesty na asfaltovou, oprava všech narušených drenážních svodnic a uvedení do původního
stavu, a to zpevnění povrchu v místech narušení stávající polní cesty.
226: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Žádost o odkoupení části obecního pozemku
parc. č. 47, ostatní plocha o výměře cca 120 m2. Jedná se o část pozemku mezi domy
Šimkových a Garbíny, kde se nachází podzemní sklípek, který vybudoval v minulých letech
příbuzný žádající paní Věry Šorfové, která tímto žádá o odkup a jeho užívání.
227: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Žádost o podporu projektu – mladý hasič SDH
Sirákov ve výši 6 000,-Kč. V tomto spolku je i šest dětí z naší obce, a tak bylo navrženo
přispět na jejich výdaje, ať už to jsou soutěže, nebo potřebné pomůcky.
228: Zastupitelstvo obce Poděšín bere na vědomí smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu
Vysočiny, program „Obnova venkova Vysočiny 2021“. Účelem této smlouvy je nákup
komunální techniky, a to zametací zařízení na komunální traktor, vyvětvovací pila, kalové
čerpadlo a elektrocentrála. Celkové náklady jsou cca 140.000,- Kč z čehož je výše dotace
80 000,- Kč.
229: Zastupitelstvo obce Poděšín bere na vědomí rozhodnutí SFŽP ČR o poskytnutí dotace
na průzkumné vrty. Jedná se o realizaci hydrogeologických vrtů na posílení a hlavně
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zkvalitnění pitné vody pro obyvatele obce Poděšín. Náklady jsou ve výši 751.158, - Kč
z čehož dotace bude 450.701 Kč.
230: Zastupitelstvo obce schvaluje Záměr o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 47,
ostatní plocha o výměře cca 120 m2. Jedná se o část pozemku mezi domy č.p.25 a č.p.13,
kde se nachází podzemní sklípek žádající osoby.
231: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Dodatek č. 4 ke smlouvě o zemědělském pachtu
č. 1/2015. Tímto dodatkem se mění pachtovné za pozemky z 3 500,-Kč za hektar
zemědělské půdy na 4 000,-Kč za hektar zemědělské půdy. Tato zvýšená sazba platí za
hospodářský rok 1.10.2020 – 30.9.2021 a nabývá účinnosti od 1.10.2021.
232: Zastupitelstvo obce schvaluje na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku obce Poděšín č. 1/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Ve vyhlášce jsou závazné
ukazatele pro plnění dané vyhlášky a sazba poplatku na osobu, která je 450,-Kč. Tato
vyhláška nabude účinnosti 1.1.2022
233: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb.,
o odpadech, (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Obecně
závaznou vyhlášku obce Poděšín č. 2/2021. Vyhláška určuje nakládání s veškerým
odpadem, který vznikne na území obce Poděšín. Tato vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2022.
234: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Smlouvu o odstraňování či využití odpadů
v areálu skládky TKO a TPO – S OO3 Ronov nad Sázavou mezi obcí Poděšín a městem
Přibyslav. Na základě této smlouvy se provozovatel zavazuje, že pro objednatele bude za
daných podmínek uvedených ve smlouvě zajišťovat či využívat daný odpad (viz. příloha
č.1). Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s nabytím platnosti 1.1.2022.
235: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo rozpočet Mateřské školy v Poděšíně na rok 2022
ve výši 150 000,- Kč.
236: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo rozpočet zásahové jednotky SDH Poděšín na rok
2022 ve výši 18 000,-Kč. V návrhu bylo vybavení hasičské zbrojnice a hasičů.
237: Zastupitelstvo obce Poděšín schvaluje vyrovnaný rozpočet obce Poděšín na rok 2022,
kdy příjmy i výdaje činí 5 800 000,-Kč.
238: Zastupitelstvo obce Poděšín schvaluje bezúplatnou smlouvu o poskytování odborných
knihovnických služeb. Poskytovatelem služeb je Knihovna Matěje Josefa Sychry a příjemce
služeb je obec Poděšín. Předmětem smlouvy je poradenská a konzultační činnost, statistika,
vzdělávání knihovníků, pomoc při revizi a servis knihovního systému.
239: Zastupitelstvo obce Poděšín neschvaluje Žádost o finanční příspěvek pro služby
Oblastní charity Žďár nad Sázavou na částečné hrazení provozních nákladů Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve výši 5 000,-Kč
240: Zastupitelstvo obce Poděšín schvaluje úpravy směrnice o oběhu účetních dokladů v
bodě 1.2. Dispozice s rozpočtovými prostředky, kdy Zastupitelstvo obce Poděšín schvaluje
pravomoc starostovi obce k provádění na straně výdajů do 500 000,-Kč na závazný ukazatel
rozpočtu a na straně příjmů neomezeně.
241: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo navrhnutí starosty Davida Nejedlého, který bude
spolupracovat ve volebním období 2018-2022 s pořizovatelem v procesu pořizování územně
plánovací dokumentace obce Poděšín v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů“
5
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242: Zastupitelstvo obce Poděšín schvaluje Dodatek č. 6 ke kupní smlouvě na zajištění
odvozu separovaného odpadu mezi obcí Poděšín a firmou AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o., kde byly stanoveny ceny za vývoz plastů na 230 Kč/1 vývoz 1ks kontejneru a na sklo
za cenu 1 050 Kč/t tříděného skla. Dále schvaluje Dodatek č. 20 na zajištění odvozu tuhého
komunálního odpadu, kdy za odvoz směsného komunálního odpadu bude cena stanovena
paušálně ve výši 86 880 Kč/rok bez DPH a odvoz a zpracování biologicky rozložitelného
odpadu za stanovenou paušální částku ve výši 440 Kč bez DPH / 1 svoz všech nádob. Dále
pak schvaluje dodatek č. 2 na zajištění svozu nebezpečného odpadu dle ceníku viz. příl. č.2
243: Zastupitelstvo obce Poděšín bere na vědomí Kolaudační souhlas pro užívání stavby
vodního díla: ,,Oprava a odbahnění rybníka Mlýnský“, který byl vydán dne 1.12.2021
244: Zastupitelstvo obce Poděšín bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
obce Poděšín, které se uskutečnilo dne 9.12.2021. Bylo přezkoumáno období od 1.1.2021 –
30.9.2021. Za toto období nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
245: Zastupitelstvo obce Poděšín bere na vědomí Protokol o kontrole plateb pojistného na
veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrola
proběhla dne 7.12.2021 za období 1.4.2019 – 31.10.2021. Při kontrole nebyly zjištěny žádné
nedostatky.
Vypsal J. Dočekal

Stav financí k 31. 12. 2021:
- pokladna:
- bankovní účet 1:
- bankovní účet 2:
- bankovní účet 3:
Celkem:

0,00 Kč
4.260.678,36 Kč
2.142.703,69 Kč
3.278,17 Kč
6.406.660,22 Kč

- úvěr:

-2.930.368,87 Kč

J. Dočekal

Nové vyhlášky o odpadech
Obecní úřad vydal z důvodu nového zákona o odpadech č.541/2020 nové vyhlášky. Plné
znění vyhlášek najdete na obecním webu v části Obecní úřad – Vyhlášky a dokumenty –
Vyhláška 1 a 2/2021. Bez nich by nebylo možné vybírat od roku 2022 poplatky. Nový
zákon doznal dosti změn. Pro naše občany zjednodušeně se však nic nemění, pouze cena pro
vícečlenné rodiny. Nyní již nemůže být sleva, ale cena je stanovena na 450,- Kč za každého
občana. Naopak pro chalupáře bude cena také 450,- Kč za každou chalupu. Cena pro
podniky se nemění a je daná smlouvou. Pro příklad 6-členná rodina dříve zaplatila
2x450+2x400+2x350 = 2400 Kč. Nyní to bude 6x450 = 2700 Kč ročně.
J. Dočekal

