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Děti vycházející školu.

Plyn-výběrové řízení.

V letošním školním roce opouštějí školní lavice tyto děti:
Enderlová Miroslava, Kosourová Jana, Koumar Milan, Landa
Roman, Landová Darina, Musilová Lucie, Nejedlý David,
Šorf Michal. Obecní úřad jim přeje, aby se jim krok do života
dospělých vydařil.
(zj)

Ve čtvrtek 29.dubna proběhlo výběrové řízení na regulační
stanici a vysokotlakou přípojku, kterého se zúčastnilo všech
sedm členů komise (viz Zpravodaj 2/99). Výběrového řízení
se účastnilo 5 firem, které zaslaly své nabídky. Komise po
čtyřech hodinách jednání vybrala firmy v tomto pořadí:
1). 1. Žďárská plynárenská a.s., Hamry n/S.
2). Gaslines, ing. Jaroslav Gregor, Žďár n/S.
3). Technostav s.r.o. Nové Město n/M. atd.
Při výběru firem byl hlavní důraz kladen na cenu stavby,
záruční podmínky, včasnost provedení stavby, preference od
jiných odběratelů atd. Po výběrovém řízení probíhá čekací
lhůta, ve které mají firmy možnost podat odvolání a potom
začnou jednání s vítěznou firmou o podpisu smlouvy na
stavbu. Nabídnutá cena vítězné firmy je 2.252.670,-Kč
včetně DPH. Tuto cenu zaplatí obce Poděšín a Sirákov,
každá 50%. Ve středu 23.června byla podepsaná smlouva
s firmou 1. Žďárská plynárenská
a.s. na vybudování
vysokotlaké přípojky a regulační stanice. Zmíněné práce
začnou po dokončení sklizně obilovin a luk na pozemcích,
kde stavba bude uskutečněna.
(zj)

Zákaz vypouštění slepic.
Naposledy upozorňujeme občany, že i nadále platí zákaz
vypouštění domácího zvířectva (slepice atd.) na obecní
pozemky. Nezlepší-li se situace, bude muset obecní úřad
přistoupit k finančním postihům.
(zj)

Oprava:
Ve Zpravodaji číslo 1/99 jsme chybně uvedli datum narození
paní Růženy Chvátalové. Správně má být 11.5.1949. Za tuto
chybu se omlouváme.
(zj)

Poděkování.
Obecní úřad děkuje panu Vladimíru Řeháčkovi za opravu
kolotoče a houpaček na hřišti a panu Josefu Palasovi za
vyčištění potoka od mostu po konec parcely.
(zj)

Pamětní medaile.
V úterý 27.4.99 našel na své zahrádce Vratislav Palas č.6,
při zahrnování výkopu pamětní medaili. Tato medaile je
z hliníku a byla vydaná v roce 1914. Nápis na medaili zní:
lícní strana: „Upomínka na 2. sjezd hasičské župy polenské
v Poděšíně 19.7.1914“. Rubová strana: „Vlasti ku slávě,
bližnímu k ochraně“. Připomeňme si, že sbor dobrovolných
hasičů v Poděšíně vznikl 22.6.1902. Polenská župa byla
založena v roce 1912. Hasičský sjezd župy polenské
v Poděšíně se konal pouhý týden před vypuknutím první
světové války.
(zj)

Lesní družstvo v Polné.
Cena podílů v LDP každým rokem stoupá. Při založení
družstva byla cena 500,-Kč, v roce 1996 byla 1.690,-Kč, o
rok později 4.140,-Kč a v loňském roce už 6.455,-Kč.
Připomeňme si, že obec vlastní 30 podílů. Celkem je ve
družstvu 540 podílů.
(zj)

