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Zahájení vysílání vysílače EUROTEL..
V Poděšíně proběhla okrsková hasičská soutěž.
Proběhla kolaudace elektrické přípojky, cest, oplocení a vysílače EUROTEL.
Jarošová Ilona se zúčastnila finále České republiky MISS Poupě v Brněnském Boby centru.
Firma Colas zahájila rekonstrukci obecních cest od Jednoty k mostu a na hrázi rybníka.
Proběhly volby do poslanecké sněmovny ČR. Vítězem v Poděšíně a v celé ČR se stala ČSSD.
Stavba nového schodiště k obecnímu úřadu.
Asfaltování cest
Proběhl druhý sraz rodáků obce Poděšín a oslava 100 let hasičů.
Byly vydány čtyři pohlednice obce Poděšín a dvě brožury o hasičích a školce.
V noci ze soboty na neděli byla opět vykradena prodejna Jednoty.
SDH uspořádal u KD dětský den.
Obecní úřad zahájil provoz nové služby-obecní hlášení na mobil a email.

Hasičská soutěž v Poděšíně.

-zj-

Počasí.
DUBEN.

KVĚTEN.

ČERVEN.

Nejvyšší ranní teplota dne 26.4. byla +10°C,
nejnižší ranní teplota dne 7-9.4. byla -2°C,
průměrná ranní teplota je +4,8°C. Nejvyšší
večerní teplota, dne 25.4. je +15°C, nejnižší
večerní teplota, dne 6.4. je +1°C, průměrná
večerní teplota je +9,9°C. Počet slunných dní
4, počet dní, kdy pršelo 5, počet dní, kdy
sněžilo 1, 4x foukal vítr a 1x byla bouřka dne
29.4.. Na duben poměrně slušný měsíc. Žádné
překotné změny ani zima.

Nejvyšší ranní teplota dne 24.5. byla +16°C,
nejnižší ranní teplota dne 7.5. byla +8°C,
průměrná ranní teplota je +12,9°C. Nejvyšší
večerní teplota, dne 18.5. je +21°C, nejnižší
večerní teplota, dne 5.5. je +12°C, průměrná
večerní teplota je +17,5°C. Počet slunných dní
6, počet dní, kdy pršelo 2, 6x foukal vítr. Na
květen poměrně slušný teplý, suchý, ale větrný
měsíc. Žádné velké výkyvy počasí.

Nejvyšší ranní teplota dne 20.6. byla +21°C,
nejnižší ranní teplota dne 2. a 3.6. byla +8°C,
průměrná ranní teplota je +14,4°C. Nejvyšší
večerní teplota, dne 19.6. je +30°C, nejnižší
večerní teplota, dne 8. a 9.6. je +15°C,
průměrná večerní teplota je +20,4°C. Počet
slunných dní 14, počet dní, kdy pršelo 7, 1 den
foukal vítr a 3 byla bouřka. Červen byl teplý a
poměrně suchý.
-zj-

Základní škola v Nížkově.
ABSOLVENTI 9. TŘÍDY SE SVÝMI UČITELI:
1. Spodní řada z leva:
Vlčková Petra, Jaitnerová Andrea, Henzl Jan, Fiksa
Patrik, Peřina Martin, Vejvodová Marie, Halíková Iva,
Slámová Marie, Nejedlá Eva, Štohanzlová Jana, Peřinová
Dagmar.
2. řada z leva:
Landová Lucie, Hošek Tomáš, Doležal Jiří, Němec Jan,
Pospíchal Lukáš, Kasal František, Vosmeková Klára,
Nejedlá Jana, Brabcová Blanka, Chlubna Zdeněk.
3.řada z leva:
Sobotka Josef, Dočekal Petr, Zikmundová Jana, Sláma
Jan, Enderle Tomáš, Hofmanová Iva, Šorfová Iveta,
Ladžun Jaroslav.
4. řada nahoře:
ředitel Sládek František, Čtvrtníček Jiří, Novotná Marta.

9. třída 2002

VÝPIS ZE ŠKOLNÍHO ZPRAVODAJE ČÍSLO 3.
Nejlepší žáci jednotlivých tříd v roce 2000/2001:
2. třída-Enderlová Veronika. 3. třída - Dočekalová Libuše. 5. třída - Žáková Karolína. 8. třída - Enderle Tomáš a Doležal Jiří. 9. třída - Jágr Josef.
Stolní tenis: starší žákyně: 1. Jaitnerová Andrea, 2. Marie Vejvodová. Starší žáci: 1 Jaitner Milan, 2. Jaroš Martin, 3. Palas Luboš.
Výsledky matematického klokana:
Kategorie Benjamín: 1. Matoušek Milan. Kategorie Kadet: 1. Enderle Tomáš, 2. Jágr Petr.
Výsledky školních kol olympiád: Pythagoriáda 6. ročník: 1. Žáková Karolína. 3. Dobrovolná Kateřina. Zeměpisná 7. ročník: 3. Palas Luboš.
Zemědělská 8-9. ročník: 1. Enderle Tomáš. Český jazyk 8-9. ročník: 1. Enderle Tomáš, 3. Jágr Petr.
Veronika Enderlová se zúčastnila výtvarné soutěže „O strašidlo strašidlatý“, kterou vyhlásil Dům kultury Žďár n.S. V této soutěži obsadila se
svou „Čarodějnicí z roští“ 2. místo.
-zj1
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Obecní úřad.
USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA:

OPRAVY CEST.