Obec
Lesní družstvo
Dne 29. 11. 2021 se v salónku Zámecké restaurace v Polné konala schůze Lesního družstva
v Polné. Předseda představenstva pan Jindřich Skočdopole přivítal přítomné zástupce obcí a
zahájil schůzi. Ing. Petr Bednář seznámil přítomné s hospodařením družstva a
s předběžnými výsledky hospodaření. V důsledku kůrovcové kalamity je těžba dříví stále
vysoká, zhruba trojnásobná. V letošním roce se výkupní ceny téměř zdvojnásobnily, a proto
se mohl mimořádně zvýšit členský podíl na 14 000 Kč. Pro naši obec to představuje
420.000,- Kč.
Lesní družstvo schválilo pořízení nové lesnické techniky – železného koně za 580 000 Kč.
Dále představenstvo schválilo koupi lesa od soukromého vlastníka.
J. Landová
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Odbahnění Mlýnského rybníka – Dokončení
Dne 30.6.2021 bylo obci Poděšín předáno firmou AQUASYS spol. s.r.o. hotové dílo
„Oprava a odbahnění rybníka Mlýnský“. Předem ještě byly zhotoveny místním truhlářem,
panem Františkem Dobrovolným nové dluže do stavidla, aby mohl být rybník napuštěn.
Poté proběhla celková kontrola stavby, jestli funguje tak jak má a také bylo zkontrolováno
okolí díla, zda se vše upravilo do původního stavu. Na závěr byly podepsané předávací
dokumenty a poděkováno firmě za dobře odvedenou práci. Celkové náklady na tuto akci
činily 3.091.338,55,-Kč z čehož jsme získali z Ministerstva zemědělství z programu
„Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“ dotaci
ve výši 1.923.000,-Kč. Rybník je již dnes napuštěn a Kolaudační souhlas byl vydán
1.12.2021.
D. Nejedlý
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Pokládka optického kabelu
Dne 31.5.2021 byla na zasedání zastupitelstva obce projednána smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti mezi obcí Poděšín a firmou CETIN a.s. Jedná se o položení do země
dvou HDPE trubek a optického kabelu od Mlýnského rybníka k rozvaděči u budovy č.p. 69
(Enderle Jiří), a tak propojení dvou stávajících tras. Výkopy a protlaky by měly být
provedeny pouze na obecních pozemcích. Trasa by měla být od Dobrovolných směrem
k hrázi rybníka, kde bude proveden protlak pod silnicí, dále směrem k potoku a podél
potoka, kde bude u mostu u Šmirausů proveden další protlak pod potokem, a ještě jeden
protlak pod hlavní komunikací. Dále se bude pokračovat v zeleném pásu podél cesty
k Enderlovým, kromě dvou míst, kde z důvodu blízkosti vedení zemního plynu budou muset
udělat pokládku v kraji obecní cesty. Tato pokládka nových kabelů probíhá z důvodu
posílení a zkvalitnění veřejné komunikační sítě.
D. Nejedlý

Žádost o dotaci na průzkumné vrty pitné vody.
Z důvodu předešlých suchých let a rozrůstání se naší obce bylo zastupiteli rozhodnuto o
podání žádosti o dotaci ze STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ na průzkumné
vrty pitné vody. Chtěli bychom tak předejít v době dlouhotrvajících suchých období
nedostatku pitné vody nebo zhoršení její kvality. Jednalo by se o vrt na území stávajícího
vodojemu obce Poděšín. Pokud by tento vrt byl vydatností a kvalitou pitné vody dostačující,
bylo by to ideální pro napojení na obecní vodojem. Druhý vrt by byl proveden na Samotíně
pod obecním lesem, který by bylo možné taktéž napojit na stávající vodovodní řad vedoucí
ze Samotína do vodojemu. Celkové náklady jsou spočítané na částku 751.158,-Kč a
požadovaná výše podpory činí 450.701,-Kč, což je 60%. Tato dotace nám byla schválena a
projekt by měl být v roce 2022 zrealizován.
D. Nejedlý
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Na Samotíně

U vodojemu

DOTACE Z FONDU VYSOČINY
I v letošním roce byla podána Žádost o poskytnutí dotace z fondu Vysočiny z programu
OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2021. Tentokrát jsme žádali na nákup komunální
techniky. Obsahem projektu byl nákup zametacího zařízení na náš komunální traktůrek John
Deere, dále pak pořízení vyvětvovací pily značky STIHL pro údržbu stromů v obci, a ještě
pořízení elektrocentrály HERON 68 AVR-3 6,8 KW a benzínového kalového čerpadla
taktéž značky HERON EMPH 80 E9 pro údržbu a opravy obecního majetku, kde se není
možné napojit na elektřinu. Celková částka za tuto komunální techniku činila 157.145,-Kč
z čehož nám byla poskytnuta dotace ve výši 80 000,-Kč.
D. Nejedlý
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Chodník k Obecnímu úřadu
V měsíci červenci roku 2021 byla zadána žádost o vytvoření projektové dokumentace firmě
Ing. Leoše Pohanky z Nového Veselí pro stavbu chodníku od parkoviště u kapličky
k Obecnímu úřadu a prodloužení chodníku od památníku padlých až k cestě na hrázi
rybníka. Tato úprava je pro zkvalitnění přístupu jak na Obecní úřad a Obecní knihovnu, tak i
k místní kapličce. Projektová dokumentace byla v prosinci 2021 předána Stavebnímu úřadu
pro schválení a realizace by měla proběhnout v roce 2022. Při této příležitosti by se
postavila i zbylá část již spadlého oplocení zahrady Mateřské školy.
D. Nejedlý
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Rozpočet obce 2022
Paragraf Položka
1XXX
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1340
1341
1361
1381
1511
2xxx
1012
2131
1032
2131
2310
2111
3111
2324
3392
2132
3633
2139
3639
2119
3725
2324
4xxx
4111
4112
Paragraf
1031
2212
2219
2292
2310
2321
3111
3314
3319
3341
3392
3399
3421
3631
3636
3639
3699
3721
3722
3723
3725
3739
3745
4359
5512
6112
6115
6171
6310
6399

Daňové příjmy
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
Odvody za odnětí půdy
Popl. za provoz syst. likv. kom. odp.
Poplatek ze psů
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitých věcí
Nedaňové příjmy
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu pozemků
Vodné
Příjmy nekapit.příspěvky, náhrady
Zájmová činnost v kultuře
Nájemné plynovod
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy Eko-kom
Přijaté transfery
Neinv. přijaté transf. Z VPS SR
Dotace - výkon státní správy
PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE
Pěstební činnost
Silnice
Provoz silniční dopravy
Dopravní obslužnost
Pitná voda
Kanalizace a ČOV
Mateřská školka
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Rozhlas a televize
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.
Záležitosti bydlení, územní rozvoj
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
Ost. služ. a čin. oblast soc. péče
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Volby do zast.územ.samospr.cel.
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Ostatní finanční operace pl.daní
VÝDAJE CELKEM
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Kč
4 379 500
650 000
34 500
120 000
950 000
160 000
2 100 000
2 000
115 000
5 000
1 000
26 000
216 000
1 247 000
21 000
90 000
228 000
39 000
38 000
22 000
777 000
32 000
173 500
103 000
70 500
5 800 000
40 000
573 000
4 000
6 000
843 000
5 000
251 000
15 000
70 000
9 000
54 000
24 000
2 480 000
35 000
2 000
35 000
58 000
10 000
174 000
106 000
10 000
27 000
87 000
4 000
18 000
368 000
6 000
321 000
5 000
160 000
5 800 000
J. Dočekal
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Zlatý erb 2021
Naše obec získala letos v celostátní soutěži o nejlepší webové stránky obce Zlatý erb v
krajském kole hned dva úspěchy. A to 3. místo v kategorii Obce a 3. místo v kategorii
Elektronické služby a projekty Smart City. V kategorii Obce bylo v kraji Vysočina
přihlášeno 9 obcí. Hodnoceny byly v 8 kritériích 13 porotci. Kritéria: Povinné informace
základní, Povinné informace rozšiřující, Úřední deska, Doporučené a doplňkové informace,
Použitelnost webu – ovládání webu, navigace a přehlednost stránky, Výtvarné zpracování,
Podpora zobrazení na mobilních zařízeních, Bezbariérová přístupnost. Každé kritérium mělo
jinou bodovou váhu podle důležitosti. V kategorii nejlepší elektronická služba a projekty
Smart City používala krajská porota při hodnocení kritéria: Užitečnost služby a Inovativnost
řešení. Diplomy a ceny předal soutěžícím hejtman Vítězslav Schrek.
J. Dočekal
Města:
1. Jihlava
2. Moravské Budějovice
3. Světlá nad Sázavou
4. Polná

Služby:
1. Jihlava: Mapa pozemků pro investory
2. Polná:
Mobilní rozhlas
3. Poděšín: Mobilní rozhlas
4. Dolní Město: Odečet vodoměru
5. Poděšín: Zpravodaj obce Poděšín
6. Humpolec: GENERÁTOR 106