Zásady při ukládání odpadu.
Majitelé a uživatelé odpadních nádob jsou povinni:
1. Udržovat nádoby v řádném stavu a zajistit, aby bylo
zabráněno samovolnému rozfukování nebo vysypání
obsahu.
2. Dopravit odpadové nádoby k místní komunikaci tak, aby
mohly být vysypány do svozového vozu.
3. Udržovat prostor, kde jsou nádoby odkládány, v čistotě a
v pořádku.
4. Dvakrát ročně odpadové nádoby desinfikovat.
Do nádob na odpady (popelnice) lze ukládat: pevný domovní
odpad, tj. odpady z domácností (např. smetí, popel, saze,
obaly, biologický odpad, atd.). Zásadně je zakázáno
umisťovat do odpadových nádob látky podléhající zvláštnímu
režimu (látky jedovaté, radioaktivní, infekční a žíravé), jakož i
látky zdraví škodlivé, zeminu a látky znečistěné ropnými
produkty, dále textil, barvy a jejich zbytky, baterie,
akumulátory, pesticidy a jiné chemikálie, teploměry apod.
Do zelených nádob na sklo ukládáme: Bílé lahve od nápojů,
barevné sklo, velké skleněné střepy, skleněné nádoby. Sklo
by mělo být čisté, bez zátek, víček a šroubovacích uzávěrů.
Do zelených nádob nepatří: Keramika, porcelán, kamenina,
žárovky, zářivky, zrcadla, sklo s drátěným výpletem,
automobilová skla, papír, plasty a ostatní odpady.
Do žlutých nádob na plasty můžeme ukládat: plastové obaly,
sáčky, fólie, plastové sáčky od mléka, kelímky od jogurtů a
dalších mléčných výrobků, PET lahve od nápojů, plastové
obaly od spotřebního zboží, polystyrén, výrobky z plastů.
Obaly od potravin musí být čisté. Z kelímků od jogurtů a
mléčných výrobků je nutno odstranit hliníkové víčko. Do
žlutých nádob nepatří: Vícevrstvé obaly, kov-plast, papírplast, sklo, papír, kovy, textil, plastové obaly znečistěné
chemickými látkami, minerálními oleji apod.
(zj)

Čestné občanství.
21.11.1948 bylo uděleno čestné občanství obce Poděšín
tehdejšímu prezidentu Československé Republiky Klementu
Gottwaldovi. Prosíme Vás o názor, zda čestné občanství
ponechat či zrušit. Odpovědi a názory můžete vhazovat do
schránky umístěné v prodejně Jednota nebo přímo odevzdat
na obecním úřadě. Toto čestné občanství bylo uděleno
v celém tehdejším okrese Havlíčkův Brod, pod který obec
patřila a většina obcí, aniž o tom ví, ho stále má za čestného
občana. Udělení čestného občanství si je možno vyhledat a
přečíst v okresním archivu Žďár nad Sázanou.
(zj)

Plynové bomby.
Od 28.7 je možno vyměnit plynové bomby ve sběrně u
Josefa Jágra kdykoliv během měsíce, nejlépe po 1700
hodině, protože má k dispozici 10 plných velkých bomb.
Malé bomby se vyměňují stále v rozvozních termínech, které
jsou 28.7, 25.8, 22.9, 20.10, 17.11, 15.12. ceny jsou 189,-Kč
velká bomba a 60,-Kč malá bomba.
(zj)
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Internet.

Nechtěla jsem, musela jsem.

Naše internetové stránky se i nadále rozšiřují. Nyní se na
nich můžete seznámit s těmito informacemi:
Úvodní stránka:
-základní popis obce
-stáří obce
-statistické údaje
-vývoj názvu obce
-významné osobnosti
Na dalších stránkách:
-obecní zastupitestvo
-historie obce
-obecní kronika
-setkání rodáků 1998
-telefonní seznam obce a okolí
-všechny obecní zpravodaje
-seznam,popis podniků a podnikatelů
-fotografie obce
V současná době se na Internetu nachází prezentace
několika stovek obcí a měst z celé republiky. Z okresu Žďár
n. S. jsem nalezl pouze stránky Žďáru n. S., Nového Města
n. M. a Poděšína. Připravuje se i anglická verze našich
stránek, aby si o nás mohli přečíst i zahraniční návštěvníci.
Na počítadle návštěv našich stránek je nyní číslo 218.
(jd)

