Ročník 26
Novinky

obce Poděšín

č. 1/2022

Úvod. Vážení občané. Uběhl

další půlrok a vychází nové číslo zpravodaje. Na obci
proběhlo několik kulturních a stavebních akcí. Počasí bylo na dnešní dobu zcela běžné.
Velké teplo střídaly deštivé dny. Problémy s covidem vystřídaly problémy s nedalekou
válkou. Nastala velká drahota energií a tím také úplně všeho. Hasiči oslavili výročí 120 let
od svého založení. Proto se také nekoná obvyklé setkání rodáků, které jsme pořádali na
konci volebního období. Takže nás čekají komunální volby. Doufejme, že se najde
dostatečné množství kvalitních kandidátů i v naší obci.
J. Dočekal
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Mezi Skrýšovem a Poděšínem byla nehoda dvou osobních aut se zraněním.
Od rána byla vichřice. Stromy byly vyvráceny u silnic i v lese. Celý den nešla elektrika.
Opět vichřice, bylo vyvráceno mnoho stromů.
Ve školce se konalo vítání občánků, přišly čtyři rodiny.
Naše družstvo stolního tenisu skončilo v OP 3. třídy na čtvrtém místě.
V 15:00 byl hlášen požár suché trávy na ploše 600m2, mezi Poděšínem a Skrýšovem.
Požár kravína v ZD Janovice, hasilo 12 jednotek, bylo zachráněno 179 býků.
V klubovně na hřišti proběhlo focení hasičů na tablo.
Obec Poděšín vyhrála 1. místo v soutěži Zlatý erb o nejlepší internetové stánky.
Hasiči provedli výlov Mlýnského rybníka.
Pálení čarodějnic proběhlo na hřišti kvůli pouti o týden dříve.
Za příjemného počasí proběhla tradiční pouť.
Proběhl svoz nebezpečného odpadu.
Požár lesa v Rybníčkách.
U kulturního domu byl přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.
Hasiči uspořádali na hřišti za deštivého počasí kácení máje.
V Újezdě proběhla soutěž v požárním sportu.
Poděšínem projížděl závod historických vozidel, 1000 mil ČS
Z. Jaroš
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Obecní úřad
Usnesení zastupitelstva obce Poděšín, ze dne 17. 1.2022–13. 6.2022
246: Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na stavební pozemek parc. č. 2500/11 za
cenu 268.450,- Kč, tj. 350,- Kč/m2. Tato smlouva je sepsána mezi obcí Poděšín
(prodávající) a panem F.V. (kupující). Jedná se o stavební pozemek o výměře 767 m2.
247: Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na stavební pozemek parc. č. 2508/2 za
cenu 322.350,- Kč, tj. 350,- Kč/m2. Tato smlouva je sepsána mezi obcí Poděšín
(prodávající) a panem Ing. T.P. (kupující). Jedná se o stavební pozemek o celkové výměře
921 m2.
248: Zastupitelstvo obce schvaluje Kupní smlouvu na stavební pozemek parc. č. 2511/2 za
cenu 294.350,- Kč, tj. 350,- Kč/m2. Tato smlouva je sepsána mezi obcí Poděšín
(prodávající) a panem JUDr. Z.Š. (kupující). Jedná se o stavební pozemek o celkové výměře
841 m2.
249: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo žádost na pokácení starého stromu na pozemku
parc. č. 156. Jedná se o starou jabloň. Tento strom má poškozený kmen a hrozí tak jeho pád.
250: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo propojení kanalizace zatrubněním v délce cca 30
m. z vybudované šachty u silnice pod novými parcelami, kde z celé této oblasti ústí dešťová
kanalizace, do stávající kanalizace, která je zakončena u domu č.p. 21. Důvodem je, že
doposud veškerá dešťová voda protékala propustkem pod komunikací na obecní louku a
podmáčela jí, tak že se nedala udržovat.
251: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi obcí Poděšín a EG.D, a.s. č.: JI-001040019993/012-ELPR na pozemcích parc.č.2061,
2145, 2211, 2236 a 2237 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.
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 4 000,-Kč.
252: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo řádnou účetní závěrku MŠ Poděšín, která byla
sestavena k 31.12.2021 a nebyly shledány žádné nedostatky.
253: Zastupitelstvo obce schválilo převod zisku MŠ Poděšín z roku 2021 ve výši 1.528,50,Kč do rezervního fondu. Peněžní prostředky budou účelově využity v následujícím období
na rozvoj a vybavení MŠ.
254: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Darovací smlouvu na uhrazení ztráty COOP
družstvu Velké Meziříčí. Jedná se o ztrátu za rok 2021 ve výši 78.430,-Kč.
255: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo pokácení dřevin po obci. Návrh na pokácení
suchých jehličnanů, polámaných listnatých stromů u potoka v dolní části obce, dále pak
nahnuté olše u kulturního domu a smrků na školní zahradě.
256: Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Poděšín spolu se Zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Poděšín za rok 2021 s výhradou.
257: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Účetní závěrku obce Poděšín za rok 2021.
258: Zastupitelstvo obce schvaluje Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. ve výši finančního
příspěvku 3.000,-Kč na provoz dětské krizové linky.
259: 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
Linhart spol. s.r.o., firma TEWIKO systems s.r.o. a firma MULTI UNIT s.r.o..
Nejvýhodnější nabídka byla od firmy TEWIKO systems s.r.o. a to za cenu
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3.651.428,13Kč. V kritériích byl uveden dodatek, že pokud na tuto stavbu nebude získána
dotace, o kterou jsme žádali Ministerstvo pro místní rozvoj, tato smlouva zaniká a stavba
neproběhne.
260: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na nákup vyšívané stuhy k výročí 120. let od
založení SDH Poděšín v hodnotě cca 12 000,-Kč, která by byla předána při oslavách 9.
července 2022. Stuha by byla od firmy Alerion s.r.o.
261: Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o provedení výsadby stromů s firmou Natura
verde s.r.o. Jednalo by se o dva liniové prvky na okrajích obce Poděšín, a to podél silnice
k lokalitě novostaveb a druhé stromořadí by bylo u hřiště místo pokácených smrků. Dále by
proběhla ještě výsadba po obci místo suchých, pokácených stromů. Na tuto akci by měla být
dotace až do výše 100% a realizace by měla proběhnout nejpozději do 1.4.2024.
262: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotace z dotačního programu Obnova
venkova Vysočiny 2022 na propojení chodníku u kapličky od parkoviště k Obecnímu úřadu
a směrem k Mlýnskému rybníku.
263: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci
Klubovny Poděšín z grantu MAS Českomoravské pomezí. Rozpočet na tuto akci činí
1.499.000,-Kč.
264: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup kompostéru na dětské hřiště u MŠ Poděšín na
posekanou trávu a možné zbytky z kuchyně MŠ.
265: Zastupitelstvo obce Poděšín schvaluje zapojení obce Poděšín do výroby vědomostní
deskové hry o okrese Žďár nad Sázavou. Jednotlivé zapojené obce a města budou na
deskové hře vyznačeny a budou mít přidělenou hrací kartu s nějakými zajímavostmi daného
místa.
266: Zastupitelstvo obce schvaluje sedmičlenné zastupitelstvo do dalšího volebního období.
267: Zastupitelstvo obce Poděšín schválilo Darovací smlouvu mezi obcí Poděšín a Linkou
bezpečí, z.s ve výši 3.000,-Kč. Po podpisu této smlouvy oběma subjekty bude dar převeden
na účet.
268: Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování žádosti o dotaci MAS
z Programu rozvoje venkova mezi obcí Poděšín a Agroteam CZ s.r.o. za sjednanou cenu
18.150,- Kč s DPH.
269: Zastupitelstvo obce Poděšín schvaluje v souladu s ustanovením § 134 zákoníku práce
v rámci limitu prostředků na platy ředitelce mateřské školy Poděšín, příspěvkové organizace
Haně Řičanové odměnu ve výši 14.000,-Kč z celkové částky určené na odměny pro
pedagogické pracovníky na rok 2022 za práci nad rámec svých povinností.
270: Zastupitelstvo obce Poděšín schvaluje nákup projektoru pro účely obce a místních
spolků na různých kulturních akcích v hodnotě do cca 20.000,-Kč.
Vypsal J. Dočekal

Stav financí k 30. 06. 2022:
- pokladna:
- bankovní účet 1:
- bankovní účet 2:
- bankovní účet 3:
Celkem:

12.915,00 Kč
5.999.571,13 Kč
2.192.876,16 Kč
3.278,66 Kč
8.208.640,95 Kč

- úvěr:

-2.659.771,75 Kč

J. Dočekal
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Desková hra
Byli jsme osloveni firmou Fox Games, která se zabývá
výrobou deskových her. Bývají poučné, zabývají se
matematikou, fyzikou atd. Nyní vydávají soubor
deskových her „Jak dobře to u nás znáš?“ Tuto hru dělají
ve variantách podle okresů. Hotové jsou již pro okresy
Pelhřimov, Jihlava a Havlíčkův Brod. Nyní připravují
Žďár nad Sázavou. Oslovují obecní úřady a podle zájmu
každá obec, která se chce zapojit, připraví 3 otázky
vztažené k její obci, dále anotaci a zajímavost o obci.
Každá zapojená obec připraví podklady pro jednu kartu.
Na obrázku vidíte kartu obce Poděšín. Po vydání si tuto
deskovou hru budete moci zakoupit. Obec ji bude využívat
při různých slavnostních příležitostech. Jde o další
zviditelnění naší obce.
J. Dočekal

Nákup projektoru
Obecní úřad rozhodl o koupi projektoru. Bude využíván pro potřeby obce nebo místních
spolků na různých kulturních akcích. Pro lepší zobrazení a snadnější využití bylo zakoupeno
i projekční plátno. První využití bude na letošní oslavě 120 let založení Sboru dobrovolných
hasičů. Značka projektoru je BenQ TH685i (9H.JNK77.17E) a plátna Sencor STS 244S.
Rozměry plátna jsou 244x244 cm, takže obraz je dostatečně veliký. Projektor patří mezi
lepší „levné“. Rozlišení Full HD 1920 x 1080 px, jas 3500 ANSI lumenů, kontrastní poměr
10000:1 a podpora HDR zobrazení. K dispozici je reproduktor s výkonem 5 W a exkluzivní
herní režim, který přináší vynikající obraz a zvuk. Součástí je dálkový ovladač a modul
QS01 s Android TV, který umožňuje promítat přímo z internetu přes WIFI nebo zrcadlení
mobilního telefonu. Cena projektoru 20.000,- Kč.
J. Dočekal
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Zlatý erb 2022
Naše obec získala letos v celostátní soutěži o nejlepší webové stránky obce Zlatý erb po
loňském úspěchu metu nejvyšší, a to 1. místo v krajském kole. V kategorii Obce bylo v kraji
Vysočina přihlášeno 9 obcí. Oproti předchozím rokům byla kompletně předělána kritéria pro
hodnocení porotci. Letos byly hodnoceny v 5 kritériích 16 porotci. Kritéria: Kritéria pro
web, sloužící občanům obce či města, Kritéria pro elektronické služby města, Kritéria pro
důvěryhodnost webu obce či města, Kritérium pro responsivnost webu a Kritéria pro web,
slouží i návštěvníkům a případným investorům. Každé kritérium mělo jinou bodovou váhu
podle důležitosti. Pro rok 2022 tedy máme nejlepší web obce v Kraji Vysočina.
J. Dočekal
Města:
1. Jihlava
2. Moravské Budějovice
3. Bystřice nad Pernštejnem
4. Kamenice nad Lipou
5. Třešť
6. Polná
7. Světlá nad Sázavou

Obce:
1. Poděšín
2. Velký Beranov
3. Bobrová
4. Opatov
5. Klokočov
6. Lučice
7. Dolní Město
8. Škrdlovice
9. Jámy

SDH:
1. Bohdalov
2. Žďár nad Sázavou 2 Zámek
3. Pelhřimov
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Obec
Stavba kanalizace
Při stavbě nových parcel byla výusť dešťové kanalizace svedena do nově vybudované
záchytné šachty u hlavní silnice na Nížkov, ze které voda protékala propustkem pod silnicí a
vytékala na obecní louku. Při větších deštích bylo z nových komunikací na parcelách velké
množství vody a tak louka pod obcí byla neustále podmáčena a nedala se obdělávat. Proto
jsme se rozhodli ze záchytné šachty vybudovat potrubí o délce 34 m do stávající dešťové
kanalizace, která byla ukončena u domu č.p. 21. Výkopové práce provedl Miroslav Sláma a
montáž potrubí Enderle Jiří a Doležal Václav.
D. Nejedlý
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Konečná úprava hráze Mlýnského rybníka
V měsíci květnu byla také upravena hráz Mlýnského rybníka do finální podoby, kdy se
odbagrovala část zeminy podél komunikace, a bylo navezeno hrubé kamenivo, na které
bychom ještě chtěli položit velké kameny, které by tak trochu tvořily zábranu u místní
komunikace. Práce provedl Sláma Miroslav.
D. Nejedlý
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Mateřská škola
Otočení za školním rokem v MŠ Poděšín.
V letošním školním roce jsme pracovali s projektem Šablony III, takže jsme měli spoustu
aktivit ve školce i mimo školku. Dvakrát jsme pracovali s Malou technickou univerzitou.
Shlédli jsme Staročeské Vánoce a pozorovali jsme Vesmír v zážitkovém stanu. Viděli jsme
divadelní představení všeho druhu. Nejvíce se dětem líbil Ekoslabikář. Zajímavý byl také
projektový den Létající barvy. Aktivity mimo školu děti prožily na Zámku Žďár nad
Sázavou. V první hledaly záhadu velikonoc. V druhé putovaly za ptačím zpěvem. Ve třetí
děti viděly, kde září hvězdy a v poslední se vydaly za obyvateli kláštera. Absolvovali jsme
také exkurzi na statek u Slámů s výkladem pana Antonína Slámy a u výběhu koníků u
Jarošů. Pěkný program pro děti připravila paní Tereza Doležalová. Tradičně byl karneval a
rej čarodějů. V červnu jsme se společně s rodiči rozloučili s předškoláky a zpívali
maminkám k svátku. Posledním výletem byla hasičárna ve Zďáře. Pro děti to byla nejlepší
tečka na konec. Děkujeme obci Poděšín a panu starostovi za podporu školky, pochopení a
vlídné slovo. Přejeme si a doufáme, že bude v dalším období opět starostou. Hezké
prázdniny a příjemnou dovolenou, hodně zdraví a krásné počasí přeje všem lidem školka v
Poděšíně.
MŠ Poděšín

Divadlo

Ekoslabikář

Karneval

Karneval

Kde hvězdy září

Koníčci

MDD

Za ptačím zpěvem

MTU
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Rozloučení s předškoláky

Rozloučení s předškoláky

V kravíně

MŠ Poděšín

Zprávy
● V pondělí 3. ledna v podvečer došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel mezi
Skrýšovem a Poděšínem. Zde se vozidla bočně střetla a po nehodě zůstala na komunikaci.
Střet způsobil zranění jedné z řidiček, které hasiči z Polné poskytli předlékařskou pomoc.
● Kvůli koronaviru opět nechodili koledníci, ale kasičky byly v prodejnách COOP a v
kostele. Celkem se v naší farnosti vybralo do pokladniček 73.285,-Kč. V Nížkově (kostel a
prodejna) se vybralo 36.101, -Kč, v prodejně v Bukové 8.980, -Kč, v Sirákově (v prodejně a
v kapli) 18.758, -Kč a v prodejně v Poděšíně 9.446, -Kč.
Z. Jaroš
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Zemědělství v Poděšíně – 7. část
1963
1. dubna byla zahájena regulace potoka od Hanouska ke vsi 1.855 metrů, od č. 65 k lesu
(Peklo) 1.700 metrů, a Dlouhé louky 1.800 metrů. Další regulační práce začaly od nového
betonového mostku u Hanouska, který spojuje cestu od Sirákova k silnici vedoucí
k Nížkovu. Od tohoto mostu se regulace potoka vede rozhraním katastru Sirákova a
Poděšína a to zásadně v loukách až k Poděšínu k mostu, který spojuje silnici k Sirákovu. Na
tomto úseku je druhý betonový most poblíž čísla 55, aby byla možnost přejezdu z jedné části
louk na část druhou.
Další úsek regulace potoka vede od domu č.65, a to zásadně loukami až k horním lesům,
kde končí. Též i na tomto úseku regulace je postaven betonový most, který je spojkou cesty
vedoucí ke Skrýšovu. Stavbu prováděli Zemědělské stavby Jihlava dodavatelským
způsobem. Potoky jsou na dně a části boků dlážděny kamenem. Stavba byla hotova
v jednom roce. JZD pomáhalo dovážet kámen, většinou ještě koňskými potahy. Hodnota
stavby byla 1.000.000,-Kčs, a byla dotována se 100% příspěvkem, takže JZD ji postavilo
bez vlastních nákladů. Vedoucí stavby s. Rosecký měl hodně starostí s touto stavbou a
skutečně bylo během krátké doby vybudováno velké dílo.
Třetí část regulace potoka jde ode vsi tratí Dlouhé louky a končí až u horních lesů. Na tomto
úseku jsou rovněž postaveny dva betonové mosty a to jeden na uvedené příční cestě a druhý
v polovině délky od mostu zmíněného. Všechny tyto regulační práce řídil stavební mistr
Suchánek z Třebíče, a prováděl podnik Zemědělské stavby středisko Jihlava. Tato část
regulace měřila 1.800 metrů. Náklad peněžní celkem činil slovy, jeden milión korun.
Předsedou družstva byl zvolen Rudolf Rosecký č.43. Tuto funkci zastával do roku 1965.
Další funkce: Agronom Jan Sláma č.29, zootechnik Jan Homola č.34, skladník Antonín
Sedlák č.31, účetní Jaroslav Dočekal č.9, mechanizátor Vratislav Palas č.6, skupinář Josef
Flesar č.7.
Rostlinná výroba: Výnosy jsou na úrovni minulých let, jen u brambor se výnos podstatně
zvýšil na 228 q z 1 ha. Rovněž u krmné řepy byl vysoký výnos 535 q z 1 ha.
Živočišná výroba:
Výroba
dodávka
Spotřeba
Mléko
240 563 lt
194 985 lt
45 578 lt
Vejce
178 973 ks
178 973 ks
Maso hovězí
39 876 kg
34 762 kg
Maso vepřové
44 414 kg
41 393 kg
Odměny:
Odpracováno 47 984,09 PJ
vyplaceno 910 361,80 Kčs + 3 855 Kčs na prémiích
hodnota PJ = 20 Kčs + 2,46 Kčs v naturáliích
počet členů 118, počet stálých pracovníků 90