Obce:
1. Dolní Město
2. Velký Beranov
3. Poděšín
3. Klokočov
4. Polnička
5. Smrčná
6. Znětínek
7. Pikárec
8. Mirošov
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Mateřská škola
Loňský kalendářní rok už došel ke svému závěru. Můžeme se za ním postupně otáčet,
přemýšlet a bilancovat, jak jsme jím prošli, co nás potkalo a jakým příležitostem jsme vyšli
vstříc. Snad všechny zaskočila současná epidemiologická situace, která tomuto roku
přidělila velmi neobvyklou atmosféru, již jsme do té doby neznali. Mezi každoroční činnosti
patří zpříjemnění předvánočního času. V tomto adventním čase jsme s dětmi vyráběli
dárečky, přáníčka, ozdoby. Zdobili jsme stromeček u čekárny na autobus, kde jsme našli
také kouzelnou truhlu s překvapením. Do školky zavítal hodný Mikuláš s andělem a štědře
děti obdaroval. Společně jsme si užili také tří projektových dnů, hrazených z Projektu EU
Šablony III. Předvánoční se jmenoval: „Staročeské Vánoce“. Děti se dozvěděly, že Vánoce
nebyly vždy o stresu, frontách v obchodech a drahých dárcích. Netrvají jen tři dny, začínají
už na svatou Barboru. Připomněli jsme si, jak slavily Vánoce naše prababičky. Původ
Vánoc? Odkud se vzal Vánoční stromeček? Jak se zdobil? Co patřilo na Štědrovečerní stůl?
Jaké tradice a zvyky se dodržovaly po jednotlivých dnech? Jaké se zpívaly koledy? Ve
vánočním velmi názorném a interaktivním pásmu se děti naučily o původu křesťanských
Vánoc, získaly přehled zvyků a tradic. Dále, co jedli a dělali naši předci během adventu a na
Štědrý den. Učinkující v dobových kostýmech jim vysvětlili vánoční symboly, naučili děti
nové koledy a dovezli tradiční ukázky výzdoby ze staročeských vesnic. Nechybělo i
povídání o Vánocích v cizích zemích. Po skončení programu vytvořili s dětmi v rámci
tvořivé dílny tradiční výzdobu na vánoční stůl. Následoval vánoční kvíz, pracovní listy a
myšlenková mapa.
Než jsme odešli na prázdniny, byl u nás také Ježíšek a byl díky Obci Poděšín opravdu
štědrý... Děkujeme také rodičům, kteří přispěli dárky na pěkné Vánoce v naší Mateřské
škole. Děkujeme také slečně Evě Ch. a panu Františku S. za mikulášskou zábavu. Děkujeme
rovněž, a to velmi, ZD za brambory do školní kuchyně a samozřejmě všem rodičům, kteří
připívají ovocem a zeleninou ze své zahrádky do školní kuchyně.
Do nového roku si všichni přejeme zdraví, klid a mír a ať je nový rok lepší než jeho
předchůdce.
MŠ Poděšín
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Mobilní rozhlas
Vloni zavedená služba Mobilní rozhlas doznala v těchto dnech dalšího rozšíření. Kromě
SMS nebo emailů obecního hlášení byla pomocí RSS propojena s obecním webem. Takže
nyní si na stránkách Mobilního rozhlasu můžete přečíst i novinky z vybraných rubrik na
obecním webu. Konkrétně se jedná o Novinky, Události poslední doby a Úřední deska.
Takže se zde můžete i zpětně podívat na obecní hlášení a změny na webu. Kdo se ještě
nestihl zaregistrovat, může tak učinit i nyní, aby se každému občanu dostalo informací o
aktuálním dění v naší obci.
J. Dočekal
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Zemědělství v Poděšíně – 6. část
1959
Tento rok přistoupili do družstva 2 členové z 1 zemědělského závodu o výměře 7,20ha. Stav
na konci roku: Zemědělská půda 399,72ha, orná půda 307,69ha, Záhumenky 23,00 ha, Počet
členů byl 88. Byla dokončena stavba kravína na 96 dojnic. Rozpočet na 1 dojnici nesměl
překročit 10 tisíc Kčs., včetně zdroje vody. Jelikož JZD nemělo vlastní investiční
prostředky, byl stav investičního úvěru na stavbu na konci roku 856.302,-Kčs.
Z mechanizace byl koupen starší traktor Zetor Super 50 od STS Nové Veselí, většina těžších
prací je prováděna STS. Přikoupena 1 velká mlátička a drobné stroje, obraceče. Většina
těžších prací je prováděna STS.
Rostlinná výroba:
Výsledky se zlepšily, výnos žita 25q, Ječmen 30q, ovsa 28q, brambory 160q, seno z orné
půdy 50q, z luk 40.50q.
Živočišná výroba:
Dojivost na 1 dojnici 1.422 litrů, nosnost na 1 nosnici 144 kusů,
Počet telat na 100 krav, 83 telat, počet selat na 1 prasnici 13,2 kusů
Maso hovězí na 1 ha 78 kg, maso vepřové na 1 ha 83 kg, mléko na 1 ha 343 litrů. Prodej
dosud na povinnou dodávku i volný prodej.
Odměny: Hodnota Pracovní jednotky 20,- Kčs, natur. 5,93 Kčs.
Náklady: nakoupená osiva 68,- Kčs na 1 ha z.p., nakoupena hnojiva 185,- Kčs na 1 ha z.p.,
nakoupena krmiva 283,- Kčs na 1 ha z.p. Odměny 200,- Kčs na 1 ha z.p. Výplata ze
sociálního fondu 34.283,- Kčs.

1960
Tento rok vstoupili do JZD téměř všichni zbývající zemědělci, v obci zůstali jen 2 dále
soukromě hospodařit, takže JZD má na konci roku: 491 ha zemědělské půdy, z toho 378 ha
orné půdy, 29 ha spol. záhumenků, 0.50 ha soukromých záhumenků. Celkový počet členů =
124, sdružení 48 zemědělských závodů. Rozdělení zemědělských závodů sdružených v JZD:
do 1 ha – 1, do 2 ha – 4, do 5 ha – 16, do10 ha – 8, do 15 ha – 6, do 20 ha – 6, přes 20 ha –
7. Tento stav prakticky zůstává až do sloučení JZD s JZD Sirákov v r. 1975.
6. září 1960 byl učiněn pokus o slučování. Místní národní výbory měly projednat podmínky
možnosti sloučení obcí Poděšín a Sirákov, rovněž i sloučení družstev těchto obcí. Členové
NV poukazovali na to, že není ještě vhodná doba jednat o sloučení obcí, napřed musí obě
JZD ukázat větší iniciativu v hospodaření, aby potom nebylo dohadu a nepříjemností do
které obce soustředit vedení hospodářské i politické.
Regulace potoka ve Žlabě 1. část. Tyto regulační práce potoka počaly od hranic luk katastru
Nížkov a prozatímně končily u mostu u lesa Hanouska. Délka tohoto úseku je 1.150 metrů.
Drenáže polí a luk - Kverbust, u Boroví, Vejbrašky. Odvodněn byl Kverbust, větší část polí
zamokřené půdy, která se pro mokro špatně obdělávala, též porost obilovin trpěl. Tyto
odvodňovací práce započaly na jaře v jeteli, potom v říjnu a listopadu se odvodňovaly louky
u Borový, které byly silně zamokřené. Též na Vejbražkách byly položeny drenážní trubky.
Byla dokončena stavba drůbežárny nade vsí nákladem 179.000,-Kčs. Byla zahájena stavba
porodny na prasnice.
JZD koupilo traktor DT 54, kombajn na brambory, traktor Super 50, silážní řezačku, pluh a
drobné polní stroje.
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Rostlinná výroba:
Výroba zůstává ve výši roku minulého. Sklizeň brambor je katastrofálně nízká a činí jen 97
q z 1 ha, seno z luk 41 q na 1 ha.
Živočišná výroba: dojivost na 1 dojnici 1.828 l, nosnost na 1 nosnici 107 ks, počet telat na
100 krav 86 ks, počet selat na 1 prasnici 10,7 ks.
Výroba mléka na 1 ha zemědělské půdy 547 l, výroba masa hovězího 74 kg, výroba masa
vepřového na 1 ha 110 kg, Výroba vajec na 1 ha 179 ks.
Náklady na 1 ha 1.309 Kč, Z toho osivo 68,- Kčs, hnojivo 123,- Kčs, krmivo 244,- Kčs,
Placené práce STS na 1 ha 28,- Kčs.
Odměny: hodnota PJ 17 Kčs, hodnota natur. 2,55 Kčs, odpracováno 48000 PJ, Vyplaceno
816.000,- Kčs + 2.898,- Kčs v prémiích.

1961
Výměra JZD se již nezměnila.
Rostlinná výroba:
prodej
Vydáno na PJ
Pšenice oz.
440 q
Z 1 ha 20 q
12 q
170 q
Žito oz.
2323 q
Z 1 ha 30,8 q
1042 q
419 q
Ječmen jar.
664 q
Z 1 ha 26,6 q
173 q
84 q
Oves
1295 q
Z 1 ha 25 q
101 q
171 q
Mák
16 q
Z 1 ha 6,8 q
Len stonky
50 q
Z 1 ha 35 q
50 q
Brambory
12796 q
Z 1 ha 173 q
5665 q
851q
Pícniny na o.p.
1428 q
Z 1 ha 50 q
Seno z luk
4318 q
Z 1 ha 43,7 q
850 q
Rybíz
32 q
32 q
Živočišná výroba:
výroba
prodej
spotřeba v JZD
Mléko
230 570 l.
184 260 l.
46 310 l.
vejce
94 871 ks
94 871 ks
Hovězí maso
399 q
397 q
Vepřové maso
361 q
361 q
Tržby 2.037.686,- Kčs, náklady výroby 757.185,51 Kčs, ostatní náklady 122.309,92 Kčs,
Peníze odměny 852.723,04 Kčs.
Náklady na 1 ha: spotřeba osiva 148,- Kčs, spotřeba hnojiva 209,- Kčs.
Dojivost na 1 dojnici 1.658 litrů, nosnost na 1 nosnici 118 ks.
Sociální fond 81.600,- Kčs, kulturní fond 23.000,- Kčs, pojišťovací fond 25.000,- Kčs.
Hodnota PJ – 19 Kčs + 3,86 Kčs natur. Odměna na 1 stálého pracovníka 8.278,- Kčs +
1.681,- Kčs v natur.