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Změnu zadání územního plánu obce Nížkov, zakázkové číslo 11-32..
2. Vyhlášku obce Poděšín na „zahájení zjišťování průběhu hranic
pozemků v katastrálním území Poděšín.
3. Půjčku Bohumilu Nejedlému a Anně Nejedlé Poděšín č.85 částku
30.000,-Kč z FRB na opravu střechy a zateplení rodinného domu.
4. Změnu v Mateřské škole Poděšín z organizační složky obce na
příspěvkovou organizaci s vlastní právní subjektivitou.
5. Zaslat finance na povodňové konto 5000,-Kč..
6. Přičlenění*) pozemků LD v Polné k honebním společenstvím:
a) v k.ú. Polná, b) v k.ú. Dobroutov, c) v k.ú. Hor. Věžnice, d) v k.ú.
Záborná, k HS Polná, k HS Dobroutov, k HS Věžnice, k HS Záborná,
Při této příležitosti pověřuje vedení LD v Polné k sepsání příslušných
smluv.
*) Poznámka: Přičleněním se rozumí, že družstvo pozemky pouze
pronajímá, nevstupuje do HS a tím neručí za hospodaření HS.
Obecní zastupitelstvo volí:
1. Přísedícího soudce na volební období 2002 – 2006, pro Okresní soud
ve Žďáře n.S. paní Věru Chvátalovou, Poděšín č. 71.
Obecní zastupitelstvo stanovuje:
1. Počet členů obecního zastupitelstva na volební období 2002 – 2006
ve výši 7 členů
-zj-

Obecní úřad nechal opravit firmou Colas dvě obecní cesty. První cesta
po hrázi byla již dříve zpevněna asfaltem, ale v velmi špatném stavu,
samá díra. Druhá cesta od silnice k mostu byla ještě kamenitá. Cena
opravy byla 472 020,-Kč. Členové obecního zastupitelstva plánují, že
příští rok budou pokračovat v těchto opravách v místech, kde byla
opravována voda, a proto nešlo tyto cesty opravit letos.
-zj-

KVALITA VODY.
Podle protokolu okresní hygienické stanice ve Žďáře n.S., bylo v den
odběru 16. července 2002 ve vodě 81.5 mg/litr dusičnanů (NO3).
Obecní úřad proto upozorňuje, že voda není pitná, ale jen užitková. -zj-

VÝKLADNÍ SKŘÍŇ.

V úterý 3. září skončila doba pro podání kandidátních lístků do
obecního zastupitelstva. O tom, že je v Poděšíně situace kritická,
svědčí ten fakt, že se do voleb přihlásilo jen 8 kandidátů na 7 volených
míst. Kandidáti do Obecního zastupitelstva jsou: Dočekal Jaroslav,
Enderle Jiří, Jágr Pavel, Jaitner Milan, Jaroš Zdeněk, Landa František,
Matoušek Milan, Rosecký František.
-zj-

Výkladní skříní každého města je nádraží a každé vesnice autobusová
čekárna. Ne jinak tomu je i u nás v Poděšíně. Podle čekárny poznáte
mnohé. Jací lidé v obci bydlí, jak se k sobě chovají a jak spolu
vycházejí. Podle naší čekárny se dá poznat například, že si lidé dělají
naschvály, jsou nepořádní, neuznávají práci druhých. Za dobu, co
dělám starostu, to je již osm let, jsem osobně čekárnu několikrát
vybílil. Výsledek byl vždy stejný. Po úklidu již druhý až třetí den bylo
po zemi spousty nedopalků a prázdných krabiček od cigaret, sáčky od
bonbónů a různých cukrovinek. Přitom je přímo v čekárně k těmto
účelům dána obecní popelnice. Nejhorší na tom však je, že čerstvě
vybílená čekárna vydrží také maximálně jeden až dva dny, do doby,
než to zjistí naší akční hrdinové (nebo vandalové) a s odvahou sobě
vlastní se na čekárnu vrhnou a otisky od bot a jízdních kol jsou nejen
na stěnách, ale i na stropě. Jelikož budou v listopadu komunální volby
do obce, přeji novému zastupitelstvu, aby se s tímto nešvarem
vypořádalo lépe než my a aby naše hrdiny po zásluze a právu
odměnilo.
-zj-

POZEMKOVÉ ÚPRAVY.