1964
Od 1. dubna byl změněn sociální systém v JZD. Naše družstvo platilo pojištění typu „C“. To
obsahovalo: zdarma lékař, léky a nemocnice. Přídavky na děti vyplácelo družstvo
z vlastních prostředků, na jedno dítě 30,-Kčs, na dvě a ostatní 40,-Kčs. Mateřská dovolená
se neplatila. Nemocenské se vyplácelo z vlastních prostředků.
V tomto roce byl lokalizován požár za číslem 4 (porodna prasat), která lehla popelem.
Porodna byla postavena v roce 1962.
10
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Proběhlo drenážování v Dlouhých loukách. Drenáže byly prováděny v Dlouhých loukách a
to z velké části u horních lesů, kde pro velké zamokření nebylo možno strojově pracovat,
jelikož se traktor bořil. Velká část objektu byla vyhloubena strojem pro drenážní trubky a
pak trubky položeny a zahrnuty pásovým traktorem. Současně byly provedeny úpravy břehů
shrnutím pásovým traktorem a srovnány na sjízdný terén, takže tato úprava umožňuje
možnost jízdy traktorovými vozy všemi směry a též další lehčí obdělávání půdy.
Rostlinná výroba: Obiloviny i pícniny zůstaly výnosově na úrovni minulých let. Obiloviny
daly asi 25 q na 1 ha. Výnos brambor byl vysoký a činil 268 q z 1 ha. Výnos řepy byl dobrý
a činil 574 q z 1 ha.
Živočišná výroba:
Výroba
dodáno
Spotřeba
Mléko
259 821 lt
212 231 lt
47 690 lt
Vejce
200 012 ks
200 012 ks
Maso hovězí
42 117 kg
39 792 kg
Maso vepřové
51 261 kg
49 568 kg
Tržby celkem:
2 410 083 Kčs
Náklady na výrobu: 1 075 794 Kčs
Odměny – základní
849 877 Kčs
– prémie
2 873 Kčs
Z uvedeného je zřejmé, že u živ. výroby se výroba i tržní produkce ž.v. podstatně zvětšila.
Celkové příjmy v JZD se postupně každoročně zvyšují, zvyšují se však i náklady na výrobu,
takže zisk zůstává na stejné výši. Tím zůstává přibližně na stejné výši i odměna za práci.
V r. 1964 činila hodnota PJ 19 Kčs + 2,86 Kčs v naturáliích. Bylo odpracováno 47 617,39
PJ.
Z. Jaroš

Obyvatelé Poděšína za posledních 20 let
Další údaje Českého statistického úřadu o naší obci. Tentokrát od roku 1991 do roku 2020.
Počty Sňatků, Rozvodů a Potratů.
(Zdroj: www.czso.cz )
J. Dočekal
Sňatky

Rozvody

11

Potraty

13.07.2022

Hasiči
Výlov rybníka V pátek 15. března se uskutečnil na hrázi výlov Mlýnského rybníka. Bylo
to poprvé od odbahnění a zpevnění hráze. Výlov se uskutečnil z velkého počtu narostlých
ryb. Výlov byli podpořit místní občané, kteří si mohli zakoupit kapry nebo štiky. Zbytek
tržních kaprů bylo prodáno Kinský Žďár nad Sázavou.
S. Slámová

Dar pro Ukrajinské hasiče
8.3.2022 jsme dostali email od Hasičského Záchranného Sboru kraje Vysočina s prosbou o
věcné prostředky požární ochrany pro potřeby hasičů z Ukrajiny, a to hlavně přilby a
opasky. Bez dlouhého rozmýšlení jsme připravili pět z devíti kusů ochranných přileb PZ 2,
které náš sbor vlastní a dopravili jsme je na stanici Hasičského Záchranného Sboru Jihlava,
kde se dary vybíraly. Tak doufáme, že ještě někde dobře poslouží.
D. Nejedlý

Nové ochranné prostředky Zásahové jednotky SDH Poděšín
Pro zvýšený počet výskytu lesních požárů v našem katastru obce (od 1.1.2022 do 30.5.2022
– 2 výjezdy), jsme byli nuceni dovybavit naši Zásahovou jednotku SDH kvalitnějšími
ochrannými pomůckami. A proto bylo zakoupeno k pěti zásahovým oblekům, které máme
již delší dobu, pět nových zásahových ochranných přileb Dräger HPS 3500, včetně
ochranných brýlí a pět párů zásahových rukavic MIWA. Celková cena těchto ochranných
pomůcek byla 27 013,-Kč
D. Nejedlý
12
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Kácení dřevin
V měsíci březnu opět dobrovolní hasiči Poděšín provedli pokácení suchých anebo jinak
nebezpečných stromů a také ořez větví, které překážely při sečení travnatých ploch, anebo
zasahovaly do místních komunikací. Větve z těchto dřevin byly sváženy na obecní pozemek
za hřištěm, kde se z nich následně nahrnula hranice na pálení čarodějnic.
D. Nejedlý

Okrsková soutěž
Po dvouleté pauze bylo možné uskutečnit okrskovou soutěž. Soutěž se uskutečnila v neděli
5. června od 13 hodin v Újezdě. Soutěžilo se v tradičních disciplínách a to: pořadová
příprava, teorie, štafetový běh 8x50 m a požární útok. Soutěžilo 10 družstev mužů a 1
družstvo žen. Za náš sbor soutěžili ve složení:
Velitel: Alois Chvátal, Strojník: Zdeněk Sobotka, Spojka: Jaromír Jágr ml., Petr Enderle,
Lukáš Flesar, Antonín Sláma, Aleš Zvolánek, František Blaha, David Nejedlý
Celkový čas byl 132,52 s, z toho 56,84 s byl požární útok a 75,68 s štafetový běh. Náš sbor
se umístil na 6. místě. Rozhodčí za náš sbor byl Jiří Šlechtický č.p.97.
S. Slámová

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Muži
Nové veselí
Sirákov B
Újezd
Kotlasy
Sirákov C
Poděšín
Sirákov A
Březí nad Oslavou
Matějov
Budeč

útok
40,77s
42,25s
51,39s
55,91 s
56,78 s
56,84s
58,28s
70,54s
76,51s
134,95s

Štafeta
70,60s
70,60s
73,34s
70,72s
72,25s
75,68s
77,35s
80,53s
87,34s
82,33s
13

Teorie
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0

Celkem
111,37s
112,85s
124,83s
126,63s
129,03s
132,52s
135,63s
151,07s
163,85s
226,95s

13.07.2022

1.