1962
Základní změna nastala v sociálním zabezpečení členů JZD. Od 1. dubna 1962 byla
uzákoněna výplata přídavků na děti ze státních prostředků. Přídavky činily: na 1 dítě 70,Kčs., na dvě děti 140,- Kčs., na 3 děti 430,- Kčs., na 4 děti 690,- Kčs a na 5 dětí 950,- Kčs.
Výše těchto přídavků byla ovlivněna měsíčním příjmem člena a splněním dodávkových
úkolů JZD v jednotlivých čtvrtletích. Při vyšším měsíčním příjmu nad 1.400 Kčs se
přídavky na děti snížily na 38, 86, 144, 212 Kčs. Toto snížení se uskutečnilo i při nesplnění
dodávkových úkolů v jednotlivých čtvrtletích. Na částečnou úhradu těchto přídavků se
odvádělo na účet OMV 4% z peněžního příjmu JZD. Nemocenské dávky a dávky
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v mateřství se dosud platily ze sociálního fondu JZD. Tento stav trval až do uznání JZD
s vyšší úrovní hospodaření, v našem JZD od 1.1.1966.
V květnu byla zahájena stavba odchovny pro mladý dobytek na 120 ks. Dnes je to horní
kravín. Stavba trvala do roku 1964. Provoz byl zahájen v roce 1965, kdy byl sveden
dobytek. Stavba stála 735.897,- Kčs. Dnes tento kravín vlastní bratři Slámovi.
Také byla zahájena stavba dřevěné porodny za domem č.4, která však v roce 1964 shořela.
Bylo provedeno odvodnění pozemků na Kverbustě, louky u Borovíčka a Výbražky.
V roce 1962 věnovalo JZD mateřské škole 3.000,- Kčs na altánek, který byl vystavěn na
hřišti. V altánku si děti z mateřské školy hrály a školáci do něho ukládali zahradní nářadí.
Výměra zemědělské půdy 491 ha, výměra orné půdy 378 ha,
Počet členů k 31.12.1962 byl 121,
Rostlinná výroba zůstává asi na stejné výši jako v roce1961. Rovněž živočišná výroba se
oproti minulému roku podstatně nezměnila.
Odměny: hodnota PJ = 19 Kčs + 3,34 Kčs v naturáliích.
Celkem vyplaceno 877.669 Kčs + 9.475 Kčs v prémiích.
Celkem odpracováno 46.193 PJ.
Z. Jaroš
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Rozsvícení vánočního stromu
V neděli 28.11.2021 byl u nás slavnostně rozsvícen vánoční strom. Na zahřátí se podával
horký mošt. Na závěr akce byl spuštěn pěkný ohňostroj za hudebního doprovodu obecního
rozhlasu s hudebním mixem od Strausse, Rossiniho, Orffa a Beethovena.
J. Dočekal

Počet obyvatel Poděšína za posledních 50 let
Vývoj počtu obyvatel dle statistik. V roce 2020 bylo v Poděšíně společně s rokem 2015
nejvíce obyvatel. Teď doufejme, že po zastavění nových parcel se bude naše obec i nadále
rozrůstat, aby nevyhynula a nadále se rozvíjela. V roce 2021 bylo 6 narozených, 4 zemřelí, 2
přistěhovalí a 2 vystěhovalí. Takže na konci roku 2021 nás bylo 255, což je úplně nejvíce za
posledních 50 let.
J. Dočekal
Počet obyvatel

260
250
240
230
220
210
200

2019

2017

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

18

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

1981

1979

1977

1975

1973

1971

190
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Rok
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Stav
1.1.
239
234
235
236
236
234
234
223
218
215
206
212
219
223
226
225
230
233
224
223
244
245
250
252
250
247
243
240
241
241
249
252
243
243
248
252
248
245
250
242
249
248
248
251
249
253
249
246
248
247

Narození

Zemřelí

4
7
4
2
7
5
2
4
3
9
2
9
8
9
2
3
6
2
3
5
5
4
2
4
3
1
3
3
2
2
1
4
5
4
3
4
4
2
3
4
5
3
2
3
1
3
2
2
4

4
6
2
3
5
6
4
4
7
3
6
1
3
6
1
3
2
3
3
1
4
1
4
3
3
4
3
1
1
3
2
3
1
3
3
3
3
1
1
2
4
2
4
2
3

Přistěhovalí
1
2
2
5
3
3
1
5
1
10
2
3
6
1
6
4
3
4
3
6
1
4
3
2
1
3
4
5
2
5
5
6
1
1
4
7
4
8
1
5

Vystěhovalí
6
2
3
4
4
2
12
6
4
4
3
4
6
3
1
5
11
1
2
1
2
4
3
5
3
4
1
3
7
4
3
5
6
9
1
7
4
6
5
8
4
5
4
4
2
-
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Přírůstek
přirozený
1
2
-1
2
-1
-2
-4
6
-4
8
5
3
1
4
-1
4
1
3
-2
1
-3
2
-1
-1
-2
4
4
4
1
1
-1
2
4
4
3
2
1
-3
1
-2
1

Přírůstek
migrační
-5
-1
1
-4
1
-9
-5
1
-3
10
-1
-1
-2
5
-1
-8
-1
2
2
4
-3
-3
-1
-3
-1
1
-2
3
-7
-4
1
-4
-4
4
-7
2
-5
-4
-4
3
-1
-4
4
-1
5

Přírůstek
celkový
-5
1
1
-2
-11
-5
-3
3
6
7
4
3
-1
5
3
-9
-1
6
1
5
2
-2
-3
-4
-3
1
-3
3
-9
5
4
-4
-3
5
-8
4
-1
3
-2
4
-4
-3
2
-1
6

Stav 31.12.
234
235
236
236
234
234
223
218
215
218
212
219
223
226
225
230
233
224
223
229
245
250
252
250
247
243
240
241
241
238
252
243
243
248
252
248
245
250
242
246
248
248
251
249
253
249
246
248
247
253
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Stalo se před 100 lety – 1921
● Do místního školního výboru byli zvoleni obecním zastupitelstvem Josef Hanus č.46,
Antonín Doležal č.4, František Homola č.34 a Adolf Pařízek č.23. Dne 29. ledna 1921
zvolen předsedou Josef Hanus.
● 10. února proběhla valná hromada hasičů, které se účastní 28 členů, z 30 činných. Jeden
z hlavních programů byly doplňovací volby. Starostou sboru byl zvolen Antonín Chvátal
č.39, velitel – Josef Homola č.20, náměstek velitele – Rudolf Flesar č.10, jednatel – Jaroslav
Dočekal č.9, pokladník – František Nejedlý č.14, přehlížitelé účtu – Josef Flesar č.7, a
Václav Sláma č.29, člen výboru – František Stránský č.13, a Josef Hanus č.63, náhradníci
výboru – Josef Flesar č.7, a Stanislav Chvátal č.47, dozorce náčiní – Josef Sochor č.27,
nadlezec – Josef Hanus č.63, lezci – Josef Flesar č.7, Josef Pařík, Stanislav Chvátal, Josef
Dobrovolný č.32, Václav Sláma č.29, a Josef Jágr č.2, členi u stříkačky – Václav Doležal
č.15, Josef Kašpárek č.18, Emanuel Šurnický č.53, Václav Bečka č.22, Antonín Jágr č.2,
Adolf Sláma č.28, Adolf Kašpárek č.18 a Vojtěch Šmiraus č.50, trubači Jan Pařík č.35 a
Josef Homola č.20.
● 16. února 1921 bylo provedeno sčítání lidu. V Poděšíně bylo 379 obyvatel, z těch je 188
mužů a 191 žen. 332 náboženství katolického a 47 českobratrského.
● 1. dubna byla otevřena vlaková zastávka u Červeného mlýna s názvem Nové Dvory –
Nížkov. Lístek III. třídy do Německého Brodu stál 3,60 Kčs.
● 16. května 1921 zemřel Josef Rosecký č.19, narozen 30.12.1847. Starosta obce 15.1.1883
– 21.1.1889 a 28.12.1891 – 1895, 1. radní 1895 – 9.9.1900 a zastupitel 1873 – 15.1.1883,
21.1.1889 – 28.12.1891 a 11.1900 – 1.11.1903.
● 29. května teplota stoupá, anebo trvá a je velký nedostatek vody.
● 1. června byla povolena stavba domu Rudolfu Šurnickému, mezi domy č.22 a č.23, který
dostal číslo 56,
● 20. června byl slabý mráz. Zmrzly tu většinou brambory, částečně žito a pšenice. 21.
června dni parné, sucho, stále větší nedostatek vody.
● V červenci mlýny pro nedostatek vody nemelou. Potoky vysychají. Hoří lesy a obilí.
Rozšířila se slintavka a kulhavka.
● Školní rok 1921/22 započal dnem 1. září 1921, dne 2. září pravidelné vyučování. Školní
rok ukončen dnem 28. června 1922. Pro tento školní rok bylo zapsáno 47 chlapců a 40
děvčat, to je 87 žáků. Do jednotlivých tříd zapsáni 43 chlapci a 38 dívek, to je 81. Do jiných
škol, měšťanských, reálných gymnázií chodí 6 žáků.
● 4. září přišel do školy nový pomocný učitel František Jonáš na místo učitele Ludvíka Eise,
narozen 29. září 1899, v Praze, učil zde do 28. srpna 1922.
● 20. listopadu koupil obecní úřad novou mostní váhu a zabudoval ji mezi silnici a rybník
pod dům číslo 8. (dnes č.60). Se zabudováním obec začala 13. března 1922.
● V roce 1921 má polenská župa č.140, po přijmutí Rosičky 12 sborů. Starostou byl Jindřich
Volenec, sládek Polná, náměstek Bohdan Vomela, rolník Malá Věžnice, jednatel Karel
Linhart učitel Dobroutov, pokladník Adolf Wolman obuvník Polná. Jednotlivé sbory
sdružené v župě měli členů: Polná 75, Nížkov 36, Janovice 29, Malá Věžnice 28, Poděšín
26, Dobroutov 21, Hrbov 19, Sirákov 17, Horní Věžnice 17, Záborná 17, Brzkov 16,
Rosička 10.
● 10. prosince Dr. Adolf Rosecký, předseda berní správy v Chotěboři žádá jako vlastník
domu č.53 v Poděšíně za povolení provozování živnosti hostinské a výčepní v domě v tom
nájemcem Emanuelem Šurnický v tomto rozsahu: a). přechovávání cizinců, b). podávání
20
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pokrmů, c). výčep piva, vína přírodního a vín ovocných (bobulových), d). výčep pálených
nápojů lihových, podávání kávy, čaje, čokolády a jiných tekutých nápojů a občerstvení.
● V roce 1921 byly poslední dodávky obilí a pak bylo vůbec zrušeno vázané hospodářství.
Oves stál 1q toho roku 300,-Kčs, žito 1q 350,- až 400,-Kčs. Jedlé brambory 1q 135,-Kčs,
průmyslné brambory 1q 105,-Kč.
● 29. prosince obecní zastupitelstvo schválilo prodej pozemku pro stavbu rodinného domu,
který dostal číslo 57 pro Václava Sedláka č.43, narozen 20.8.1879.
Z. Jaroš

