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ZPRAVODAJ
obce Poděšín

č. 3/1997

Výsledky průzkumu pro plynofikaci obce.
1. Ano + kotel
2. Ano přípojku
3. Ano po r. 2000
4. Nemám zájem
5. Neodevzdáno
Celkem

Domy
21
33
3
0
8
65

Chalupy Neobydlené
2
0
2
0
0
0
0
1
9
6
13
7

Podniky
2
1
0
0
2
5

Obecní
1
0
0
2
0
3

Celkem
26
36
3
3
25
93

podobného typu jaký je u areálu bývalého JZD.
Investor stavby bude JME.

Lesní družstvo Polná.
Dne 14.12.1995 bylo založeno lesní družstvo v
Polné, jehož je obec Poděšín podílníkem.
Družstvo bylo založeno na základech bývalého
družstva, založeného již v roce 1928. Toto
družstvo bylo v roce 1949 zrušeno. Zakládající
obce jsou: Polná 260 podílů, Nížkov 50, Brzkov
30, Dobroutov 30, Poděšín 30, Sirákov 30,
Věžnice 30, Záborná 30, Žďírec 30, Rosička 20
podílů. Celkem lesní družstvo má 540 podílů.
Družstvo vlastní 410 ha lesa, 2 rybníky, 1
hájovnu a 1 myslivnu. Ředitelem družstva je ing.
Kratochvíl Jan z Polné, předseda Rosický Petr z
Polné, místopředseda Vlk Václav Dobroutov,
členové představenstva Novák Pavel Polná,
Mokrý Jan Nížkov a Laštovička Milan Brzkov.
Předseda revizní komise je ing. Znojemský Jan
Záborná a členové Štikar Jaroslav Sirákov a
Jaroš Zdeněk Poděšín.

Zavážení cesty.
V současné době probíhá zavážení vývozové
cesty za Flesarovy č.p. 7. Proto žádáme občany,
kteří vyváží stavební a jiný materiál, aby ho do
této cesty sypali postupně od zadu ke vsi. Horší
materiál je nutno sypat na dno cesty.

Odvoz popele.
Podle nové smlouvy s firmou ODAS bude
odvážení popele následující. V zimním období tj.
1. -17. Týden a 41. - 52. týden každé pondělí a
18. – 40. týden jednou za 14 dní vždy v sudé
pondělí.

Schránka v prodejně.
V prodejně Jednota byla na chodbě umístěna
schránka, která se vybírá vždy v pátek ve 12.
hodin. Do schránky je možno vhazovat různé
návrhy a připomínky pro práci obecního úřadu a
pro další čísla obecního zpravodaje.

Výsadba lesních stromků.
Na jaře proběhla v obecním háječku výsadba
300 kusů smrčků. V současné době proběhlo
vyžínání trávy. Při veškeré práci pomáhala naše
mládež za což jim děkujeme.

Knihovna v Poděšíně.

Povolené stavby v obci.

V knihovně je celkem 1878 knih, z toho 1077
knih literatury pro dospělé, 435 knih literatury pro
mládež, 327 knih naučné literatury pro dospělé a
39 knih naučné literatury pro děti. Půjčování knih
probíhá vždy od podzimu do jara. Knihovník je p.
Jágr Josef starší. Obec uvolňuje na nákup
nových knih každoročně 2 - 3 tisíce korun.

- Přestavba kravína na volné ustájení - investor
Zemědělské družstvo vlastníků
- Stavba lokální čističky odpadních vod - investor
ing. Zápotočný Bohumil
- Přístavba rodinného domku - investor Josef a
Anna Homolovi.

Oprava elektrické sítě a
transformátoru.

Finance.
Stav k 30.6. 1997:
- bankovní účet: 1 002 610,00 Kč,
- pokladna:
6 876,60 Kč

V současné době provádí JME projekt na opravu
elektrické sítě a stavbu nového transformátoru.
Výměna elektrické sítě bude provedena od
transformátoru po malé straně až k plánované
stavbě nového rodinného domku Jaromíra Jágra,
dále posílení sítě v dolním konci. Nový
transformátor
bude
stát
mezi
starým
transformátorem a plotem pana Mirošníka a bude

Změna účetnictví.
Po změně zákona byl Okresní úřad nucen
ukončit vedení účetnictví obcí. Od 1.1.97 vede
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účetnictví naší obce účetní z Obecního úřadu
Nížkov.

dokladu s využitím vyhl. č. 62/1973 Sb. § 4
odst.1 za použití sběrací listiny.

Změna provozu v mateřské
škole.