KRÁDEŽ.

Dne 27. května proběhla v Jídelně ZDV zahajující schůzka majitelů
pozemků a zaměstnanců pozemkového úřadu ohledně pozemkových
úprav v obci Poděšín. Na této schůzi, které se účastnilo 45 majitelů
pozemků, byl zvolen sbor zástupců. Zvoleni byli Doležal Antonín č.4,
Enderle Jiří č.69, Flesar Josef Nížkov, Chvátal Alois č.32, Jaroš Jiří
č.76, Němec Petr Nížkov, Rosecký František č.70. Pověřený pracovník
pozemkového úřadu ing. Hašek Petr, pověřený zástupce za obec Jaroš
Zdeněk č.79.
První schůzka sboru zástupců proběhla 26. června v kanceláři obecního
úřadu, kde byl zvolen předseda sboru zástupců Rosecký František. -zj-

V noci ze soboty na neděli ve dnech 13. až 14. července byla opět
vykradena prodejna Jednoty. Podle prodavačky Věry Chvátalové
vznikla dost velká škoda nejen co lapkové ukradli, ale i na zařízení a
zboží, které se zkazilo v otevřeném mrazáku a lednici.
-zj-

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA.

PARLAMENTNÍ VOLBY.
Ve dnech 14. a 15. června proběhly volby do Poslanecké sněmovny
ČR. V Poděšíně pracovala volební komise v tomto složení: předseda –
Jaroš Zdeněk č.79, místopředsedkyně – Jágrová Marie č.89, členové –
Chvátal David, Sirákov a zapisovatelka Nejedlá Romana č.91. Ve
volebním seznamu bylo zapsáno 187 voličů, jeden volič si vyzvedl
voličský průkaz, a tak mělo přijít k volbám 186 voličů. První volební
den přišlo rekordních 114 voličů. Druhý volební den 27 voličů, to je
celkem 141 voličů, tedy 75,8%. Ve volební urně byly dva neplatné
hlasy, a tak celkem bylo 139 platných hlasů. 1. místo obsadila ČSSD
33 hlasů, 23.7%, 2. Koalice 31 hlasů, 22.3%, 3. ODS 25 hlasů, 17.9%,
4. KSČM 23 hlasů, 16.5%, 5. Strana venkova 15 hlasů, 10.7%, 6.
Strana zelených 4 hlasy, 2.8%. 7. Sdružení nezávislých 3, 2.1%, 7.
Pravý blok 3 hlasy, 2.1%, 9. Strana naděje 2 hlasy, 1.4%. Ostatní
strany nedostaly ani jediný hlas.
-zj-

POHLEDNICE.
Obecní úřad vydal k setkání rodáků 4 nové pohlednice. Návrh
zpracoval ing. Jaroslav Dočekal.
První pohlednice je vydaná ke 100. výročí založení hasičů. Je na ni
nápis „1902 – 2002, 100 let hasičů, Poděšín“. Jsou na ni 3 dobové a tři
nové fotografie.
Na druhé pohlednici je letecký snímek r roku 1998 a nápis „Poděšín“ a
„1233 první písemná zmínka, 1828 otevření školy, 1902 založení sboru
dobrovolných hasičů, 1998 setkání rodáků – 765 let obce a 2002
setkání rodáků – 100 let hasičů.
Třetí pohlednice má jako podklad též letecký snímek a na něm šest
fotografií, na kterých je prodejna Jednoty, kaple, Mateřská škola,
čekárna, skupinová fotka ze setkání rodáků a stavění máje.
Čtvrtá pohlednice má bílý podklad a mezi šesti obrázky, jako jsou
labuť na rybníku, hostinec ve Mlejně, kaple, kulturní dům, Enderlova
čtvrť a horní konec, je nápis „Poděšín 2002“, dva obecní znaky a dvě
obecní pečetě. Tyto pohlednice si můžete koupit na obecním úřadě.
Jeden kus stojí 4,-Kč, nebo soubor 6 pohlednic za 24,-Kč.
-zj-

JAK DOPADLY VOLBY V ČR.
V České republice se voleb zúčastnilo 58% voličů. Volby vyhrála
ČSSD 30.2% hlasů, to je 70 mandátů, druhé skončilo ODS 24.47%, to
je 58 mandátů, třetí KSČM 18.51%, to je 41 mandátů, a poslední
strana, která se dostala do parlamentu je koalice KDU-ČSL a US
14.27%, to je 31 mandátů. Prezident republiky Václav Havel pověřil
předsedu ČSSD Vladimíra Špidlu sestavením vlády.
Kdo se podělil o mandáty v Kraji Vysočina. Jsou to za ČSSD:
Jaroslav Tvrdík (33 let) – Praha, Karel Černý (37) – Hamry n.S., (ZR),
Petr Zgarba (42) – Lípa, Jaromír Schling (55) – Jihlava. KSČM: Pavel
Kováčík (46) – Hrotovice, Milan Bičík (52) – Havlíčkův Brod, Marie
Rusová (51) – Nové Město n.M. (ZR). ODS: Miroslava Němcová (49)
– Žďár n.S. (ZR), Jaroslav Pešán (55) – Jihlava. Koalice: Jan Kasal
(50) – Žďár n.S. (ZR), Jiří Karas (59) – Třebíč. Podle tohoto vidíte, že
z každé strany je v Parlamentu jeden poslanec z okresu Žďár nad
Sázavou, což je pro náš okres dobrý příslib.
-zj-