Myslivci
Sokolnické setkání
Myslivecký spolek Sirákov 18.9.2021 uspořádal již druhé setkání sokolníků v Poděšíně. Po
roce to bylo vlastně poprvé, co se myslivci mohli setkat s veřejností, protože plánovaný ples
byl zrušen kvůli nařízením vlády.
Dopoledne po příjezdu účastníků byly vystaveni dravci, poté se provedl nástup, kde
jednotlivý sokolníci představili sebe i své dravce a vyrazilo se do honitby na lov. Letos byla
lovecká skupina omezena pouze na lovce a honce, bez veřejnosti, z toho důvodu, že k lovu
se používali i orli. A u těch se mohou účastnit lovu až osoby starší 18 let. Dětem to jistě bylo
líto, ale po návratu lovců jim byla vyprávěna hraná pohádka o mladém sokolníkovi,
s praktickou ukázkou všech loveckých pomůcek a také krátká ukázka lovu s jestřábem.
Uloven byl jeden zajíc. Během celého dne byla možnost ochutnat výrobky myslivecké
kuchyně a odpoledne po lovu proběhlo přátelské posezení u poslední leče pod pergolou. Kde
se každý mohl sokolníků i myslivců zeptat na to, co ho v tomto oboru zajímá.
Děkuji veřejnosti za hojnou účast a podporu, a také všem, kteří se podíleli na
organizaci a uspořádání této akce. Lovu, sokolnictví a myslivosti Zdar!
Z. Šustr
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Hasiči
Výlov rybníka
Dne 16. října 2021 se v Poděšíně konal tradiční výlov rybníka, pořádaný místním Sborem
dobrovolných hasičů. Tentokrát se, na rozdíl od většiny předchozích let a stejně jako loni,
lovil rybník na Bejčině. Vylovilo se množství ryb, převážně kaprů, kteří letos dosahovali
větší velikosti než v minulých letech.
J. Dočekal
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Požár lesa na Výbraškách
Dne 6.9. 2021 ve 20:08 hodin byl vyhlášen poplach pro naši Zásahovou jednotku SDH
Poděšín. Jednalo se o požár lesního porostu na ploše cca 10x15 m. Naše jednotka dorazila
ve složení Sobotka Zdenek ml., Flesar Lukáš, Sláma Antonín a David Nejedlý spolu
s jednotkami z Polné, Nového Veselí a Žďáru nad Sázavou. Požár byl lokalizován a
z důvodu dostatku cisteren nemusela ani naše jednotka doplňovat vodu do žádného
z cisternových aut. Naši členové tedy pomáhali s hašením, aby si ostatní hasiči mohli
odpočinout a s rozebíráním hráně dřeva pro dostatečné prolití vodou. Po sbalení materiálu se
jednotky v 1:25 hodin vracely na základny a bylo nahlášeno ukončení události.
D. Nejedlý

1.000 mil Československých
Od 11. do 14. srpna probíhal závod 1.000 mil Československých. Tato tradice vznikla již
v meziválečném období (1933), a proto se jí můžou účastnit jenom vozy vyrobené do roku
1939. První den probíhala v Opletalově ulici přejímka vozidel. Celkem se na start postavilo
114 aut. První etapa vedla z Prahy do Bratislavy s průjezdem přes Polnou, Zábornou a
Janovice. Druhá etapa se jela okolo Bratislavy. Poslední sobotní etapa vedla z Bratislavy do
Prahy a trasa vedla přes Sirákov, Poděšín, Nížkov. Průjezd přes Poděšín byl od 13:00 do
14:00 hodin. Startovné bylo 15.000,-Kč pro dvoučlennou posádku, další člen navíc 7.500,Kč. Zahraniční účastníci zaplatili startovné 580,-EUR a člen navíc 290,-EUR.
Z. Jaroš
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Vítání občánků 2021
„I cesta dlouhá tisíce mil začíná prvním krokem.“ (Lao-ć) a první krůčky mělo za sebou
hned několik vítaných občánků, protože v minulém roce se kvůli covidovým opatřením
vítání nekonalo. Tobiášek a Adámek se narodili už v roce 2019, Štěpánek, Anička a Lucinka
v roce 2020, nejmladší Lukášek a Matýsek byli narozeni v roce 2021. Jsme rádi, že se
tradice stále drží a rodiče se se svými dětmi účastní. Zápis do pamětní knihy, dárky pro děti
a finanční příspěvek pro rodiče jistě potěší. Všem našim novým občánkům přejeme radostné
dětství, hodně zdraví a mnoho krásných chvil strávených nejen v rodině, ale i ve
společenství dalších obyvatel naší obce.
M. Dobrovolná

Oslavenci
VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM V ROCE 2021
Rosecká Františka
Jarošová Božena
Smejkal Václav
Palasová Božena
Smejkalová Anna
Palasová Marta
Šmirauzová Anežka
Doležalová Stanislava
Sláma Jindřich

98 let
92 let
91 let
87 let
85 let
84 let
83 let
75 let
75 let

K Vašemu
významnému
životnímu jubileu srdečně
blahopřejeme a do dalších let
přejeme ať radost a štěstí Vás
provází, zdravíčko ať Vám
neschází. Ať život můžete
prožít s rodinou, v radosti a s
klidnou pohodou.
J. Landová
24

Zpravodaj obce Poděšín č.2/2021

Tornádo na Moravě
Dne 24. června 2021 se na Jižní Moravě ve večerních hodinách přes několik obcí přehnala
silná bouře s krupobitím a tornádem. Jak jste určitě všichni viděli z různých médií, vznikly
ohromné škody na majetku tamních občanů a i nemalé následky na jejich psychice a zdraví.
Zrovna v době, kdy stavební průmysl zažíval ohromný rozmach a byl tak nedostatek
veškerých stavebních materiálů pro rychlou opravu střech a domů po řádění tornáda. Byly
proto vypsány různé sbírky, dary pro postižené obce, ale i pomocná lidská síla. A proto patří
i velké poděkování našemu občanovi Milanu Koumarovi ml., že se s partou spolupracovníků
a kamarádů vydali do postižené oblasti, kde opravili několik střech. Tímto mu děkuji i za
Radomila a Alenu Kotáskovi z Mikulčic, kterým opravili střechu na jejich rodinném domě a
poslali nám na Obecní úřad děkovný email právě pro Milana Koumara.
D. Nejedlý
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Školní kronika – 35. část
1892 – 93 - pokračování
Zdravotní stav školní mládeže: Školní mládež těšila se stálému zdraví až na bouly, jež se
zjara začaly mezi školní mládeží šířiti. Nemoc trvala 4 – 5 dnů a vystřídaly se na ni téměř
všechny dítky. Nezemřel nikdo.
Přehlídka vykonaná c.k. okresním školním inspektorem: Inspekce se strany velectěného
pána Jana Humla, c.k. okresního školního inspektora vykonána dne 7. února 1893. Místní
školní dohlížitel navštívil školu sedmkráte.
K žádosti správce školy daroval pan Alois Hynek, nakladatel a obchodník v Praze pro
chudou školní mládež sešitů v ceně 4 zlatý. Chudé školní mládeži neuděleno podpory, ač
v tom smyslu se na příslušném místě žádalo.
Na počátku školního roku bylo školou povinných dětí 68, totiž ve školní obci. Přijatých bylo
66. Na konci školního roku povinných 60.
2. února 1892, školní rada. Předseda Josef Rosecký č. 19, Jan Blažek č.17, Václav Doležal
č.15 a správce školy Jan Václav Urban, který byl v Poděšíně do 24. srpna 1892 a odešel učit
do Dobroutova, kde měl velký podíl na založení Sboru dobrovolných hasičů a stal se
jednatelem sboru (1906). Tuto funkci vykonával po celou dobu působení v Dobroutově do
roku 1911, kdy byl na vlastní žádost přeložen do Pohledu a v letech 1915-1917 působil
v Polné, kde v roce 1917 vydal brožuru „Snímání kostelních zvonů“.
31. srpna 1892, byla zvolena nová školní rada. Předsedou byl zvolen Josef Rosecký č.19 starosta obce, Jan Blažek č.17, Václav Doležal a správce školy Josef Med.