Ženy
Újezd

Útok
67,12s

štafeta
82,47s

Teorie
0

Celkem
149,59

Boží tělo
V neděli 19. června v 8:30 hodin se konalo v Nížkově v kostele Boží Tělo. Po mši svaté byl
průvod obcí. Za náš sbor se účastnily Hana Palasová a Stanislava Slámová.
S. Slámová
14
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Stavění a kácení máje.
V letošním roce byla opět místním Sborem dobrovolných hasičů postavena máj. Sice
s menším zpožděním, ale povedlo se. Kácení bylo naplánováno na neděli 29.5., kdy pro
nepřízeň počasí a konání se Mistrovství světa v ledním hokeji byla účast trochu slabší, ale i
tak to bylo krásné odpoledne. Máj se podařilo bezpečně pokácet, k jídlu se podávalo divoké
selátko pečené na rožni a k poslechu hrála Záborenská čtyřka. Prostě krásné nedělní
odpoledne.
D. Nejedlý
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Pálení Čarodějnic
Z důvodu konání se dne 30.4. poutě v naší obci, bylo naplánováno pálení Čarodějnic týden
předem, a to 23.4. Akce se opět konala na místním hřišti, kde měli hasiči připraveno
občerstvení pro návštěvníky a pro děti s maskami věcné ceny. Za krásnou čarodějnici, která
se instalovala den předem, patří dík místním hasičkám. Doufáme, že se akce po dvouleté
pauze díky covidu povedla a všem se líbila.
D. Nejedlý
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Stalo se před 100 lety – 1922
● 12. ledna se uskutečnila další valná hromada v sále hostince přítele Emanuela Šurnického
za přítomnosti 29 členů z 30, na které proběhly doplňovací volby. Starostou sboru byl
zvolen opět Antonín Chvátal č.39, velitel – Rudolf Flesar č.10, náměstek velitele – František
Stránský č.13, jednatel – Jaroslav Dočekal č.9, pokladník – František Nejedlý č.14, výbor –
nadlezec – Josef Hanus č.63, dozorce náčiní – Josef Sochor č.27, náhradníci výboru –
Václav Sláma č.29, a Václav Doležal č.15, revizoři účtu – Emanuel Šurnický č.53, Josef
Stehlík č.3, Václav Doležal č.15, četař – Václav Sláma č.29.
● V únoru byly velké závěje, že nejezdí vlaky Německý Brod – Žďár a Polná – Německý
Schitcendorf (Dobronín). 26. února nastala náhlá obleva a z toho bylo mnoho vody.
● Místní školní výbor ocenil na schůzi dne 19. února naturální byt řídícího učitele na 200
korun. Byt řídícího učitele skládá se z 2 pokojů, kuchyně, komory, předsíně. K bytu patří
menší dřevník.
● 24. února zemřel následkem těžkého zranění na hlavě František Enderle č.49, narozen 2.
července 1873. Odveden byl v říjnu 1915 ve věku 42 let. Sloužil u 28 pěšího pluku. Bojoval
na italské frontě u Gorice, kde byl 12. června 1917 raněn do hlavy střepinou od šrapnelu.
V nemocnici byl v Lublani a ve Vídni.
● Dne 26. února způsobila velká povodeň z náhlé oblevy zatopení luk.
● Dům číslo 57 začal stavět Václav Sedlák, který pochází z čísla 43, nar. 20.8.1879 a
manželka Františka.
● Řídící učitel František Schülc onemocněl začátkem dubna a měl do konce školního roku
1921/22 dovolenou. Po tu dobu bylo vyučováno polodenně panem učitelem Jonášem, a to
druhá třída dopoledne, první třída odpoledne.
● 15. srpna přišla velká bouře se silným větrem a způsobila škody na domech a stromech.
● 28. srpna nastoupil učitel František Beránek, narozen 28. srpna 1902, v Německém Brodě,
učil zde do 28. února 1923.
● Školní rok 1922/23 byl zahájen dnem 1. září 1922, dne 2. září pravidelné vyučování.
Školní rok ukončen dnem 28. června 1923. Pro tento školní rok bylo zapsáno 44 chlapců a
46 děvčat, to je 90 žáků. Do jednotlivých tříd zapsáni 40 chlapci a 41 dívek, to je 81. Do
jiných škol, měšťanských, gymnázia chodí 9 žáků.
Z. Jaroš

Stalo se před 50 lety – 1972
● 13. února na výroční schůzi JZD, byl zvolen předseda
Stanislav Chvátal č. 33. Ve funkci byl do roku 1974.
Agronom Jan Sláma č.29, zootechnik František Bláha č.63,
skladník Antonín Doležal č.4, účetní Jaroslav Dočekal č.9, 2.
účetní Ema Józlová č.32, skupinář Josef Flesar č.7, 2.
skupinář Josef Jágr č.2, mechanizátor Vratislav Palas č.6.
● 17. března zemřel Josef Šorf č.26, narozen 20.12.1904.
Předseda MNV Poděšín 16.5.1954 – 12.6.1960, a zastupitel
10.6.1945 – 16.5.1954. Uvolněný tajemník MNV Nížkov
12.6.1960 – 1968.
17
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● V březnu až dubnu byla položena nová parketová podlaha v místnosti mateřské školy a do
zdi byly zabudovány ribstoly. O prázdninách byla otlučena větší část venkovní omítky a
znovu omítnuta. Suma 34.100,-Kčs.
● 22. dubna se konal okresní přebor myslivců ve střelbě na asfaltové holuby, kterého se
účastnili Josef Palas, Jan Jaroš a František Chvátal.
● Byla zahájena stavba opravářských dílen, truhlárny, garáží a kotelny a v tomto roce bylo
prostavěno 319.000,-Kčs. Povolení na tuto stavbu bylo nejdřív přislíbeno a později
nadřízenými orgány zamítnuto, jelikož se ve stavbě pokračovalo, musela být nakonec stavba
povolena. Stavba byla dokončena v roce 1974. Dnes objekt vlastní více soukromých
subjektů.
● 30. června odchází do starobního důchodu školnice Anežka Šimková č.48, narozena
16.1.1907 která zemřela dne 22.12.1985. Teprve 24. října 1972 nastupuje nová školnice paní
Anna Slámová č.29, narozena 13.11.1927, která zemřela 28.8.2019.
● Školní rok začal 4. září a ukončen byl 30. června 1973. Zapsáno bylo celkem 13 dětí, z
toho 5 chlapců a 8 děvčat.
● 16. září proběhly v Poděšíně volby do sněmovny lidu. Celkový počet odevzdaných
volebních lístků pro kandidáta ing. Bohuslava Chňoupka, ministra zahraničních věcí činí
149 hlasů.
● V roce 1972 byl rodák naší obce a do roku 1965 velitel našich hasičů pan Bohumil Jágr
č.2, zvolen starostou sboru dobrovolných hasičů v Bohdalově. Tuto funkci zastával až do
roku 1985. V roce 1997 obdržel odznak svatého Floriána, patrona hasičů. Zemřel 12. února
2000.
● Přestavbu a přístavbu rodinného domku a zvýšení o jedno patro provedli Alois Chvátal
č.32, František Landa č.33, Jan Homola č.34 a Jaroslav Chvátal č.39.
● Celkové srážky za rok byly 541,6 mm, největší v květnu 105,3 mm.
Z. Jaroš

Oslavenci
VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM V ROCE 2022
Rosecká Františka
Jarošová Božena
Smejkal Václav
Palasová Božena
Smejkalová Anna
Palasová Marta
Šmirausová Anežka
Šustr Zdeněk
Šlechtická Františka
Válová Jaroslava
Jarošová Eva
Nejedlý Bohumil
Kosour František

99 let
93 let
92 let
88 let
86 let
85 let
84 let
80 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 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
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Sport
Po zrušené předešlé sezóně byla tato odehrána kompletně. Naše družstvo hrálo okresní
přebor 3. třídy ve stolním tenisu a skončilo jako nováček na pěkném čtvrtém místě.
OP 3. třídy:
1. TJ Sokol Polnička B
16
13
2
1
185:103
44
2. TJ Fryšava
16
10
3
3
170:118
39
3. KST Borovnice
16
7
5
4
160:128
35
4. TJ Poděšín
16
7
4
5
151:137
34
5. TJ Spartak Velká Bíteš B
16
7
2
7
144:144
32
6. TJ Řečice
16
7
2
7
157:131
32
7. TJ Nové Město na Moravě B
16
5
3
8
127:161
29
8. TJ Sokol Sněžné
16
3
1
12
105:183
23
9. SK Sázava
16
1
2
13
97:191
20
Výsledky: Poděšín – Polnička „B“ 5:13 a 8:10, - Fryšava 10:8 a 11:7, - Borovnice 9:9 a 9:9,
- Velká Bíteš „B“ 12:6 a 8:10, - Řečice 9:9 a 5:13, - Nové Město „B“ 11:7 a 8:10, - Sněžné
10:8 a 16:2, - Sázava 9:9 a 11:7. Malá Losenice se na poslední chvíli odhlásila.
Úspěšnost: Jaroš Radim 41/23 – 64,06%, Štikar Jaroslav 32/19 – 61,67%, Musil David
30/34 – 46,88%, Kourková Jana 21/27 – 43,75% a Neubauer Aleš – 3/5 – 37,50%. V „B“
družstvu zahrál nejlépe Neubauer Aleš 39/13 – 75%.
Z. Jaroš