Asi takto jde charakterizovat rozhodnutí členů obecního
zastupitelstva, kteří na svém zasedání v pátek 28.5. rozhodli
o prodeji akcií Jihomoravská energetika a.s. v počtu 142
kusů a Jihomoravská plynárenská a.s. v počtu 61 kusů.
Rozhodnutí prodat tyto akcie padlo, až většina akcií v držení
obcí (34%), byla nabídnuta k prodeji přes různé makléřské
firmy nebo přes Energetické sdružení obcí Jižní Moravy
(ESOM). Obce, které prodaly akcie přes makléřské firmy,
nyní svého rozhodnutí litují, neboť cenu kterou je možnost
získat přes ESOM je daleko vyšší a může dosáhnout 4600 –
5000 Kč, což pro obec Poděšín znamená získat více než
jeden milion korun. Když obecní úřad akcie neprodá, vzniká
nebezpečí, že po prodeji státního balíku (47%) zbudou obci
jen bezcenné papíry a oči pro pláč. Prodejem akcií bude
obec mít alespoň lepší možnost uskutečnit svůj záměr a to
provést plynofikaci.
(zj)

Kultura.

00

Ve čtvrtek 17.června v 19 hodin proběhlo v kulturním domě
vystoupení varietní skupiny „Šamany Brno“. V 90-ti
minutovém pořadu mohli diváci zhlédnout magii z Indonésie,
iluzi s gilotinou, zmizení osoby, půlení lidského těla a mnoho
dalších magických čísel, zpestřených vystoupením veselého
komika Pepiho. Škoda, že i přes nízké vstupné 15,- a 25,Kč, přišlo jen něco málo přes 40 diváků, především dětí. (zj)

Kontrola účetnictví.
Dne 20.-22.4.99 proběhla kontrola účetnictví obce
pracovníky finančního odboru Okresního úřadu s výborným
výsledkem bez jediné připomínky kontrolní komise.
(jd)

Vysazování studní.
Členové obecního úřadu vysázeli 1000 kusů lesních
stromků, a to 500 smrků a 500 borovic. Stromky byly
vysázeny hlavně do okolí obecních studní a asi 50 do
háječka.
(zj)

Nákazová situace.
Dne 20.dubna 1999 proběhlo jednání Nákazové komise na
Okresním úřadě Žďár nad Sázavou. Předmětem jednání byly
informace Okresní veterinární správy, Okresní hygienické
stanice a státní rostlinolékařské správy o současné
nákazové situaci.
Upozorněno bylo hlavně na nebezpečí výskytu tularémie
u lidí po kontaktu s nakaženými zvířaty (hraboši, zajíci).
(zj)