BROŽURY O OBCI.
Obecní úřad vydal k setkání rodáků dvě brožury. První brožura má
název „60 let Mateřské školy v Poděšíně“ a napsali ji Jaroš Zdeněk a
Jarošová Marie, grafická úprava Dočekal Jaroslav a má 24 stran. Druhá
brožura nese název „100 let sboru dobrovolných hasičů v Poděšíně“,
která má 56 stran a napsal ji Jaroš Zdeněk, grafická úprava také
Dočekal Jaroslav. Obě tyto brožury si můžete zakoupit na obecním
úřadě.
-zj2
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Strana
ČSSD
ODS
KSČM
Koalice
Nezávislý
Zelení
Venkova

Poděšín
%
23,74
17,98
16,54
22,30
2,15
2,87
10,7

Poděšín
hlasy
33
25
23
31
3
4
15

Žďár n.S.
%
32,97
16,92
17,74
19,63
4,55
1,33
2,24

Vysočina
%
31,97
19,26
19,69
16,92
3,21
1,96
1,62

Vysočina
mandáty
4
2
3
2
0
0
0

ČR
%
30,20
24,47
18,51
14,27
2,78
2,36
0,87

ČR
mandáty
70
58
41
31
0
0
0

Kultura.
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE.
V neděli 25. srpna odpoledne uspořádal sbor dobrovolných hasičů za krásného počasí u kulturního domu „dětský den“. Vybíráme některé
výsledky:
Děti starší 9-ti let:
běh 60 metrů-dívky: 1. Ševečková Helena, 2. Palasová Hana, 3. Palasová Šárka. Chlapci: 1. Chvátal Jakub, 2. Šorf Milan, 3. Doležal Václav
Šplh na laně-dívky: 1. Žáková Karolína, 2. Palasová Hana, 3. Ševečková Helena. Chlapci: 1. Havlík Petr, 2. Chvátal Jakub, 3. Doležal Václav
Hod na plechovky-dívky: 1. Žáková Karolína, 2. Slámová Stanislava, 3. Vejvodová Marie. Chlapci: 1. Sláma Pavel, 2. Chvátal Jakub, 3. Sobotka
Prolézání tunelem: 1. Šorf Milan, 2. Žák Marek, 3. Palas Luboš
Skákání v pytli-dívky: 1. Ševečková Helena, 2. Žáková Karolína, 3. Dočekalová Libuše. Chlapci: 1. Šorf Milan, 2. Havlík Petr, 3. Palas Luboš
Skok z místa: 1. Ševečková Helena 188 cm, 2. Chvátal Jakub 180, 3. Havlík Petr 167, 4. Doležal Václav 154, 5. Sláma Pavel 150.
Děti mladší 9-ti let:
Prolézání tunelem: 1. Dočekal Tomáš, 2. Jágrová Jana, 3. Sekničková Iveta, 4. Musilová Hana.
Plazení: 1. Dočekal Tomáš, 2. Jágrová Jana, 3. Slámová Mirečka, 4. Vejvoda František.
Hod na plechovky: 1. Vejvoda František, 2. Jágrová Jana, 3. Dočekal Tomáš, 4. Musilová Hana.
Skákání v pytli: 1. Žák Marek, 2. Dočekal Tomáš, 3. Jágrová Jana, 4. Musilová Hana.
Skok z místa-dívky: 1. Dočekalová Libuše 139 cm, 2. Palasová Hana 126, 3. Jágrová Jana 104. Chlapci: 1. Dočekal Tomáš 139 cm, 2. Žák Marek
122, 3. Vejvoda František 92.
Běh se svázanýma nohama: 1. Dočekal Tomáš – Žák Marek, 2. Jágrová Jana – Sekničková Iveta, 3. Musilová Hana – Vejvoda František.
-zj-