1.000 mil Československých
V sobotu 18.6. mezi 13. a 14. hodinou projížděl Poděšínem závod historických vozidel.
1.000 mil ČS. První etapa se jela z Prahy do Bratislavy, druhá po Slovensku a třetí z
Bratislavy do Prahy. Poděšínem projíždí každoročně.
Z. Jaroš
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Vítání občánků 2022
V neděli 27. února 2022 byla mateřská škola plná dětského ševelení. V dopoledních
hodinách se zde sešly čtyři rodiny při příležitosti vítání občánků.
Vítání občánků do života v obci se tradičně ujala místostarostka Jitka Landová. Po projevu
se rodiče podepsali do Pamětní knihy obce Poděšín, maminky převzaly kytku a pro děti
malý dárek s obálkou. Již podruhé jsme společně s Jitkou přichystaly malé občerstvení a
společně s rodiči jsme si vychutnali kávu, mezi tím, co si děti užívaly prostoru mateřské
školky ke hraní.
Vážení rodiče, přeji Vám hodně zdraví, pohody, radosti a vzájemné lásky. Vám děti, abyste
vždycky milovaly své rodiče, prarodiče a šťastně jste vykročily do života, který Vás teprve
čeká. Dosáhněte svých cílů a naplnění budoucích snů. A pokud Vás život zavede kamkoliv,
vzpomeňte si, kde je váš domov.” Ze srdce Vám přeji, aby se Vám v Poděšíně líbilo a
vytvořili jste si zde krásné vzpomínky na dětství, jako já.
K. Dobrovolná
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80 let od založení MŠ v Poděšíně
Letos slavíme nejen výročí 120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů (22. června
1902), ale i výročí 80 let od založení Mateřské školy.
Místní školní rada se dne 14. dubna 1941 usnesla, že pro nejbližší dobu nelze počítat se
zřízením mateřské školy, protože je naprostý nedostatek paliva a sotva bude opatřeno pro
jednu třídu obecní školy, neboť se počítá, že bude povinná docházka do újezdní měšťanské
školy v Nížkově. Počet malých dětí je v obci nepatrný, takže by náklad nebyl rentabilní.
Mateřská škola byla založena 1. července 1942 Ústřední maticí školskou. Místní školní rada
se zavázala, že svým nákladem obstará přestěhování inventáře z Jilemniku, (obec mezi
Havlíčkovým Brodem a Českou Bělou) kde byla školka zrušena pro nedostatek dětí, opatří
vhodnou místnost (I. třída), vytápění a čištění. První učitelkou byla Leopolda Chlupová,
která se narodila v Litnici okres Kejuž, země Bosna dne 16. února 1910, která přešla
z Jilemníku a učila zde do 30. června 1943. Opatrování dětí začalo dne 6. července, neboť
paní učitelka měla dovolenou na přestěhování.
Provoz školky fungoval nepřetržitě až do 31. května 1967, kdy končí na naší školce učitelka
paní Landová Marie. 1. června byl zaveden ve školce dětský zemědělský útulek. V něm jsou
jako vychovatelky paní Zdenka Ptáčková, Poděšín č.16, narozena 25.3.1945 a Božena
Jarošová, Poděšín č.1, narozena 24.8.1929. Tento útulek fungoval asi do konce roku 1969.
Usnesením č. 109/12 ze dne 22. května 1975 byla zrušena ONV ve Žďáře n.S. pro malý
počet žáků škola. Poslední školní vyučování proběhlo 30. června 1975. Po prázdninách by
bylo ve třídě pouze 8 žáků. Žáci budou jezdit po prázdninách do Nížkova a v budově školy
má být zřízena mateřská škola pro děti z Poděšína a Sirákova.
V listopadu 1975 byla zahájena rekonstrukce a přestavba školní budovy na Mateřskou školu.
Budova zůstala prakticky v původním stavu. Byl zvětšen sklep, šatna byla vybudována z
bývalého kabinetu a části obecního úřadu, původní dveře byly zazděny a probourány s
chodby. Záchody a umývárna byly propojeny s šatnou. Kancelář ředitelky byla vybudovaná
z bývalého sociálního zařízení bytu. V kuchyni byla probourána stěna a zazděny
dvoukřídlové dveře do třídy. Příčky mezi místnostmi bytu byly probourány a tím vznikla
velká místnost a v ní jídelna a herna. Dále byla probouraná stěna mezi touto místností a
bývalou místností třídy, kde byla zbudována tělocvična. Také bylo přestavěno schodiště do
sklepa. Současně byl zbourán notně zchátralý hospodářský objekt pro domácí zvířectvo a
dřevník na dřevo a uhlí a na uvolněném místě bylo vybudováno pískoviště.
6. září 1976 byla Mateřská škola slavnostně otevřena za přítomnosti zástupců ONV, za JZD
pan Jan Cupl, předseda MNV pan Stanislav Chvátal. Otevřením mateřské školy byl zároveň
zrušen dětský útulek v Sirákově a 15 dětí přešlo do Poděšína. Zapsáno bylo 26 dětí z toho 12
chlapců a 14 děvčat. Děti byly po celý rok odváženy autobusem JZD. Ředitelkou byla paní
Jaroslava Polanská a druhá učitelka Jitka Doležalová, uklizečkou byla paní Anna Slámová a
kuchařkou Alena Homolová. Provoz školky je celodenní, letní období od 6:30 do 17:00 hod,
a zimní období od 6:30 do 15:30 hod.
Z. Jaroš

Učitelky od znovuotevření MŠ.
6.9.1976
6.9.1976
1.9.1977
15.4.1980
18.11.1980

31.8.1997
31.8.1977
14.4.1980
17.11.1980
27.3.1983

Polanská
Doležalová
Jarošová
Vondráčková
Jarošová

Jaroslava
Jitka
Marie
Alena
Marie
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23.1.1942
4.2.1957
8.3.1958
1.10.1955
8.3.1958

Žďár n/S.
Žďár n/S.
Poděšín 79
Žďár n/S.
Poděšín 79

ředitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
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Sedláčková
Dvořáková
Jarošová
Flesarová
Vašíčková
Sedláčková

Marie
Hana
Marie
Miluše
Hana
Marie

1.9.1986 13.7.1987
14.7.1987 31.8.1997

Řádková
Jarošová

Romana
Marie

8.3.1958

1.9.1997
1.9.1998
8.11.1999
28.8.2000
28.8.2000
16.7.2001
26.8.2002
1.2.2003
5.12.2005
1.3.2006
28.8.2006
1.12.2006
1.9.2007
1.9.2008
1.9.2008
1.2.2009
1.6.2010
1.4.2014

Jarošová
Dočekalová
Špačková
Vaverková
Urbánková
Jarošová
Vítková
Nedopilová
Sudíková
Jarošová
Vondráčková
Nedopilová
Sobková
Vondráčková
Doležalová
Řičanová
Trávníčková
Zelenková

Marie
Libuše
Vladimíra
Ivana
Kateřina
Marie
Ladislava
Margita
Marie
Marie
Alena
Margita
Libuše
Alena
Iva
Hana
Dana
Šárka

8.3.1958
29.6.1972
27.10.1970
16.6.1966
8.7.1979
8.3.1958
3.7.1954
5.7.1948
24.2.1945
8.3.1958
1.10.1955
5.7.1948
6.10.1964
1.10.1955
9.6.1985
11.2.1966
19.9.1973
29.9.1973

28.3.1983
22.8.1983
13.8.1984
3.6.1985
24.8.1985
10.3.1986

22.8.1983
10.8.1984
2.6.1985
23.8.1985
9.3.1986
30.8.1986

8.8.2000
5.11.1999
31.5.2000
13.7.2001
23.8.2002
21.11.2005
31.1.2003
30.6.2006
28.2.2006
27.5.2007
31.8.2008
15.7.2007
31.8.2008
31.1.2009
30.4.2010
Dosud
31.3.2014
Dosud

10.5.1923
7.5.1963
8.3.1958
4.5.1958
11.2.1966
10.5.1923

Budeč
Žďár n/S.
Poděšín 79
Poděšín 10
Žďár n/S.
Budeč
+ 10.9.86
Žďár n/S.
Poděšín 79
+ 26.8.2007
Poděšín 79
Poděšín 9
Poděšín 76
N. Město
Žďár n/S.
Poděšín 79
Žďár n/S.
Žďár n/S.
Žďár n/S.
Poděšín 79
Žďár n/S.
Žďár n/S.
Žďár n/S.
Žďár n/S.
Poděšín 12
Žďár n/S.
Žďár n/S.
Žďár n/S.

učitelka
učitelka
učitelka
vychovatelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
ředitelka
vychovatelka
vychovatelka
zas. ředitelka
učitelka
ředitelka
učitelka
učitelka
zast. učitelka
ředitelka
Učitelka
zast. učitelka
ředitelka
zas. ředitelka
učitelka
ředitelka
učitelka
učitelka

Zaměstnanci v mateřské škole Poděšín.
Rok
1976
28.2.1990
1.3. 1990
5.5.1991
6.5.1991
31.1.2003
1.2.2003
31.5.2008
2.6.2008 –
16.9.2019
17.9.2019
Dosud

–

-

Kuchařka
Homolová
Alena
Flesarová
Marie
Jaitnerová
Eva
Doležalová
Jana
Říhová
Blažena
Košáková
Štěpánka