Problémy s vodou.
Problémy s dodávkou vody v obci dne 17.7.97
byly způsobeny závadou na vodojemu.

Od 1. září dojde k několika provozním změnám v
mateřské škole v Poděšíně. Pro malý počet dětí
udělil okresní školský úřad ve Žďáře n.S. zdejší
M.Š. vyjímku na provoz. To znamená, že provoz
bude stále od 6.30 do 15.00 hodin, ale
zaměstnancům bude snížen celkový počet
odpracovaných hodin, s tím, že ředitelka paní
Polanská odchází do důchodu a provoz budou
zajišťovat:
Jarošová Marie - ředitelka,
Jaitnerová Eva - kuchařka,
Jágrová Anna - uklízečka, topička a pomocná
učitelka.
Obecní úřad bude hradit plat uklízečky, ostatní
platy zajišťuje školský úřad.

Prodej obecních pozemků.
V současné době probíhá druhá fáze prodeje
obecních pozemků, do níž jsou zahrnuti tito
občané: Flesar Josef č.p. 7, ing. Dočekal
Jaroslav č.p. 9, Flesar Bohumil č.p. 10, Doležal
Josef č.p. 12, Matoušková Růžena č.p.18, Šorf
Bohuslav č.p. 26, Pěchotová Marie č.p. 28,
Stejskalová Marie č.p. 44, Žák Libor č.p. 60 a
Provazník Lubomír č.p. 65. Dále žádáme občany,
kteří mají zaplocen nebo zastavěn obecní
pozemek a nejsou zahrnuti pro odkup, aby se
přihlásili na obecním úřadě.

Chovatelé psů pozor.
Každý chovatel musí mít svého psa přihlášeného
na obecním úřadě. Dále ho musí nechat
minimálně jednou za rok přeočkovat proti
vzteklině, což obec zajišťuje každoročně v
měsících lednu až březnu. V obci se množí
případy napadání a pokousání občanů od psů,
proto kdo svého psa nemá přeočkovaného, aby
tak ihned učinil a nahlásil to na obecní úřad. Zde
je vedena evidence pro případné šetření. Při
nedodržení očkovacích lhůt se každý chovatel
vystavuje postihu, při případném pokousání
člověka. Postižený musí potom podstoupit
očkovací kůry v nemocnici.

Telefon v kanceláři obecního
úřadu.
V měsíci červnu byl zapojen v kanceláři obecního
úřadu telefon, který je paralelně napojen na
telefon ve školce a tak náklady na zabudování
jsou minimální. Důvodů pro napojení telefonu je
několik a to předně plánovaná plynofikace obce,
za další občané mohou v úřední hodiny vyřídit
své dotazy telefonem atd. Číslo je stejné jako ve
školce a to 95 150.
Pravděpodobně na podzim dojde v Nížkově
k výměně ústředny za digitální a tím i k
přečíslování telefonních čísel v obci. U všech
telefonních čísel bude první číslice 9 nahrazena
číslicemi 67.
Nové číslo na OÚ bude tedy 675 150.

Konkurs na ředitele.
Dne 30.5.97 proběhl na školském úřadě ve
Žďáře n. S. konkurs na místo ředitele ZŠ Nížkov.
Byli přihlášeni dva zájemci, kteří učí na ZŠ v
Nížkově- mgr. František Sládek a mgr. Lenka
Krčálová, oba ze Žďáru n.S. Šestičlenná
konkursní komise zvolila na základě hlasování za
ředitele školy pana mgr. Sládka.

Povodeň.
Obecní úřad uvolnil na pomoc postiženým
oblastem povodněmi částku 5 000,- Kč na účet
1023 001 / 0710 .
V případě požadavků občanů, uspořádá Obecní
úřad veřejnou sbírku, která bude následně
zaslána na příslušný účet. Prostředky budou
přijaty na základě vyplnění řádného příjmového

Sraz rodáků.
Obecní úřad plánuje na léto příštího roku sraz
rodáků naší obce starších 40 let včetně. Žádáme
občany, aby nahlásili na OÚ současné adresy,
data narození a případně číslo telefonu našich
rodáků pocházející z jejich domu.