1893–94
Školní rok začal 16. září 1893 a ukončil 15. zářím 1894.
Důležité události z dějin Nejvyššího panujícího rodu: V tomto školním roce stihla náš
Nejvyšší panující rod velice nešťastný pád. Jeho císařská výsost arcivévoda Vilém, bratr
Jeho císařské výsosti arcivévody Albrechta, spadnuv dne 29. července 1894 se splašeného
koně poranil se na hlavě tou měrou, že o páté hodině odpolední na to skonal.
Náboženská cvičení: Zkouška z náboženství vykonána 14. dne v červnu 1894.
Změny ve stavu místního duchovenstva: Začátkem tohoto školního roku přesídlil důstojný
pán pan Antonín Holubář, dosavadní kaplan v Nížkově do Zbraslavic. Týž vyučoval
náboženství na zdejší škole. Jeho místo nastoupil důstojný pán pan Jaroslav Petr a vyučoval
též náboženství na zdejší škole.
Stavebné úpravy a změny na budově školní: Vzhledem ku nedostatečným a nevhodným
školním místem usnesla se místní školní rada na sklonku školního roku poříditi na jiném
vhodném místě novou školní budovu a zahradu. K uskutečnění myšlenky vymínila si dobu
dvou let, tak, že koncem školního roku 1895/6 nová školní budova svému účelu odevzdána
býti má.
Založení nebo rozšíření zahrady: V úpravě školní zahrady v tomto školním roce
pokračováno. Záhony bedlivě čištěny (od pýru a kamení) a účelně hnojeny vydaly letos
překrásné zeleniny. Po celé léto skvěla se zahrádka statisíci květy, což budilo nemalou
pozornost kolemjdoucích. Školní dítka květinovými sazenicemi podělována. Ku cti jejich a
vůbec celé obce budiž podotknuto, že zahrádka školní těšila se po celé léto (až na jediný
případ) nezvyklé v naší krajině přízni. Stromky ve školce znamenitě povyrostly.
S potěšením budiž uvedeno, s jakou radostí hospodáři vývoj jich sledují, těšíce se na dobu
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jich sázení. Z množících se zahrádek při jednotlivých domech a z různých projevů
v občanství lze ušlechťující vliv školní zahrady zcela patrně znamenati.
Za nastřádané semeno utržil správce školy obnos 14 zlatých a 90 krejcarů, jehož čistý výnos
věnuje na zakoupení nových věcí do školní zahrady.
Zdravotní stav školní mládeže: Školní mládež těší se po celý školní rok stálému zdraví.
Přehlídka vykonána c.k. okresním školním inspektorem: Velectěný pán Jan Huml, c.k.
okresní školní inspektor, vykonal přehlídku dne 10. května 1894.
Počet dětí do školy přijatých: Na začátku školního roku bylo do školy vůbec přijatých dětí
66. Na konci školního roku bylo do školy vůbec přijatých dětí 60. Na začátku školního roku
byly 64 katolické a 2 evangelické – reformované. Na konci školního roku bylo 58
katolických a 2 evangelické – reformované. Počet dětí školou povinných: V tomto školním
roce bylo školou povinných dětí 67 na začátku a 61 na konci.
Důležitá usnesení místní školní rady: V tomto školním roce se místní školní rada na něčem
zvlášť důležitém neusnesla.
Důležité vynesení slavné c.k. okresní školní rady:
1). Vynesením ze dne 3. srpna 1894 uvedla slavná c.k. okresní školní rada na paměť
vynesení:
a). Z 28. června 1895 číslo 707 (nařízení veleslavné c.k. zemské školní rady ze dne 10.
července 1885 číslo 22.669) jímž zakazuje se učitelstvu agitační činnost při volbách
politických
b). Ze 16. července 1888 číslo 10.680 (nařízení veleslavné c.k. zemské školní rady ze 14.
října 1888 číslo 27.324) jímž zakazuje se táž činnost při volbách obecních
2). Vynesením ze dne 19. října 1894 číslo 3065 uvedla slavná c.k. okresní školní rada na
paměť nařízení veleslavné c.k. zemské školní rady ze dne 12. března 1888 číslo 42.010, jímž
zakazuje se správcům škol bez předchozího povolení propůjčovati místností školních,
k účelům řádem školním nepředepsaným.
Důležitá vynesení veleslavné c.k. zemské školní rady:
1). Vynesením ze dne 12. ledna 1894 číslo 1041 zakázala veleslavná c.k. zemská školní rada
užívání dítek školou povinných ku posluze strojů v době i mimo dobu vyučovací.
2). Vynesením ze dne 25. ledna 1894 číslo 21.825 nařizuje se, aby žactvo učitelstvem
pravidelně na jedovatost mnohých barev ve skřínkách s barvami bylo upozorňováno.
3). Vynesením ze dne 10. března 1894 číslo 7363 ohlašuje se opatření za příčinou omezení
šíření oční nemoci.
4). Vynesením ze dne 21. března 1894 číslo 998 ohlašují se pokyny za příčinou ochrany
starožitností a památek v království českém.
5). Vynesení ze dne 16. června 1894 číslo 2565 vydáno nařízení ve příčině náhrady hodin
vyučovacích pro tělocvik určených při počasí nepříznivém na školách kde není kryté
tělocvičny, již by bylo lze vytápěti.
6). Vynesením ze dne 26. srpna 1894 číslo 25.729 vydáno nařízení ku příčině větrání
školních místností.
7). Vynesením ze dne 29. srpna 1894 číslo 27.291 uvedeny prováděcí předpisy ve příčině
upravení platů učitelských.
Vypsal Z. Jaroš
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Antonín Chvátal v Americe - 19. část
Lidé na bosenském venkově v tehdejší době žili však velmi bídně. Měli stáda ovcí a koz,
která jim poskytovala nejhlavnější část obživy. Z jejich mléka dělali různé sýry, jejichž
přebytky prodávali na trhu ve městě. Jejich příbytky se podobaly spíše chlévům a maštalím
z českých vesnic. Někdy žili dokonce s tím bravem a dobytečkem v téže místnosti. V jediné
světnici, kde žila celá rodina pohromadě bývalo uprostřed otevřené ohniště, nebylo stropu a
ve střeše byl jen otvor pro odchod kouře. Zajímavé bylo také pochovávání
mohamedánských zesnulých. Nevím, zdali je tomu tak dodnes a zda se to tak dělalo všude
muslimských věřících. Tehdy v Bosně nepochovávali Turci své věřící v nějaké rakvi.
Odnesli nebožtíka na hřbitov jen na nosítkách, které šli z ruky do ruky, poněvadž každý
účastník pohřbu chtěl prokázat svému příteli tu poslední službu. Nejubožejší byl při tom asi
ten nebožtík, který nevypustil-li dosud duši, určitě ji musil vypustit při tom neustálém
pohazování nosítek ze strany na stranu. Anebo mu tím snad chtělo pomoci spíše k Alláhovi
a k Mohamedovi rychle do nebe, v které muslimové pevně věří a dokonce i Krista Pána,
kterého mají za velikého proroka, tam nechávají blaženě žít.
Milí čtenáři, tak se mi zdá najednou, že jsem se o těch mohamedánech rozpovídal nějak
příliš obšírně. Raději vám s nimi už dám pokoj, aby se některý z mužských čtenářů nezačal
najednou na svá stará kolena shánět po Mohamedově Koránu, v němž by chtěl nalézt
nějakou účinnou radu, která udělala z toho mého bosenského Turka svrchovaného pána a
slepě uctívaného krotitele několika žen najednou, zatím co se to zdá v nynější Americe těžké
umět si někdy poradit s generálskými rozkazy té jediné a upřímně milované drahé polovice.
To bych pak byl ještě zasypán dopisy výčitek všech těch čtenářek, kterým by se zdálo, že se
jejich bručoun nějak změnil a že chce najednou doma poroučet od té chvíle, kdy si přečetl
v mých vzpomínkách na Sarajevo tu historku o Turkovi. Proto se zase raději vrátím do
kasáren k té sladké vojančině.
A vskutku mi ta bezstarostná vojenská služba začala jít k duhu. Ne snad, že by mi ji někdo
pocukroval, ale už aspoň ztratila svou původní hořkou příchuť tím, že mi začal čas rychleji
utíkat. Inu, člověk si v životě zvykne na všecko. Hlavním důvodem proč jsem si zvykl i na
ten vojenský život, bylo to, že při krásném bosenském počasí se nakonec změnily i execírky
v příjemné procházky a pak hlavně i okolnost, že má práce začínala být rozmanitá. Všechny
kraje v Bosně a Hercegovině měly totiž při hlavních silnicích malé vojenské posádky, které
se neustále střídaly. Přišly vždy jen na několik neděl z nejbližších kasárenských měst,
konaly pravidelně předepsané hlídky a pak se zase vrátily do kasáren k vojenskému útvaru,
ke kterému náležely. Tak jsem byl i já někdy začátkem léta nakomandován do jedné setniny,
která byla poslána do malé vojenské pevnosti Pale, asi osm hodin pochodu od Sarajeva
(východně od Sarajeva). Asi ve stejné vzdálenosti byla pak od Pale další vojenská posádka,
která již byla v samé blízkosti srbských hranic. Spojení s hlavním velitelstvím v Sarajevě
měly na starosti tyto malé posádky roztroušené po strategicky důležitých kopcích. Naše
malá posádka v Pale byla také na kopci a pod ním byla dost velká vesnice, kudy vedla
důležitá silnice, která se proplétala tím hornatým krajem jako líný had. Obden, čili každý
druhý den, jezdil po té silnici jednoarový koňský vůz státní pošty, jejíhož postilióna jsme
my vojáci museli doprovázet v plné výzbroji v úseku silnice, který spadal pod odpovědnost
naší malé posádky v Pale. Na další zastávce nás zase vystřídal voják z jiné posádky. Bylo té
opatrnosti třeba, poněvadž tenkrát nebyly bosenské silnice bezpečné pro nikoho, ani pro