BIOGRAFICKÝ SLOVNÍK POLENSKÝ.
Nakladatelství Linda Polná vydalo v druhé polovině srpna publikaci „Biografický slovník Polenský“ (náklad 1000 ks, cena 120,- Kč), kterou
zpracoval Jan Prchal. Na 226 stranách jsou zachyceny životopisy 279 významných rodáků a obyvatel regionu včetně žijících. Ve výběru jsou
zařazeni spisovatelé, sportovci, fotografové, výtvarníci, hudebníci, politici, vynálezci, řemeslníci atd. v této publikaci jsou také 4 obyvatelé obce
Poděšín a to: ing. Dočekal Jaroslav, Kissnerová (Chvátalová) Renata, Jaroš Zdeněk a Šmiraus Adolf. Tuto knihu si můžete vypůjčit v místní
knihovně a lze ji objednat nebo přímo koupit na adrese: Linda, Husovo náměstí 22, 588 13 Polná.
-zj-

KNIHOVNA.
Knihovník místní lidové knihovny v Poděšíně Jaromír Jágr upozorňuje, že vypůjčování bude zahájeno 15. listopadu 2002 od 1730 hodin. Půjčovat
se bude každý pátek od 1730 hod. do 1900 hodin. V knihovně je opět mnoho nových titulů jak regionální knihy, tak i zábavná literatura.
-zj-

Setkání rodáků a oslavy 100 let hasičů.
vteřin, útok za 68 vteřin a překážkovou dráhu za 70,5 vteřin. Druhé
místo obsadili Kotlasy 148,38 (70.08 a 78,3), třetí bylo Nové Veselí
160,28 (85,09 a 75,19), čtvrté Březí 167,25 (93 a 74,25), páté družstvo
Poděšína 167,94 (97,06 a 70,88), šestý skončil Matějov 171,96 (94,09
a 77,87), sedmý Sirákov 194,78 (118,08 a 76,7) a poslední skončila
Budeč 204,66 (122,04 a 82,62). Naše družstvo soutěžilo ve složení:
Flesar Vladislav, Chvátal Alois, Chvátal Libor, Jaroš Petr, Landa
Roman, Nejedlý David, Sobotka Pavel, Sobotka Václav a Šlechtický
Jiří. Mám dojem, že o pěkné třetí místo nás připravila penalizace 10
vteřin, kterou nám dali neobjektivní rozhodčí. Jaká velká škoda, že náš
sbor nedodal své rozhodčí. Vše mohlo vypadat jinak. I tak to byla
pěkná akce, která proběhla u příležitosti stého výročí založení sboru.-zj

100 LET SDH A SETKÁNÍ RODÁKŮ.
Dne 29. června proběhlo po čtyřech letech druhé setkání rodáků obce
Poděšín. Toto setkání bylo spojeno s oslavou 100 let založení sboru
dobrovolných hasičů a 60 let od založení Mateřské školy. Vše začalo
již v osm hodin v kulturním domě, kdy starosta hasičů zahájil
slavnostní schůzi sboru. Té se účastnil i starosta okresního sdružení
hasičů bratr Jan Dřinek a dlouholetý funkcionář okresu bratr Karel
Herold. Po zahájení, které provedl starosta sboru Milan Matoušek,
přečetla Romana Nejedlá stoletou historii sboru, kterou připravil
Jaroslav Dočekal. Dále přišly projevy hostů a pak došlo k předávání
vyznamenání těmto hasičům:

HASIČSKÁ SOUTĚŽ.
V neděli 2. června proběhla V Poděšíně „na Bejčině“
okrsková hasičská soutěž. Pozvání přijaly všechny
hasičské sbory okrsku Nové Veselí. Soutěže veteránu
se účastnili jenom hasiči Újezda. Hlavní soutěže se
účastnilo celkem 8 družstev. Musíme si přiznat, že i
přes ohromnou snahu našeho družstva se nám
nepodařilo probojovat mezi tři nejlepší družstva.
Celkové výsledky: 1. Újezd měl celkový čas 139.5