Seznam telefonních čísel v Poděšíně.
95 161
95 206
95 157
95 162
95 846
95 147
95 287
95 843
95 210
95 171
95 273
95 151

Dobrovolný František
Dobrovolný, truhlárna
Dočekal Jaroslav
Doležal Antonín
Enderle Jiří
Flesar Bohumil
Flesar Vladislav
Homola Jan
Homola Josef
Chvátal Alois
Chvátal Jaroslav
Chvátalová Věra

37
37
9
4
69
10
83
34
20
32
39
71

95 205
95 823
95 163
95 208
95 836
95 272
95 140
95 840
95 209
95 150
95 204
95 211

Jaitner Milan
JAMO Sirákov, dílny
Jaroš Jiři
Jaroš Zdeněk
Kosour František
Koumar Milan
Landa František
Landa Jiří
Landa Roman
Mat. škola, obec.úřad
Matoušek Milan
Musil Václav
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54 95 191
95 825
76 95 173
79 95 833
77 95 207
78 95 160
33 95 170
58 95 263
38 95 262
45 95 830
87 95 229
73 95 828

Provazník Lubomír
Rosecký František
Řeháček Vladislav
Sláma Jan
Sobotka Zdeněk
Šimek Jan
Šimek Zdeněk
Šlechtický Josef
Šorf Milan
Šustr Zdeněk
Telefonní budka
Zápotočný Bohumil

65
70
59
81
21
80
68
5
82
61
52
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95 172
95 232

Jágr Josef
Jágr Pavel
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64 95 251
89 95 190

Nejedlý Alois
Navrátil Vladimír

91 95 141
11 95 241

Zemědělské družstvo vl.
Žák Libor

75
60

Hasičské
cvičení.
V současné době má
hasičský sbor 42 členů.
Starostou je Enderle
Stanislav, velitel Palas
Vratislav a hospodář
Jágr Josef.
Dne 1.6. 97 proběhlo
v Újezdě
hasičské
cvičení,
jehož
se
účastnila
také
dvě
družstva z Poděšína.

První družstvo, ve složení Palas Vratislav, Jágr Jaromír, Homola Viktor,
Šlechtický Jiří, Šimek Jiří, Chvátal Alois, Sobotka Pavel, David a Václav,
skončilo na 7. Místě.
Druhé družstvo, ve složení Jaroš Petr a Pavel, Doležal Antonín, Bláha
František, Homola Josef, Šimek Pavel, Ifrah Karim, Vejvoda Petr a Sobotka
Milan, obsadilo 9. Místo.

Sportovní
odpoledne.
V neděli dne 29.6.97
proběhlo
na
hřišti
tělovýchovné jednoty
tradiční
sportovní
odpoledne za hojné
účasti mládeže.
Proběhly tyto soutěže:
Jízda zručnosti na kole,
přetahování
lanem,
házení kroužků na cíl a
skákání v pytlích.
Na závěr proběhlo
tradiční opékání párků.

Jízda zručnosti na kole:
- starší děti:
1. Šofr Michal, 2. Sláma Antonín, 3. Landa Roman.
- mladší děti:
1. Jaroš Martin, 2. Šorf Michal, 3. Jaroš Radek.
Skákání v pytlích:
- starší děti:
1. Kosourová Jana, 2. Šorf Michal, 3. Koumar Milan.
- mladší děti:
1. Chvátal Jakub, 2. Havlík Petr, 3. Jaroš Radek.
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1. Dočekalová Libuše, 2. Sobotková Naďa