Bosňáky, ani pro Turky a tím méně pro Rakušany. Zvláště nebezpečné byly ty horské
zatáčky a průsmyky, kde měly koně i ten lehký poštovní povoz co táhnout, takže jsme
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obyčejně šli v těch kopcích vedle vozu pěšky, aby se koně tolik neunavili. Po návratu
z doprovodu postilióna do naší vojenské strážnice v Pale měli jsme den odpočinku a pak se
zase šlo na vartu v noci na silnici v údolí za vesnicí. Na jednu takovou svou noční hlídku
v bosenském kraji nikdy nezapomenu.
Sotva jsem přišel na své stanoviště, přijely po silnici dva těžké normanské vozy. Každý byl
tažen dvěma páry koní. Oba kočí si počínali velmi nenuceně, když nechávali vozy stát u
silnice a odpřahali koně, aby je zavedli do maštale při formanské hospodě. Proto jsem si jich
ani nevšimnul. Ale kolem půlnoci začalo být venku dost chladno, vlezl jsem na jeden z těch
vozů, protože byly kryté obloukovými plachtami a posadil jsem se bezstarostně na naložené
bedny tak, abych měl pohodlný rozhled po silnici, kterou jsem měl v tomto úseku hlídat.
Noc byla jasná, hvězdy se jen třpytily a měsíček si ze mne tropil šašky, když mi našeptával,
že zrovna tak jako vidí nyní mne v tom vojenském mundůru, vidí zároveň i můj rodinný
domek v Poděšíně a mé drahé rodiče v něm a za několik hodin, že zase uvidí všecko co se
děje v americkém Berouně a na Tůmově farmě v Calmar v Iowě. Abych udělal nějak jeho
laškovnému vychloubání konec, poslal jsem po něm dva sladké pozdravy domů i do
Ameriky a chtěl jsem tak udělat všemu citovému vzpomínání rázný konec. A v tom
najednou zaslechnu v dálce nějakou českou melodii. Napnu ucho, abych se přesvědčil,
neudělala-li to snad jen ta vzpomínka na domov a tu již slyším zcela zřetelně nějaký mužský
sytý hlas, jak si vesele prozpěvuje: „Husar má koníčka, aby ho rajtoval, a já svou milenku,
abych ji miloval. Husar má koníčka, za tři sta tolarů, a já mou Mařenku, zadarmo dostanu“.
No tohle bylo pro mne milé překvapení. Už jsem chtěl vyskočit a zeptat se toho českého
člověka, kde že se tu v té hornaté krajině bere, ale předpisy nám nedovolovaly pouštět se na
vartě do řeči s neznámým člověkem a proto jsem jen s těžko utajovanou radostí poslouchal
dál jeho zpěvný pozdrav z naší společné domoviny. Avšak sotvaže přešel a zmizel v zatáčce,
objevili se na silnici dva jiní lidé, kteří mířili rovnou k maštali. Tu jsem seskočil s vozu a
uvědomuji si, že je mou vojenskou povinností zvědět, co je to za lidi a co tam mají co dělat.
Hřmotným hlasem volám tedy: „Halt, stůjte!“ Oni pochopili, zastavili se a tu jsem v nich
poznal ty dva formany, kteří tam večer koně vypřahali, a také jsem se teprve dozvěděl, že
patří k vojsku a že v těch bednách na vozech je střelný prach a dynamit. Kdybych tak byl
býval kouřil a nějak nešťastně pohodil sirku, mohl jsem tehdy vyletět do stratosféry ještě
před tím sovětským Sputnikem! Bylo to opravdu velké a nebezpečné nedorozumění, ale
nikdo mě o jejich příjezdu před tím v kasárnách naší malé posádky neinformoval.
Tato polní služba v Pale pro nás skončila po osmi týdnech a zase jsme se vraceli pěšky do
Sarajeva. To už na stromech dozrávaly velké bosenské švestky, na které jsme pak často
večer chodili z kasáren pytlačit. Natrhali jsme jich pokradmu celý pytel, nejraději nepříliš
daleko od kasáren, a abychom je nemuseli nosit hlavní branou kolem hlídky, vytáhli jsme je
vždy po provaze až do třetího poschodí a tam jsme si dávali do nosu. Samozřejmě, že to
byla vyložená krádež, a že kdyby nás byl někdo při tom chytil, slízli bychom pořádný trest.
Avšak čeho se bezstarostné mládí nedopustí, aniž si při tom vzpomene na Boží desatero a na
možné následky. Tomu nejúčinnějšímu potrestání naší mlsnosti jsme však stejně neušli,
projevilo se u většiny z nás mocným bolením břicha.
Po krátkém čase byl jsem zase nakomandován s pěti jinými vojáky do města Kalinovik
(jižně od Sarajeva), ležícího v samé blízkosti Srbských hranic. Našim úkolem bylo připravit
kvartýry pro vojsko, které tam mělo brzy přitáhnout dělat manévry. V kantýně jsme se
setkávali s Bosňáky, kteří dovedli hrát pěkně na dudy, a když se jim zaplatila štamprlička
rakije, zahráli nám toho podle přání kolik, a co jsme chtěli. A tak si naše chlapská hrdost a
samolibost přišla na své.
Anton Chvátal, přepsal Z. Jaroš
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Události v roce končící na -1
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Na polensko byly přivezeny brambory.
První číslování domů, zrušeno 22 svátků a 18 polosvátků
Hlad a mor, jedla se tráva a listí stromů, na polensku zemřelo 492 lidí
hladem
Sčítání obyvatel 232, mužů 119, žen 113, domů 36
Samotín patří pod Poděšín, (koupil ho Kolář František)
Počet obyvatel 416
Počet obyvatel 392
Počet obyvatel 378
Koupena obecní váha
Založen Sokol Nížkov, 1931 postavena Sokolovna
Sčítaní lidu 372, domů 59
Postaven nový most "V chobotě"
Velká zima až -35 C
372 obyvatel, 65 čísel
Tranzitní plynovod - Hanousek, Štajbl, Hrbov
Ústřední topení ve škole
Kanalizace č.63 – 69
Sčítání obyvatel 245, mužů 125, žen 120, domy obydlené 67, neob. 11,
rekr. 3
Počet obyvatel 249, muži 123, ženy 126.
Zahájena rekonstrukce Obecního úřadu
Zemřel František Krejčí, bývalý ředitel na zdejší škole 1.9.1952 –
31.7.1966
Sčítání lidu. 250 obyvatel, z toho 124 mužů, a 126 žen.
Zahrnuto a vysázeno smrky bývalé pískoviště za Šlechtickovi
Zahájena rekonstrukce silnice mezi Poděšínem a Nížkovem, nový povrch.
Dokončena plynofikace obce zaasfaltováním cest po obci
Zahájena rekonstrukce silnice mezi Poděšínem a Sirákovem, nový povrch.
Den otevřených dveří v MŠ za účasti 30-ti obyvatel, postaven nový altán
Vykradena prodejna Jednoty, škoda 15.000,-Kč
Zemřel František Musil, bývalý ředitel na zdejší škole 24.8.1966 –
31.8.1970
Počet obyvatel 249 z toho 123 mužů a 126 žen.
Poosmé proběhlo v MŠ Poděšín vítání občánků do života.
Zahájena stavba chodníku v lokalitě k Nížkovu, firmou Josef Pitka –
STAKO. Stavba dokončena 25.5. Cena 250.000,-Kč
V neděli odpoledne proběhla v Poděšíně na hřišti za pěkného a slunečného
počasí okrsková hasičská soutěž okrsku Nové Veselí.
V Poděšíně pořizovala šot TV Prima.
Nové kulaté razítko se znakem obce a nápisem „OBEC PODĚŠÍN“.
Jaromír Jágr oceněn V Havlíčkově Brodě jako knihovník roku v Kraji
Vysočina.
Podeváté proběhlo v MŠ Poděšín vítání občánků do života.
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Historie
Rok 1709:
Tak radostně končiti bude rok ten, když Mikuláš Fresar, rodinu svou míti bude také. On už
má také 38 let, to dosti jest. On se dříve oženiti mohl, asi je jako já povahy pomalé.
Farář při službě boží v Nížkově oznámil, že stavěti se bude Kostnice u kostela svatého
Mikuláše v Nížkově. To že jest nařízeno z Polné od děkana Heberlandta. Když hrob se kope,
tak kosti silné celé, to jsou leb, kosti z ruk a kosti hnátové. Ty se pečlivě očistiti musí, nebo
vyvařiti a srovnány budou do hranic v kostnici této. To dělati bude člověk, který hrobařem
tady jest. Protože tak tomu jest i v místech země naši, počítáno jest, že to dobré bude pro
více místa v hrobech těch, kam se jiný pomrlý (zemřelý) dá. To lidem se nelíbí žádným a zle
na to se hovoří. Že kosti ty, se na místě shníti mají, jak jest v Bibli pravíno člověče prach jsi
a v prach se obrátíš. „ Tu kostnici musí všichni robotýři stavěti, kdo koně má, nebo vola
také, kamení, písek a vápno se navoziti musí. Zedníci stavěti to budou, co robotýři jsou.
Také tesaři krov vyzdvihnou a všechno šindelem pokryjí. Dřevo a šindel potřebný dají
sedláci kteří les svůj mají. Dveře pevné budou tam dány a na ně závora pevná, aby kosti ty,
psové (psi) po vsi netahali a neb jinak se znesvětili. Na střeše té bude křížek železný
posazený.
Podzim byl dosti pěkný a tak zase se konají hony na zvěř. Tentokrát jsou v Nížkově,
Bukové, Hrbově u Polné, Skrejšově, Červený mlýn, Špinov, Rozsička, Pekelská dvůr.
Huťský dvůr, Tvrz, Nové Dvory u Polné.
Také jsme s bratrem jeli s koni našimi, Já mám 1 starého a jednoho mladého, co hříbě bylo.
Bratrovi jsem dal jak koně, tak vola mladého, co jsme měli.
Jest uloveno: Jelen 1, srnčí 5, lišky 7, svině divé 11, danihelcy 2, muflon 2, jezevec 1, zajíc
8, králík 5, veverka 3, kuny 5, tchoři 3, koroptev 9, bažant 6, tetřívek 9, vrány 8, kavky 3,
holub divý 2, sovy 2, poštolka 1, káně 1, pochop 1, kačena divá 12, husa divá 5. Všechno do
Polné se odvezlo.
Zima započala 2. - ho prosince, jména Bibián, sníh i déšť 2 dni byl, pak mrazy udeřily a
sněhu koncem roku leží okolo 1 lokte.
Zapsaw Fresar Matieg II. Sedlak y robotyrž w Syrakowi.