Za 10 let činnosti: Dočekal Jaroslav č.9, Enderle Jiří č.69, Flesar
Pavel č.35, Homola Viktor č.34, Chvátal Libor č.71, Jágr Jaromír č.93,
3
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Jágr Pavel č.89, Landa František č.33, Matoušek Milan č.87, Řeháček
Vladimír č.59, Šimek Jiří č.25,
Za 20 let činnosti: Enderle Stanislav č.86, Flesar Bohumil č.35, Flesar
Josef č.7, Flesar Stanislav č.7, Flesar Vladislav č.83, Homola Jan č.34,
Jágr Josef č.64, Jaroš Zdeněk č.79, Kosour František č.77, Nejedlý
Alois č.91, Nejedlý Bohumil č.85, Palas Vratislav č.6, Sláma Jan č.81,
Sláma Miroslav č.29, Sláma Pavel č.94, Šmiraus Adolf č.27,
Za 40 let činnosti: Bláha František č.63, Doležal Antonín č.4,
Chalupník Jan č.22, Rosecký František č.70.
Za 50 let činnosti: Dočekal Jaroslav č.9, Sláma Jan č.29, Šimek Jan
č.68, Flesar Josef č.7, Homola Josef č.20, Enderle Stanislav č.69.
Ti hasiči, kteří se nezúčastnili předávání vyznamenání na místě, ho
dostali po schůzi domů. Je ovšem smutné, že bylo dost těch, kteří se
nedostavili ani na tak slavnostní akci jako tato. Schůze byla zakončena
slavnostním obědem.
V té době již proudily do kulturního domu zástupy rodáků, kteří se u
prezence nejprve podepsali do pamětní knihy, připravené Marie
Dobrovolnou a dostali 6 kusů pohlednic, které byly k tomuto dni
vydány, pamětní vázičku a lístky na jídlo. Dále si mohli objednat dvě
brožury k tomuto dni vydané a videokazetu. Mohli si také prohlédnout
velice pěkně provedenou výstavku ze života obce, kterou připravila
Šimková Helena. Svůj koutek na ní měli hasiči, mateřská škola,
myslivci, sportovci a obec kdysi i dnes. Vystaveny byly také všechny
kroniky – obecní, hasičská, školní a jiné důležité historické dokumenty.
K vidění také byly rozmanité hasičské odznaky a vyznamenání a pěkné
tablo současných hasičů. Setkání rodáků zahájil v 11,45 starosta obce
Zdeněk Jaroš. Po něm přečetla Jindřiška Landová historii obce, kterou
připravil Jaroš Zdeněk. Po těchto náležitostech vyšli rodáci před
kulturní dům, kde Sirákovští hasiči, vedeni bratrem Jaromírem
Vlčkem, předvedli komický útok starou ruční stříkačkou. Pak
následoval průvod po vsi, v jehož čele šli bratři hasiči a starosta
Matoušek Milan a velitel Chvátal Libor nesli věnec. Průvod šel po
silnici okolo vesnice až ke školce. Hasiči pokračovali ke kapli, kde u
křížku položili věnec. Další bod programu byla prohlídka školy, která
byla k tomuto pěkně připravena a ředitelka Marie Jarošová dávala
patřičný výklad. Po ukončení prohlídky měl být zasazen pamětní
strom, ale zde byl trochu zádrhel, protože začalo dost pršet. Takže
následovala Mše svatá v kapli, kterou sloužili nížkovští faráři Petrucha
Josef a Mokrý Jan, na varhany hrál Jaromír Pospíchal a zpívala
Pokorná Marie. Během mše se počasí vyjasnilo, a tak starosta obce
Jaroš Zdeněk a starosta hasičů Milan Matoušek zasadili pamětní strom
za přispění Josefa a Aloise Flesarových (červený javor). Když byl
strom zasazen, všichni se přesunuli zpět do kulturního domu, kde
následoval oběd. Po obědě vystoupila skupina historického šermu (6
šermířů) „FLAMBERG“ ze Žďáru n.S., která předvedla ukázky
různého středověkého bojového umění a střelbu ze starých zbraní. Po
tomto byla zahájena volná zábava při hudbě a tanci. Hrála hudební
skupina „Preston“ z Červených Domků ve složení Jiří Záboj, Zdeněk
Záboj a František Prchal. V této době mohli nebojácní zájemci letět
rogalem a prohlédnout si obec z výšky. Ve 22 hodin byly odpáleny dva

ohňostroje, které se velice líbily nejen dětem, ale i dospělým. Celá akce
byla zakončena ve 3 hodiny, kdy přestala hrát kapela.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na přípravě a organizování této náročné akce. -zj-