Povídá se, že:
Dnes odpovídáme na otázku.
„Proč děláme regulační stanici na plyn
společně se Sirákovem a proč jim chceme
platit 1 000 000,- Kč“.
Odpověď: Jedná se o částku max. 200 000,- Kč.
Vysvětlení:
1. Kdybychom chtěli udělat samostatnou regulační stanici,
bez účasti Sirákova, nedostaneme od JMP povolení ke
stavbě a plynofikace by se vůbec nekonala.
2. Kdybychom postavili regulační stanici uprostřed mezi
Poděšínem a Sirákovem, náklady na stavbu by se o
mnoho zvýšily:
trasa vysokotlakého vedení by se prodloužila o 400 m a
to by vedlo k prodražení o asi 400000,- Kč
trasa středotlakého vedení by se prodloužila také o 400
m a to by zvýšilo cenu o asi 200 000,- Kč
přívod elektrické energie by se prodloužil z 30 m na 430
m. Pro srovnání: tuto 30 m přípojku nám JME udělají za
70 000,- Kč a po prodloužení na 430 m by cena
vyšplhala na více jak 1 000 000,- Kč, v případě že by
cena 1 m vedení zůstala zachovaná
cena regulační stanice by zůstala zachovaná
Celkem tedy by bylo zvýšení nákladů o 1 600 000,- Kč.
Oproti tomu řešení, které jsme navrhli, nás bude stát navíc
pouhých max. 200 000,- Kč a tuto částku nám obec Sirákov
navíc vrátí po odkoupení vysokotlaké trasy plynárnami v roce
2003. Odpovídá to 40 % trasy středotlakého vedení od
stanice po začátek Sirákova. Částku 1 000 000,- Kč, kterou
jste slyšeli od sousedky, je úplný nesmysl.
Doporučení: Občané, choďte na veřejné schůze obce a
nebudou se šířit nesmyslné poplašné zprávy. Ty šíří lidé,
buď úmyslně, s cílem poškodit, nebo lidé neznalí věci. Na
veřejné schůzi se dovíte pravdu hned u zdroje.
(jd)

Sport.
Žebříček TJ ve stolním tenise.
1. Bláha František
2. Štikarová Jana
3. Šustr Radek
4. Jaroš Zdeněk
5. Musil David
6. Landová Jitka
7. Štikar Jaroslav
8. Jaroš Radim
9. Neubauer Aleš,
mládež:
1. Jaroš Radim
2. Šorf Michal
3. Králová Petra
4. Koumar Milan
5. Peřina Martin atd.
- Oddíl stolního tenisu dělá nábor dětí a mládeže. Každý
zájemce může přijít do herny v kulturním domě zatím každé
úterý od 1900 do 2130 hodin.
- Po ročním působení v Sokole Nížkov se vrací zpět do
místní TJ Jaroš Petr. Důvod zpětného přestupu je pokus o
postup našeho družstva do vyšší třídy.
(zj)

První nebo poslední?
V regionálním týdeníku Vysočina č. 23 ze dne 10.6 jsme si
mohli přečíst článek
„Nezaměstnanost v květnu mírně
poklesla“, kde obec Poděšín obsadila první místo na
Žďárském úřadě práce, když nezaměstnanost vyšplhala na
12,1%. Toto je největší nezaměstnanost v Poděšíně za
posledních 10 let. Kdo z nezaměstnaných má zájem o práci
na obci, ať se přihlásí na obecním úřadě.
(zj)

Odpovídal: Jaroslav Dočekal,
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Hodinky.

Elektrifikace kaple.

Začátkem července nalezla paní Provazníková v horní části
obce dámské hodinky. Ten kdo je ztratil si je může
vyzvednout u Zdeňka Jaroše.
(zj)

Od 30.6.99 probíhala oprava elektrifikace kaple. Do výkopu
byl natažen nový kabel a v kapli byla nově instalována i
elektrická zásuvka.
(jd,je)

Úspory energie.
Od poloviny července je na městském úřadě (1.patro) ve
Žďáře n/S. nově otevřeno bezplatné poradenské energetické
00
centrum. Úřední dny jsou pondělí a středa vždy od 13 do
00
17 hodin. Zde můžete získat informace o úsporách energie
všeho druhu - od zateplení domů, použití vhodných
stavebních materiálů přes obnovitelné zdroje až úsporám
elektřiny. Bude se zde neustále střídat pět odborníků, kteří
Vám zmíněnou problematiku řádně vysvětlí.
(zj)

Nová prodavačka.
Jak jste si určitě stačili všimnout máme od pátku 16.7
v prodejně Jednota opět novou prodavačku, a to pani Věru
Chvátalovou. Ta vystřídala pani Musilovou Janu z Nového
Veselí, která odešla prodávat do Újezda.
(zj)