Rok 1710:
Na Nový rok v kostele v Nížkově jsou vybírány peníze na novou dalmatinku, roucho pro
faráře. Také na opravu zdí kostela a střechy jeho. Lidi nevěří jemu, že on by to koupil, farář
pravil, že seznam psaný má, kdo jaké peníze dává. Že každý přečisti to může. On dobře ví,
že v každé vsi umí psáti jen 2 - 3 lidi a to ještě bídně.
Papír zase více drahý jest, ale škoda byla by, kdyby my jsme přestali Kroniku naši psáti.
Vždycky peníz nějaký na papír se musí sehnat. Zima jest dosti ostrá a nejhorší byla v měsíci
únoru. to mrazy tak veliké jsou, že doma v jizbě naši, voda pomrznula. I když dosti dřeva
máme, tak zima někdy doma jest. Bratr můj v té chaloupce jiné bývá, tak se navštěvujeme a
pomáháme si společně. Také jsem mu nechal 1 vůz, ostatní si sehnati musí, postupně, jak
jsme to vždycky v naší rodině činili. On jest pracovitý a žena jeho také. Panstvo rádo jest, že
má u nás o 1 robotýře více a také i ženu jeho. Také více desátku a dani dávati tak se bude.
Bratr Mikuláš I. prvně na políčku svém úrodu dá do země s ženou svou. Já jsem mu něco
seti dal, něco žena dovezla jeho. Časem, se třeba něco dělati jiného dá, aby více země své
měli. Jaro letos brzy přišlo. Už od počátku května suché povětří jest a déšť teplý přišel Země
dýchá teplem, jako člověk zdravý. Před očima našima, všechno se zelená a příroda jest, jako
panna mladá.
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Platili jsme na Jiřího desátky a daně, tak i bratr můj už dáti něco musí, když kousek políčka
také má. Celé léto se vozí kamení na opravu tvrze u Pořežína, ona stejně na půli padlá jest a
cenu valnou to ani nemá. Ale panství poručí a tak se nic dělati nedá. Nikdo neví, k čemu to
dobré jest. Když u kostela, vedle hřbitova v Nížkově se kopalo, tak narazili na chodby
podzemní, to nikdo moc dobře neví, k čemu že to bylo. Někteří lidé pravili, že ty chodby
dříve byly od místa, kde klášter stával. Také že k faře nížkovské. Když pak vojna nějaká
nastati mohla, tak aby ti mniši si kůži svou zachránili, tak že do kostela toho chodbou prošli.
Odtud pak mohli se všelijak někam dostati. Jiní zase tvrdí, že to byla cesta z kostela, když
by někdo kostel obstoupil a ven farář dáti se nemohl. Jisté jest jedno to, že ty chodby
podzemní v místech několika se nacházejí. Někteří lidi tam mají z toho lochy na řepu, mléko
a jiné živné věci udělány a část zazděná jest, aby dál se jiti nedalo. Když tedy na to teď
narazili, pak toho zase nechali a hned to hlínou a kamením zasypali. Ona prý se tady měla
stavěti chalupa nová, tak základy dělati chtěli a sklep aby také byl. Tak jsem to zaznamenal,
aby se to zachovati mohlo pro časy budoucí. Úroda zdá se, že dobrá býti by mohla. Protože
už méně pole máme, tak i méně sklízeti budeme úrody své. Ale stačiti musí nám to tak také.
Bratr dostal ode mne a ženy mé 1 korec pole a půl korce louky. Já, když málo míti budeme,
tak na panství požádám, aby mně kousek na pachtováni pole a louky dali. To co mám, to už
naše jest a zaplacené máme to i lesík také. S bratrem jsme se domluvili a do Polné jsme teda
zašli na kancelář. Tam jsme velkou debatu měli o tom, jak píšu. Ten úředník jeden, rozumný
byl a pravil, že jak se k Poděšínu jde, jest pole i louka pustá dlouho. Když chtít budeme, že
odkoupiti anebo na pacht si to poděliti můžeme. Jest toho celé jitro jedno a korec celý jeden.
Tak hned jsme to na papír sepsali a my svým podpisem potvrdili a ten úředník také. Jest tak
domluveno, že já se bratrem Mikulášem II., dohodnu a že on mne vrátí pole i louku co jsem
mu poručil a on že bude míti na místě jednom všechno pohromadě k té vsi Poděšín zvaná.
Když že on to koupiti bude chtít, tak že na splátky možné to bude s úrokem za každý rok 3%
celé, Tomu úředníkovi jsme zaplatili 4 zlaté za práci a 1 žejdlík medu a 20 vajec od kur
našich.
Pak domů jsme na kůň sedli a odejeli. Spokojeni jsme oba dva velice dobře. Doma jsem to
ženě povyprávěl a ta tuze překvapená jest, jak rychlé vypořádání jest učiněno.
V měsíci srpnu se ukázalo na obilí režném, že v zrnech jsou brouci a ti to zrno, které už
skoro zralé jest vyžírají. Také se hodné housenek drží na hrachovině, zeli a řepě. Když jsme
úrodu domů dostali já i bratr Mikuláš II., tak tak nejhorší nebylo to. Já jsem poklidil seno 2
vozy, otava 1 ½ vozu, žito 16 panáků, ječmen 12 panáků, pšenice 4 panáky, oves 10 panáků,
len 5 snopků, konopí 3 smopky pohanina 2 pinty, mák ½ žejdlíku, hrách 1 ½ pinty, proso 4
žejdlíky, řepa 1 ½ vozu, zelí 1 bečice malá hotového, sýr 1 kamen, homolky žejdlíky 2,
máslo roztopené 2 žejdlíky, cibule, česnek, mrkev a petržel na zahradě naši. Medu jest 8
žejdlíků. Takže máme zase 2 koně, krávy 2, ovce, svini i kozy a havěť domácí. Bratr
Mikuláš Fresar poklidil také dosti pěknou úrodu. Pravil, že spokojeni jsou a že stačiti jim to
bude. Navzájem si pomáháme, a když času trochu máme, tak do Poděšína k Doležalům
jdem a jim také pomáháme.
Václav Flesar, přepsal Z. Jaroš
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