22. ČERVNA 1902, ZALOŽENÍ SDH V PODĚŠÍNĚ.
Co se týče založení Sboru dobrovolných hasičů v Poděšíně, ve
vlastnictví nebyl doklad, který by toto založení dokumentoval.
Nahrazuje jej zápis v deníku Sboru dobrovolných hasičů v Poděšíně,
zápisník jednací z roku 1902. Položka číslo 1, ze dne 22.6.1902 –
adresovaná c.k. okresní hejtmanství v Německém Brodě – oznámení o
zřízení sboru dobrovolných hasičů. Položka číslo 3, oznámení ze dne
2.8.1902 – c.k. okresní hejtmanství v Německém Brodě – věc:
oznámení o zřízení Sboru dobrovolných hasičů v Poděšíně. Položka
číslo 3, ze dne 2.8.1902, oznámení c.k. okresního hejtmanství
v Německém Brodě – věc: Povolení k utvoření Sboru dobrovolných
hasičů v Poděšíně. Původně jsem měl napsáno toto: „Jelikož jiných
dokladů není, toto jej nahrazuje“. Těsně před vydáním této brožury se
podařilo sehnat druhý a třetí doklad o založení sboru dobrovolných
hasičů a to knihu členů z roku 1939, kde byl uváděn Josef Sochor číslo
27, člen sboru od 22. června 1902. Ve čtvrtek 16. května však vydala
půda Jaroslava Dočekala další důležitý dokument a to „Pamětní
knihu“, kde je uváděno: „Sbor založen byl dne 22. června 1902 na
první valné hromadě a přistoupilo 28 činných členů“. V hasičské
kronice okresu Žďár nad Sázavou, vydané v roce 1998 je právě chybně
uváděno datum 2.8.1902. Jenže tou dobou již sbor fakticky fungoval a
toto datum je jen potvrzení toho, co již bylo založeno. Náš sbor byl
zařazen do hasičské župy Německo-Brodské. Prvním vybavením sboru
byly plátěné vaky – berlovky, pak pojízdná ruční stříkačka. Na první
valné hromadě byl zvolen první výbor v tomto složení: Starosta a
velitel: Rosecký Josef, rolník č.19, náměstek velitele: Blažek Jan,
rolník a starosta obce č.17, jednatel: Med Josef, řídící učitel č.45,
pokladník: Flesar Antonín, rolník č.7, četař: Svoboda Gustav, kovář
č.24, hudec: Chvátal Antonín, rolník č.39, členové sboru: Činčera
František, domkař č.16, Doležal Antonín, rolník č.4, Doležal Josef,
rolník č.?, Hanus František, rolník č.?, Hanus Josef, rolník č.?, Homola
Josef, rolník č.20, Homola Václav, rolník č.17, Chvátal Alois, syn
rolníka č.47, Chvátal František, domkař č.33, Chvátal Josef, syn
rolníka č.47, Jaroš Jan, dělník č.?, Musil Rudolf, rolník č.38, Neubauer
František, rolník č.48, Pařík Jan, domkař č.35, Pospíchal Tomáš,
domkař č.?, Rosecký Antonín, syn rolníka č.5, Rosecký Martin, rolník
č.11, Sochor Josef č.27, Stránský Josef, domkař č.?, Šimek Jan,
domkař č.25, Šimek Josef, domkař č.?, Šmiraus Jan, domkař č.50.
Dodatečně v nezjištěné době přihlášeni: Dobrovolný Eduard, rolník
č.?, Novotný Jan, domkař č.21, Rosecký Antonín, domkař č.?, Rosecký
Josef, krejčí č.?, Sedlák Václav, domkař č.43, Šedivý František, kočí
č.19, Šimek Vojtěch, domkař č.?. Stanovy sboru byly schváleny
výnosem c.k. místodržitelstvím království Českého dne 26. července
1902, pod číslem 147920. Čtyřkolová ruční stříkačka jednoproudová
byla dodána firmou R. A. Smekal v Praze dne 27. července 1902 za
cenu 1360,-Kč.
Vybráno z brožury 100 let sboru dobrovolných hasičů v Poděšíně. -zj-

Zajímavosti.
KŘÍŽ 3.
Dnes se podíváme na kříž, který stojí na bývalé Polenské cestě za Jágrovými (Jágrův kříž). Tato cesta
měla do roku 1890 velký význam, protože vedla z Polné přes Skrýšov kolem lesa „Pustý“ do Poděšína
a pokračovala dál do Sirákova. Kříž stojí skoro přesně uprostřed pod dráty vysokého napětí, mezi
sloupy číslo 670 a 671 na nejvyšším bodě v Poděšíně již zmiňované cesty. Kříž má základ 25 x 22 cm,
který je vysoký 90 cm nad zemí. Tělo kříže má rozměry 22 x 20 cm a je vysoké 200 cm. Ramena jsou
také 22 x 20 cm a na každou stranu jsou 59 cm, takže celková délka ramena je 140 cm. Horní část má
též půdorys 22 x 20 cm a je vysoká 70 cm. Celková výška kříže je 380 cm. Nápis, který je ve spodní
části kříže se již nedá přečíst a ani pamětníci si ho již nepamatují. Čitelný je jen letopočet „1822“. K
tomuto datu mám ve svých záznamech jenom, že byla „úprava roboty 1794 dní voly, 390 ruční“.
Dodatek ke kříži,o kterém jsme psali v minulém zpravodaji: Paní Blažena Flesarová nám oznámila, že
na Nejedlovém kříži u Karbarovy cesty byl tento nápis „STŮJ ZDE SYNU, DCERO MÁ, KAM TĚ
VEDE CESTA TVÁ. VSTUP V MYSL SRDCE OBRAZ MŮJ, ŠŤASTNÝ BUDE ODCHOD
TVŮJ“. Karbarova cesta byla ve své době spojnicí mezi Polnou, Hrbovem a Nížkovem, tedy cesta dost
velkého významu. V roce 1890 byla vedena přes Poděšín nová silnice spojující Polnou a Žďár nad
Sázavou. Cesta mezi Nížkovem a Poděšínem byla také a tak Karbarova cesta postupně ztrácela na
významu.
-zj4
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REKORDMANKA.
Ve zpravodaji svazu chovatelů a knihy českého strakatého skotu č. 1/2002, vyšla tabulka krav s celoživotním nadojeným mlékem nad 75 000 kg
mléka..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Číslo krávy
57435551
59168631
59786654
13061511
50205243
10284341
37199247
31502346
54919243