Malování školky.
V polovině července byla vymalovaná zhruba polovina
mateřské školy. Jedná se o jednu třídu, kuchyň, komoru,
všechny chodby, šatnu a záchody.
(zj)

Prevence.
Všichni občané jsou povinni při pálení klestí v lese,
vypalování a zakládání velkých ohňů, svou činnost předem
nahlásit na hasičský záchranný sbor, operační středisko
Žďár n/S. číslo telefonu 650 403
(zj)

Skládky.
Od 1.července 1999 je zakázáno bez povolení obecního
úřadu vyvážet jakýkoliv odpad na skládky, které jsou za
Flesarovými č.7, a Šlechtickovými č.5. Výjimku může povolit
pouze starosta Jaroš Zdeněk nebo zástupce starosty ing.
Rosecký František a to jen v případě, že půjde o materiál,
který bude vhodný ke konečnému zavožení a rekultivaci
zmíněných pozemků.
(zj)
Kontejner na plasty.
Jelikož je kontejner na plasty umístěný u prodejny neustále
plný, žádáme občany kteří do něj vhazují prázdné lahve od
nápojů, aby tyto lahve předem rozšlapaly či jinak
zdeformovaly. Obec platí za vývoz jednoho kontejneru 210,Kč a zatím firma ODAS nejezdí v kratších intervalech.
(zj)

Veřejný záměr.
Začátkem srpna vyhlásí obecní úřad veřejný záměr na
prodej obecních pozemků. Tento záměr bude vyvěšen na
úředních deskách (prodejna, vývěska u prodejny a vývěska u
OÚ.) jeden měsíc. V tomto termínu si mohou občané podat
v zalepené obálce, na které bude vyznačeno číslo záměru,
žádosti. V žádosti musí být uvedeno číslo parcely, počet
metrů čtverečních a nabyvatel. Jedná se o pozemky, které
jsou pro obec nepřístupné např. zaplocené, zastavěné atd.
(zj)

Stav financí k 30.6. 1999:
- pokladna:
2 117,70
- bankovní účet:
66 531,78
- termínový vklad: 967 220,44
- stavební spoření:1 046 121,00
Celkem:
2 081 990,92

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

(jd)

Žáci vycházející 9. třídu na ZŠ Nížkov:

Děti v MŠ Poděšín:

Zadní řada z leva: Kosourová Jana, Musilová Lucie, Šorf Michal, Lacina
Zadní řada zleva: Jarošová Marie, Enderlová
Radek, Landsman Zdeněk, Kuba Jan, Eliáš Bohuslav, Nejedlý David,
Veronika, Doležalová Kateřina, Sobotka
Enderlová Miroslava, Krčálová Lenka, druhá řada: Junová Ivana,
František, Řeháčková Petra, Dobrovolná
Martina, Myslivec Tomáš, sedící zleva: Vlček
Dobrovolná Marie, Daňková Věra, ředitel školy Sládek František, Pohanka
Mirek, Kubíčková Terezka, Sobotka Aleš,
Eduard, Nejedlá Šárka, Novotná Marta, Dočekalová Petra, Brabcová Blanka,
Čtvrtníček Jiří, sedící: Novotná Pavlína, Bublánová Zdeňka, Landová
Slámová
Růženka,
Dočekal
Tomáš,
Darina, Landa Roman, Stehnová Kateřina, Mokrá Lucie, Neubauerová
Enderle Jiří
Marcela, Černý Miloš a Hošek Zdeněk.
Legenda: tučně – děti z Poděšína, kurzíva – učitelé, podtržené-odchází do školy
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Pohledy do minulosti obce Poděšína.
Rok 1932.
Počasí.
Zima mírná, leden teplý,. V únoru a březnu značné mrazy bez sněhu. Do 22 dubna chladno, konec dubna a počátek května pěkný, zaseto
pohodlně i brambory zasázeny. Konec května chladný. Počátek července velmi teplý, druhá polovina července deštivá a bouřlivá. Žně
započaly 29.července, ale pak nastaly prudké deště a trvaly až do 9.srpna. Žito bylo na stojatě i v kopkách, valně mu nebylo a již začínalo
klasem v klasech klíčiti. Pak nastalo krásné počasí a všechna úroda se dobře za sucha sklidila. Otavy též. Úroda obilí byla slušná, ale ceny
klesají stále, byl koncem srpna 1q ovsa za 65.-Kč, 1q ječmene a pšenice za 120.-Kč. Pšenice byly napadeny rzí a snětí obilnou. Žito 1q za
85.-Kč.Práce obecní. V měsíci květnu spraven byl po celé délce teras hráze obecního rybníka.
Požár.
23. července vyhořelo při bouři stavení Adolfa Pařízka čp. 23. Stavby, U čísla 54 majitelka Františka Dobrovolná, bylo stavbou rozšířeno
stavení obytné i hospodářské budovy. Nové stavení po ohni vystavěl Adolf Pařízek. V hostinci číslo 53 zvětšen taneční sál o přilehlou světnici
zbouráním příčky.
Včelařství
V obci je dost rozšířeno a zabývají se jím Josef Dobrovolný č.30, Václav Enderle č.49, Adolf Pařízek č.23, Jaroslav Dočekal č.9, Adolf Fejt
č.19, Josef Homola č.20, Václav Chvátal č.39, Rudolf Flesar č.10, Antonín Flesar č.7, výměnkář, Josef Palas č.6, František Homola č.34,
Gustav Svoboda č.24, Jan Stránský č.51 a Václav Homola č.17, výměnkář.
Hospodářské poměry.
Koncem roku 1932 jsou velmi neutěšené a nevíme, kdy krize vyvrcholí. Dosud nic nenasvědčuje tomu že by se brzy zlepšily k lepšímu. A tak
budoucnost zastřena jest rouškou chmurné nejistoty.

Rok 1933
Letošní rok nepřinesl žádných velkých změn v naší obci ani v naší republice. Situace hospodářská je stále neurčitá a nevíme, zda opravdu
letošní rok byl vyvrcholením světové krize. Poměry se podle zpráv poněkud lepší, ale dosud není viděti zjevných výsledků. Doufáme všichni že
nastane doba, kdy celý národ oddychne si po tak tíživé době.
Poměry hospodářské.
Úroda byla letos celkem dobrá, ale počasí skoro jako by nepřálo našim rolníkům skliditi podíl se svých polí. Seno se sklidilo dobře, zato ale
žně byly následkem dešťů příliš zpožděny. V srpnu nastalo deštivé počasí, takže se sklízí obilí do polovice září. Podzim chtěl vše vynahraditi,
byl suchý a pěkný. Ceny obilí jsou nevalné. 1q žita 74.-Kč, 1q ovsa 50.-Kč, 1q bramborů 20.- až 25.-Kč. Vepřový a hovězí dobytek není
rovněž dobře placen. Následkem nepříznivého počasí v některých krajích je málo krmiva a proto velká část rolníků musí dobytek odprodati.
Stavby.
Letos na jaře byl dosti čilý stavební ruch. Josef Bláha č.8 dával na obytné stavení nový vrch, František Činčera č.16 přistavoval a rovněž
pokrýval novou krytinou. Od základů nové stavení postavil Václav Bečka č.22.
Počasí.
Jaro studené počátek léta a konec hezké počasí. Měsíc srpen příliš deštivý. Podzim pro polní práce velice příznivý Počátek zimy, citelné
mrazy asi kolem –30 stupňů. Na vánoce napadlo dosti sněhu, ale ten skoro roztál. Vánoce dosti teplé.
(doslovný přepis kroniky)

Krajské rozdělení v 2. polovině 18. století
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