Z obecní kroniky:
Rok 1926:
Po novém roce začali psi v obci hynouti za příznaků vztekliny. Úředním šetřením zjištěna skutečně tato nemoc a
na úřední rozkaz všichni psi v obci pohodným pobiti. Tak stalo se i v Sirákově a Nížkově. Z jara vysázeno na
návsi 25 ovocných stromků od firmy Mašek z Turnova. 15 zakoupila obec, 10 daroval finanční rada doktor
Rosecký, rodák poděšínský, z čísla 19. Z jara téhož roku postaven přes potok nový železobetonový most
stavitelem Fišerem z Vel. Meziříčí v ceně 65.000 Kč.
Družstevní podniky:
V roce 1926 ustavilo se vodní družstvo, aby provedlo melioraci pozemků zúčastněných členů. Zhotovení
melioračního plánu svěřeno firmě Mysliveček v Luštěnicích u Mladé Boleslavě, jež svými inženýry Čížkem a
Rabochem provedla měření pozemků. Titíž inženýři na žádost říď. uč. Markvarta změřili nadmořskou výšku
Poděšína.
Vražda u Poděšína:
V úterý dne 19. října 1926 as ve 3 hodiny odpoledne nalezl chalupník Jan Stránský čp. 51 horních lesích u
Chalupníčkova lesa (č.katastru 1268) mrtvolu mladé ženy na zemi obličejem ležící. Na první pohled bylo patrno
že byla zavražděna. Nemeškaje sdělil to starostovi obce Flesarovi a ten s členem obecního výboru Josefem
Hanusem a jeho synem Josefem a obecním strážníkem Blažkem odebrali se na to místo. Hned poslali s dopisem
mladého Hanuse na četnické velitelství do Polné a v 6 hodin přijela na místo soudní komise. Ten večer bylo
velmi bouřlivo. Byl veliký vítr, tma, padal mokrý sníh. Mnozí mladíci z Poděšína šli se tam podívati a poznali v
zavražděné Marii Waserbauerovou, která kdysi sloužila v Poděšíně u rolníka Jaroslava Dočekala. Tou dobou
sloužila u svého strýce, chalupníka ve Stáji. Když byla totožnost zavražděné zjištěna, ihned padlo podezření na
jejího milence Františka Chmelu, zedníka z Janovic, o němž se vědělo, že ji často zabitím vyhrožoval. Jeden
z četníků odebral se s Rudolfem Dobrovolným, rolnickým synem z Poděšína, k otci jmenovaného Chmely do
Janovic, kde zjistili, že týž od soboty není doma. Při prohlídce bytu byla nalezena prázdná krabice
revolverových nábojů. Pak odešli do Stáje ke strýci zavražděné a tam jim bylo sděleno, že Marie Waserbauerová
odešla v sobotu ráno ke své matce do Vepřové, aby tam pomohla mlátit. Potom se vrátili zpět do lesa na místo
činu. U mrtvoly stál vrchní četnický strážmistr z Polné a rolník Josef Hanus z Poděšína. Později přišel tam
telefonicky povolaný četnický nadporučík Brabec z Německého Brodu, ráno v 6 hodin 2 četníci z Bedřichova a
také z okolních četnických stanic, tak že v 8 hodin tam bylo 23 četníků. Pátrání po zmizelém vrahovi nemělo
kladného výsledku.
Vrah nalezen.
28. října pořádán byl poděskými střelci hon. Toho dne byl značný mráz. Když přišli střelci a honci za Gregarovy
a začali tvořiti kruh, tu pojednou honci jdoucí do leva počali křičeti: „Ježíšmarjá, tady leží Franta Chmelů
střelenej“. Hned se tam hrnuli i jiní honci. U cesty seděl Chmela se střelnou ranou u pravého oka. Oko vyteklé,
bez klobouku, celý zakrvácený. Strašný byl na něho pohled. Hostinský Josef Dobrovolný mu povídá: „Od čeho
to máš?, a on nato to mám vyrážku“. „Ty jsi zabil Mařenu“, volali někteří. „Né“ odpověděl. U sebe měl nabitý
bubínkový revolver a více nábojů, 14.500 Kč na hotovosti. Odvezli ho do Polné, tam se přiznal k činu a byl
dopraven do jihlavské nemocnice. Po vyléčení dopraven ke krajskému soudu do Kutné Hory.
Jak provedl vrah svůj čin.
Chmela se dověděl o cestě děvčete do Vepřové a vyčkal je na cestě. Patrně na jeho přemlouvání upustila od
cesty k matce a šla s ním do Nového Veselí, kde v jednom hostinci sním večer strávila. Ráno v neděli vydali se
na cestu, ale nikoliv k Vepřové, nýbrž přes Újezd a Blažkov k Poděšínu. V Poděšínských lesích počal do své
oběti revolverem ze zadu a v běhu stříleti. Ač zasažena několika náboji, nebyla pro špatnou jakost zbraně
vážněji zraněna. Tu dohoniv ji na Sobotkově pasece, osmi ranami rukojeti revolveru rozbil jí lebku. Byl to as
hrozný zápas. Na místě rozházeny všední šaty dívčiny, jež sebou v uzlíku nesla, šála uvázla na borovici, půda
rozdupána, kousky z přerážené rukojeti ležely na zemi. V pevně zaťatých rukou mrtvé uvázly vlasy vrahovy.
Zlé svědomí.
Je známo že vrah obyčejné se vrací na místo činu. Tak učinil i Chmela. Časně z rána 28. října přišel na místo
vraždy, ale oběti své tam neviděl. Co se dělo v jeho duši, to neznámo. Usedl a špatně mířenou ranou se střelil do
hlavy. Browing vypadl mu z ruky. Když se probral ze mdloby, doplížil se až ke vsi, kde byl nalezen.
Počasí v r. 1926.
Zima normální. Jaro velmi studené a deštivé. Z 9. na 10. května velký mráz. V červnu 3 neděle prší. Léto
chladné, úroda obstojná. Podzim normální.
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Zpracoval:
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Z. Jaroš, J. Dočekal
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