Bydliště
Poděšín 34
*11.12.1951
Poděšín 35
*26.4.1967
Poděšín 54
*6.4.1967
Poděšín 92
*20.3.1969
Sirákov 77
*4.1.1960
Sirákov 11
*14.12.1978

Rok
1976 1982
1982 28.2. 1990
1.3.1990 31.10.2007
1.11.2007 –
31.3.2010
6.4.2010
–
16.9.2019
17.9.2019 –
18.9.2020
21.9.2020 –
Dosud
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Školnice
Slámová
Anna
Rosecká
Marie
Jágrová
Anna
Jarošová
Marie
Košáková
Štěpánka
Flesarová
Růžena
Sobotková
Lenka

Bydliště
Poděšín 29
*13.11.1927
Poděšín 70
*27.7.1948
Poděšín 64
*11.5.1959
Sirákov 78
*2.4.1974
Sirákov 11
*14.12.1978
Poděšín
*2.3.1995
Sirákov 64
*15.4.1984
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Školní kronika – 36. část
1894/95
Školní rok začal 16. dne měsíce září 1894 a končil 15. dnem měsíce září 1895.
Důležité události z dějin Nejvyššího panujícího domu, vlastenecké slavnosti školní: V tomto
roce utrpěl náš Nejvyšší panující dům, c.k. armáda a veškeré obyvatelstvo veleříše naší
ztrátu nenahraditelnou úmrtím Jeho c.k. Výsosti nejjasnějšího prince, polního maršála pana
arcivévody Albrechta, jenž 18. dne v únoru 1895 v tyrolském městě Arcu vznešený svůj
život dokončil. Správce školy ve dvou po sobě jdoucích hodinách vřelými a na srdce dítek
působícími slovy objasnil význam a označil vynikající zásluhy vznešeného zesnulého.
Školní mládež v průvodu učitele zúčastnila se slavných smutečných služeb Božích. Mimo to
pracovaly dítky III oddělení slohový úkol, jehož látka týkala se života a působení
vznešeného zesnulého. Výklad bohoslužby a úkol ukončeny zapěním národní hymny.
Náboženská cvičení: Mládež školní přijala nejsvětější svátost oltářní ve dnech 27. listopadu
1894, 9. května 1895 a 24. července 1895. Zkouška náboženská vykonána 11. dne
v červenci 1895. Mimoto zúčastnila se školní mládež průvodu učitele náboženského cvičení
ve Křížových dnech a to 21. dne v květnu 1895 do půldne, načež odpůldne vyučováno.
Složení místní a okresní školní rady: Ve složení místní školní rady nastala změna
v předsednictví, ježto obecní volbou zvolen Antonín Flesar, rolník z čísla 7 jako starosta. Ve
složení slavné c.k. okresní školní rady nebylo změny žádné.
Založení neb rozšíření školní zahrady: v úpravě školní zahrady pokročeno tím, že umístěny
na vhodném místě krby pro špačky a sýkorky. Též pořízeno jedno včelstvo a nový úl dle
návodu zvláštní komise veleslavné c.k. zemědělské rady pro školy odporučený. Pro sklizená
semena (vypěstován nový druh tyčkových fazolí) nenašel se dosud odběratel. Úpravě školní
zahrady vadí při hubené písčité a štěrkové půdě nedostatek vody. Na pěstování rostlin
hospodářských a vrby košíkářské nelze pomysleti. Školka, jíž se ještě nejlépe daří rozšířena.
Založena též jednoduchá besídka a osázena divokou révou. Všechen náklad na upravení
školní zahrádky nesl a nese dosud správce školy.
Důležitá usnesení místní školní rady: Mimo pořízení některých učebných pomůcek,
školního razítka a nové tabule usnesla se místní školní rada ve své schůzi ze dne 19. června
1895 na tom, aby odpolední vyučování za příčinou řádného provětrání školních místností
začínalo od půl druhé hodiny odpolední.
Důležitá vynesení slavné c.k. okresní školní rady:
1). Vynesením ze dne 10. dubna 1895 číslo 1155 uveřejňuje slavná c.k. okresní školní rada
čtyři výnosy veleslavné c.k. zemské školní rady ze dne 8. března 1895 číslo 47, 49, 52 a 5
jednající pěstování Rakouského vlastenectví, nošení národních a spolkových odznaků a
zdobení školních budov prapory, povzbuzování národních a jiných sbírek na školách.
2). Vynesením ze dne 3. května 1895 číslo 1416 uveřejňuje slavná c.k. okresní školní rada
nařízení vysokého c.k. ministeria kultury a vyučování ze dne 17. dubna 1895 číslo 595
jednající o bezplatném zasílání kvitací na služné c.k. berním úřadům.
3). Vynesením ze dne 26. června 1895 číslo 1794 nařizuje c.k. okresní školní rada
hospodářům a majitelům průmyslových závodů, jež školou povinné dítky do služeb přijímají
tyto řádně do školy posílali.
4). Vynesením ze dne 25. července 1895 číslo 2270 nařizuje slavná c.k. okresní školní rada,
aby ve všech částech řádně vyplněné výkazy návštěvy školy do 10 dne každého měsíce
zaslány byly.
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Důležitá usnesení veleslavné c.k. zemské školní rady: Vynesením ze dne 5. dubna 1895
číslo 9121 zavádí veleslavná c.k. zemská školní rada nové osnovy učební pro hospodářské
kurzy pokračovací spojené s obyčejnými školami obecnými nebo měšťanskými.
Vynesením ze dne 24. června 1895 číslo 18.741 uvádí veleslavná c.k. zemská školní rada
způsob každodenního sepisování dětí školních.
Vynesením ze dne 9. července 1895 číslo 1762 zameziti se má poškozování telegrafního a
telefonního spojení školní mládeží.
Zdravotní stav školní mládeže: Zdravotní stav školní mládeže nebyl v tomto roce moc valný.
Od jara až téměř do konce školního roku vlekli se u školní mládeže spalničky, jež průběhem
prázdnin v šavlach a diphtenitis se proměnilivši, dvě dívky sklátily se v předčasný hrob.
Mimo to zemřela touto nemocí tři dítka pod 6 roků stará.
Přehlídky vykonané c.k. okresním školním inspektorem: c.k. okresní školní inspektor pan
Jan Huml, přehlížel školu 14. dne v květnu 1895 v odpoledních hodinách.
Podpora chudé školní mládeži: chudé školní mládeži darovala firma Hynek v Praze značný
počet sešitů. Témuž účelu věnovala místní školní rada obnos 1 zlatý 50 krejcarů.
Počet dětí do školy vůbec přijatých: na počátku školního roku 67, na konci školního roku
70.
Dle náboženského vyznání bylo na začátku školního roku 65 katolíků, 2 evangelíci –
reformovaní, na konci školního roku 68 katolíků a 2 evangelíci – reformovaní.
Počet dětí školou povinných ve školní obci obnášel 70.
Vypsal Z. Jaroš

Události v roce končící na -2
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Poděšín a okolní obce dostávají odúmrť – Hynek
Počet obyvatel 178, z toho 80 mužů a 98 žen, čísel 35
Založen Sbor dobrovolných hasičů v Poděšíně
Byla založena Hasičská župa polenská – Poděšín členem
Přestaven hostinec, zvětšen o taneční sál
Opraven teras hráze rybníka
Požár stavení Adolf Pařízek č. 23
Založena mateřská škola
Zavedeno elektrické osvětlení školy
Stavba horního kravína
Stavba čekárny,
Počet obyvatel 208, z toho 105 mužů a 103 žen, věk 0-14 = 46 dětí, věk 15-59 =
59 mužů a 51 žen, domácností 70
V 11 hodin, zemními pracemi zahájena stavba vysílače EUROTEL.
Zahájena druhá etapa oprav obecního vodovodu, firma Gaslines ZR
Proběhla hasičská soutěž v Poděšíně U háječka. Naši skončili 5.
II. setkání rodáků obce Poděšín
Vydány 4 druhy pohlednic obce
Vydány 2 brožury – 100 let sboru dobrovolných hasičů v Poděšíně a 60 let MŠ
V Poděšíně
Počet obyvatel 248 z toho 125 mužů a 123 žen.
Proběhla oslava 110 let hasičů, byl vysvěcen nový hasičský prapor.
Zahájena stavba cesty u kulturního domu firma COLAS.
Zahájena stavba chodníku u čísla 13 k čekárně firma STAKO.
Zahájena stavba cesty ke družstvu. 17. a 20.08. asfaltování.
Poděšínem 6x projížděl cyklistický závod Vysočina Tour.
V Pekle byla zahájena výsadba ÚSES.
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Antonín Chvátal v Americe - 20. část
Později po letech jsem si teprve uvědomil, jak takové maličkosti mají pro člověka svůj
význam, aby se udržel při duševním zdraví a nestal se z něj škarohlíd. Zrovna tak jako
modlitba udržuje v člověku víru a vnitřní pevnost charakteru, tak také zase takové
maličkosti udržují mladého člověka při zdravém rozumu a dobré náladě. Aspoň se mi tak
zdálo. I jinak jsme si dovedli zdravě zpestřit ten čas vojenské služby. V tom kraji jsou
dodnes krásné krápníkové jeskyně, které jsou dnes ovšem přístupné turistům a plně využity
pro turistický ruch. Tehdy se ovšem ještě o to nikdo nezajímal, ačkoliv o tom tamější lidé
věděli. A tak jsme se jednou v neděli vypravili s jedním krajanem vojákem, jehož jméno
bylo Ryšavý a sloužil už poslední rok u vojska a pak ještě s jedním kolegou, do vzdáleného
lesa, kde měl být vchod pod zem. Po delším hledání jsme vskutku našli docela malý otvor
v zemi, takže se tam tak akorát člověk protáhl. Sestupovalo se tam po jakýchsi schodech, a
když jsme se octli na rovné zemi táhly se pod zemí dlouhé jeskynní prostory se samými
lesklými sloupy a sloupečky, které se ve vynikajícím světle nádherně leskly a svítily. Byla to
skutečně krásná podívaná a člověk musí obdivovat tu Boží moudrost a Stvořitelův rozmar,
který dovede takto přetvořit během dlouhých let vápenitý kámen holou vodou a vybudovat
přirozené podpěry jeskynní sluje. U nás na Moravě jsou takové jeskyně na Moravském
Krasu.
Asi po měsíci přišlo vojsko na manévry a my jsme se zase vrátili do našich kasáren do
Sarajeva. Protože náš český vojenský útvar od čáslavského 21. regimentu udržoval všechny
hlídky kolem kasáren, začal jsem zase chodit každý třetí den stát vartu. To se však už zase
chýlil podzim ke konci, a aniž bych se toho byl nadál, měl jsem třetinu vojny za sebou.
Aspoň jednou v měsíci jsme museli povinně chodit do kostela. Náš prapor byl na řadě vždy
první neděli v měsíci a uherská hudba od 38. maďarského regimentu, který tam byl celý
v kasárnách, nám měla hrát do pochodu. Dost jsme na to při nástupu na kasárenském dvoře
žehrali, že nám budou hrát Uhři do kroku, ale jaké bylo naše překvapení a radost, když jsme
mezi těmi trubači a bubeníky poznali většinu našich českých hochů. Bylo nám to opravdu
milé. A tak se tedy vyplnilo i v tom Sarajevě to naše staré české přísloví: „Co Čech, to
muzikant“. Jestli jsem někdy císaře Františka Josefa za něco chválil, pak to bylo za ten jeho
rozkaz, že příslušníci jeho armády mají povinnost chodit do kostela, zvláště když tehda se
jim v kázáních mše svatá aspoň trochu vysvětlovala. Jinak by se mnoho dobrých, ale
prostých chlapců do kostela asi nikdy nedostalo. Takto si aspoň někteří podrželi ten dobrý
zvyk z vojny pro život, kdy jedině kostel jim pak v neděli připomínal, že jsou lidmi
s nesmrtelnou duší a že se tedy mají podle toho chovat a starat o svou rodinu.
Někdy po druhém jaru mého pobytu v sarajevských kasárnách jsem byl poslán s pěti jinými
vojáky na střelnici daleko za městem. Naším úkolem bylo dát do pořádku všechny ubikace
v hlavní budově střelnice a pak i opravit různé kartonové terče, které představovaly lidskou
figurínu nepřátelského vojáka. Na volném terénu pak byla řada zákopů v různých
vzdálenostech. Když přišli vojáci z různých sarajevských kasáren, aby se učili mířit a střílet,
jedna skupina vojáků vystrkovala ty kartonové figuríny ze zákopů a druhá se do nich
trefovala ze stále větší vzdálenosti. Píšu-li o této příhodě, není to pro ten výcvik ve střelbě,
ale proto, abych se zmínil o bezduché kázni, která se nikdy neptala na žádné důvody
v případě nepořádku a hned jen trestala. V době, kdy jsme chodili na ten střelecký cvičák,
byla jednou v kasárnách nenadálá kontrola a inspekce kvérů. Poněvadž jsme v tu chvíli už
v kasárnách nebyli, naše pušky zůstaly viset na chodbě, která se pak čistila a zametala a tak
se na hlavni našich pušek usadil prach. Jakmile to zmerčil ten kontrolující důstojník, který
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procházel chodbu, zjistil si jména těch, kterým ty pušky náležely. Když jsme se večer vrátili
ze střeleckého terénu do kasáren, ihned nás volali k raportu. Nic neplatila naše odůvodněná
omluva. Voják prý má mít svou pušku v pořádku, i když není v kasárnách a když se
zametají chodby. Bez dlouhých cavyků nám byl uložen trest držení španglí, který spočíval
v tom, že každému byl v neděli odpoledne připevněn na zápěstí pravé ruky řetízek, jehož
druhý konec byl připevněn k chodidlu levé nohy. V tomto nepraktickém spoutání jsme
museli zůstat celých šest hodin. Považovali jsme to všichni postižení za trest opravdu
nespravedlivý, ale nebylo nikde odvolání. Mohu se ti však milí čtenáři pochlubit, že to byl
můj první i poslední trest za celé tři roky mého vojančení. Musím se však přiznat, že se mne
toto potrestání nemile dotklo. Raději bych býval čistil celé odpoledne třeba i tucet kvérů, ale
ten otrocký řetěz mě ještě dlouho pálil na noze i v zápěstí. A nebýt nějaké změny v mé denní
kasárenské existenci, je dost možné, že bych si byl začal stýskat. Avšak z nenadání nastal
obrat v mém dosavadním vojančení. Jeden můj dobrý přítel, kaprál, který o tu svou šarži
zrovna nijak nestál, mi jednoho rána povídá: „Antone, ty chodíš stále na ty hlídky a tak se
mi zdá, že už toho začínáš mít dost. V naší kuchyni se brzy uprázdní jedno místo a tak
chceš-li, pošlu tě tam.“ Ta změna mi přišla skutečně vhod v pravý čas. Viděl jsem v tom
příležitost se něčemu novému přiučit a tak jsem tam rád šel. A nejen, že jsem přičuchl ke
kuchařskému řemeslu, ale zároveň jsem se přesvědčil, jak se všude švindluje, platí-li to
státní erár. Inu, z cizího neosobního majetku nikdy krev neteče. Tehda jsem už také
pochopil, proč to musí pokulhávat ve státní administraci a postátněných podnicích, když se
tam dostanou nepoctiví lidé. A ti poctiví, když vidí, že každý všude krade a podvádí,
nechtějí přijít o výživu a začnou krást taky. Proto se mi i dnešní komunismus zdá být
v tomto směru nesmyslem, poněvadž potřebuje četníka nad jiným četníkem a tak to
vzájemné hlídání stojí nakonec spoustu peněz a při tom se lidé začnou jeden druhého bát.
V takovém systému, kde se mezi lidi nastěhuje strach a kde není možné nikomu důvěřovat,
nemohou být samozřejmě civilizovaní lidé šťastní i kdyby se měli hmotně dobře. To pak
každé sousto musí myslícímu člověku asi zhořknout v ústech. Když ale v takovém
policejním státě mají navíc lidé nedostatek a nesmějí se podívat na to, jak žijí lidé v jiných
zemích a když se jim plete vláda i do rodinného života, do výchovy dětí a do výběru
povolání, pak takový život je opravdu novým nevolnictvím a moderním otroctvím. Kdepak
by mne tehdy napadlo, že se právě takový systém jednou rozleze po světě s Hitlerovým
nacizmem, že způsobí druhou světovou válku a že po něm přijde stejně krutý a ještě
prohnanější moskevský bezbožný komunismus, který se násilí zmocní na tak dlouhou dobu i
mé rodné vlasti. Pevně však věřím, že i tomu bude jednou konec a ve svých modlitbách
prosím Boha, aby ta nynější nesvoboda prospěla našemu národu tím, že jej dříve přivede
zpět k pravé a pevné víře jeho předků, jimž přinesli letos oslavování slovanští věrozvěsti
Cyril s Metodějem Kristovo evangelium lásky, které pak vychovalo naše první národní
světce Ludmilu, Václava, Vojtěcha, Prokopa a Anežku. Věřte milí čtenáři, že když už je
člověk starý a vidí, jak mu v životě Bůh pomáhal, pak nepochybuje ani na okamžik o tom,
že upřímná modlitba je v nebi vždycky vyslyšena. Pomáhejme tedy našim národním bratřím
a příbuzným ve staré vlasti touto nejdůležitější zbraní, která vydupe nebeskou ochranu
našemu národu u našich svatých patronů, vzešlých z naší krve, a proti které je každá policie
a každá diktatura bezmocná. Jistotu o vyslyšení našich modliteb nám dává písmo svaté,
když říká, že marně se namáhají stavitelé postavit dům blahobytu, chtějí-li to dělat bez
Hospodina. Kristus pán nám pak slíbil, že vyslyší každou upřímnou prosbu, přednášenou
jeho otci družné a upřímné svorné jednomyslnosti.
Anton Chvátal, přepsal Z. Jaroš
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Historie
Rok 1710 - pokračování:
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. Kdy: Jsme
úrodu domů dostali já j 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. Oni vždycky něco dají dítkám našim anebo i nám
také. Lovily se rybníky v Záborné, Špinhofu, Bukový, Olešné a Rozsyčce. Pomáhati museli
všichni muži - robotýři i s povozy koňskými i volskými na odvoz
Také lovy na zvěř divou zase byly s panstvím Rudolec společné. Na straně naši to jest
Záborná a Janovice, na straně druhé Stáj, Zhoř Housecí, Dobroutov, Chroustov a na půli k
Bohdalovu. Rozvezené jest do Polné j do Rudolce. Já i bratr můj jsme s ručnicemi byli,
jakož, i ti co ručnice také mají ze vsí našich Sirákov, Poděšín, Nížkov, Záborná a Janovice.
Já jsem bratrovi 1 ručnici dal, když já 3 mám, tak 2 stačiti dozajista budou.
Uloveno jest: Jelen 5, danihel 1, srnci 12, svině divé 6 a 3 mladé, vlk 1 m1adý, jezevec 1,
zajíc divý 19, králík divý 8, kuny 6, tchoři 3, kočky divé 1, kočky toulavé 4, psi toulaví 3,
koroptve 14, bažanti 5 křepelice 2. holub divý 4, tetřívek 5, sovy 2 velké, 3 malé, vrána 2,
kavka 8 sojka 2, raroch 2, káně 3, ostříž 3, orel 1, kačena divá 14, potáplice 2, kormorán 1,
husa divá 3.
Kůň jeden panský do vlčí díry u vsi Stáj zapadnul, ale živý ostal a hnáty si zachránil. Také 2
honci z Chroustova postřeleni byli, jeden do řiti (zadku) a druhý o ucho přišel, když se psem
se o zajíce tahal. Ten pes jak divoký byl, tak asi popletl se a ucho mu ukousl dočista. Ten
honec pak psa zabiti chtěl, jenže ten běhy rychlejší měl i s tím uchem se nevrátil a někde
zahrabal ho. To smích náramný všichni honci i panstvo mělo. Oba ti honci dostali za bolest
svou maso z koček a psu, co zabiti byly. Prý mu ucho jedno dozajista stačí, ještě že
neukousli prý mu ptáčka jeho mladého, co žena prý by dělala?
Pak na zámku v Rudolci se všechno panstvo sešlo a sláva veliká jest. Nám lidem robotným,
kdo stříleti mohl, dali jídlo dobré z masa domácího svinského, rosolku a pivo. Ostatní
robotýři nedostali zhola ani žejdlík vody.
Zima jest od 17. - října, ale pak zase se teplo vrátilo a pevně se chytila i se sněnem a mrazem
od dne 8. - ho listopadu, jména Bohumíra. Koncem prosince slabý déšť jest a to pak samy
led všude jest.
Zapsal Flesar Matieg II., sedlák y robotyrž w wsy Syrakovsky.

Rok 1711:
Když trochu času jest, tak naše famílie dvě na besedy za sebou chodíme. Tak pěkné jest to,
když jeden druhému ruku pomocnou dáti může v čas jakýkoliv. U Mikuláše Fresara I.,
bratra mého, ještě malé dítko nemají. Oni říkají, že na rok druhý, protože hodně starosti jest.
Na cesty daleké s koňmi jezdíme a silné stromy vozíme až do Jihlavy, kde se jich hodně
pořád potřebuje na stavby rozličné. Ženě jsem stříbrohlav zakoupil a boty s holínkami
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vysokými, ty tuze krásné jsou, pro sebe něco prachu pušného, trochu řemenů na postroje
koňské a 2 plechy na oradla naše. Dítkám všem jsem všelijaké věci potřebné zakoupil a také
trochu papíru na Kroniku naši a pro dítka na psaní.
Bratr jezdi do Polné i s ženou svou. tam obili mlátí se a přehazuje. Také len se tam
zpracovává, konopí a vlna ovčí. Tak tomu jest do konce měsíce dubna.
Zima dosti dlouhá byla, ale mrazy jen občas silné přišli. Sněhu leželo více jak 2 lokte od
roku nového do půli dubna. Od bratra jsem zase své bývalé pole i louku zpátky vzal. On
bude míti také to pole k Poděšínu. Pomáhal jsem mu to podrápat a poorati, aby tam mohl už
úrodu svou dáti, aby obživu měli. Času na všechno máme tuze málo, protože každý z nás
robotýřů musí pravidelně na panských pracovati. Ten týden každý, tuze dlouhý na práci
těžkou jest. V neděli, když ještě do kostela jíti musíme, sotva nohy své i tělo své vlečeme.
Bratr už nějaký dluh zaplatil za pole své, já, když to trochu půjde, pomůžu mu penězi také.
Celé léto se chodí do Nižkova dělat nové ohrady pro ovce panské, kterých se tady čitá více
jak 190 kusů. Jest to dosti daleko ode vsí, jak k mlýnu Červenému se jde. Pěšky se jití nedá,
tak kdo koně má, tak v sedlo sedne a jede. Musí se dřevo navážeti na to, boudy se staví, aby
tam mohly krmení mít a také ještě přístřešky proti dešti a vedru velikému. Koryta na vodu a
sůl. Také rok každý se ovce holí (stříhají) to jest práce těžká a každý to neumí. Vlna ta se
pak práti musí, sušit se dává a pak v měších (pytlích) se odváži na zpracování další. To
většinou ženy dělají. V Nížkově je mistr ovčácký zvaný Hanuš a 5 pomocníků má dobrých i
psy také, aby ovce před lapky a vlky chránili. Ty ovce se daleko vyhání, když pásti se mají.
Na podzim zase se do ohrad vrací nazpátek.
V Polné jest pobitá věž na radhauzi (radnici) plechem a nabarvená a hlavní jest to, že (orloj)
hodiny tam umístěny jsou. Také jsme v Sirákově a Poděšíně opravovali bělidla na plátno a
valchování. Za každé používání pořád se platiti musí. Takové bělidla na všech vsích jsou a
někde i ty valchy potřebné. Obec grošíky za to má.
Celý červenec a více jak polovice srpna chodí silné bouřky a déšť, ale úroda je pěkná všude.
Dne 19. - ho srpna při bouři oheň započal ve vsi Skrejšova 4 chalupy pohořely, ale lidí i
dobytek se zachránil. Dne 27. - srpna zase ve Veselí 2 chalupy a 28. - ho srpna v Bohdalově
7 chalup padlo ohněm, tady 2 člověci shořeli dočista.
Úroda doma jest a tak jsme včas všechno poklidili a tolik zase máme, jak roku 1709, stačiti
nám bude to. I bratr Mikuláš Fresar I. dosti toho poklidil, ale asi jen z polovice tolik, co by
potřeboval. Ale i tak spokojený že jsou.
Loveny jsou rybníky v Polné Pekelský, Podhorský, Březiňák, v Záborné Horní i Dolní. V
létě jsou opraveny sádky i malé rybníčky mezi Zábornou a Polnou.
Hony se konali na straně druhé od Polné. Zima dobrá započala silně od 23. - října jména
Šebíře, katolický Severin. Hodně padá sníh skoro den každý a mrazy jsou od 11. - listopadu,
jména Martin. To drží asi tak 7 dnů, pak jest lepší, ale o to více sněhu leží až do výšky 3 a ½
lokte roku konce. Zemřel císař Josef I. a nastoupil císař Karel VI., nám to jedno jest.
Václav Flesar, přepsal Z. Jaroš
Zpravodaj 1/2022
texty připravili:
fotografie:
grafická úprava:
tisk a distribuce:

vydává obec Poděšín
Zdeněk Jaroš, Jaroslav Dočekal, Hana Řičanová, Václav Flesar, Antonín Chvátal, David Nejedlý,
Kateřina Dobrovolná, Jitka Landová, Stanislava Slámova
Jaroslav Dočekal, Zdeněk Jaroš, Hana Řičanová, David Nejedlý, Stanislava Slámova
Jaroslav Dočekal
kontrola: Marie Dobrovolná
TISKÁRNA UNIPRESS s.r.o.
náklad: 190 výtisků pro občany dodáván zdarma

Internet: http://www.podesin.cz  E-mail:podesin@podesin.cz
Návštěvnost webových stránek 2022/1-6: Návštěvy – 23.088, Přenesená data – 64,61 GB

28