kg
100 353
84 847
79 990
78 955
78 771
78 245
76 014
75 789
75 760

laktace
13
12
13
12
14
10
13
10
12

Majitel
KLAS Nekoř a.s.
Dolina Staré Město a.s.
ZDV Poděšín
Zámecký Vrch s.r.o.
Agra Deštná a.s.
ZD Draženov
ZD Bělčice
Agrochov Kasejovice-Smolivec a.s.
ZD Rodinov

Naše kráva se narodila 8.7.1985 a měla 13 laktací. První tele (býk) se jí narodilo 12.2.1988 v prvotelkové stáji v Sirákově. V roce 1989 byla
převezena na horní kravín do Poděšína, kde se jí prvně narodila jalovička a pak 3 býci. V prosinci 1992 po rozdělení družstva na různé subjekty,
byla převedena na dolní kravín, kde odchovala 6 býků a 2 jalovice. Poslední tele měla 23.5.2000. 17.4.2002 byla vyřazena pro vysoký věk. -zj-

Sport.
STOLNÍ TENIS.

HÁZENÁ.

Soutěže stolního tenisu začínají 20. října. TJ Poděšín má
v soutěžích 4 družstva a patří mezi největší oddíly na Žďársku.
Družstvo Poděšín „A“ hraje nejvyšší okresní soutěž a to
okresní přebor 1. třídy. Základ družstva tvoří tito hráči: Jaroš
Petr (25 let), Bláha František (22), Štikarová Jana (23) a Jaroš
Radim (19).
Poděšín „B“ hraje okresní přebor 4. třídy a základ družstva
tvoří Jaroš Zdeněk (49), Landová Jitka (37), Musil David (23) a
Chvátal Jaroslav (45). Další dvě družstva hrají okresní přebor 5.
třídy.
Za Poděšín „C“ hrají: Šustr Radek (37), Maša Stanislav (33),
Smolík Jaroslav (36) a Maša Pavel (27).
Poděšín „D“ hraje v základním složení: Štikar Jaroslav (45),
Neubauer Aleš (24), Pohanková Petra (25) a Chvátalová Iva
(23).
Další hráči jsou: Vejvoda František (26), Borský Pavel (27),
Maša Petr (19), Vejvodová Marie (15), Jaitnerová Andrea (15)
Jaitner Milan (14), Palas Luboš (13), Jaroš Martin (14).
-zj-

Ve Švédsku proběhl největší mezinárodní turnaj v házené na světě „PARTILLE
CUP“, kterého se účastnil i zástupce naší obce trenér dorostenců Nového Veselí
František Vejvoda. Jeho svěřenci bojovali v kategorii Boys 18, kde byli
zařazeni do deváté skupiny. V ní měli za soupeře tato družstva: DIP Lotara –
Bosna Hercegovina 19:9 (8:8), Skanela IF – Švédsko 11:19 (5:8),
Olympic/Viking HK – Švédsko 13:10 (8:2). Těmito výsledky se probojovali do
finále A.
Ve finále A měli dorostenci za soupeře švédské týmy IK Savehof 1 7:16 (3:8) a
IFK Sökvde 2 11:15 (8:8) a portugalský Sporting Clube Portugal 6:11 (1:4).
Střelci branek: Smrčka Ladislav 22, Strejček Jan 12, Najman Petr 10, Macek
Lukáš 6, Doskočil Jakub 5, Keznikl Jaroslav 4, Štikar Miroslav 1, Hajčman
Karel 1, Vaněk Jaroslav 1
Na hodnocení výkonu družstva jsme se zeptali trenéra Františka Vejvody.
V závěru některých zápasů rozhodovala fyzická kondice, a právě s ní jsme měli
problémy. Přece jenom je na hráčích znát, že jim sezona skončila již před
měsícem. Tento turnaj jsme brali jako zahájení přípravy na nadcházející sezonu.
Do družstva nám přišlo několik hráčů ze starších žáků. Díky tomuto turnaji
jsme si mohli vyzkoušet, jak nám zapadnou do kádru. Každopádně pro nás byla
účast na tomto turnaji velkou zkušeností a přínosem.
-zj-

Mateřská škola.
MŠ 2002. První řada z leva:
Enderle Petr, Vázler Petr, Holcmanová Anna, Myslivec Michal, Jarošová Eliška,
Jarošová Anna, Wasserbauerová Pavlína, Hanus Vojtěch, Jágrová Anna, Slámová
Miroslava, Vlček Miroslav.
Druhá řada z leva: Jaroš Petr, Vázlerová Nikola, Jarošová Kateřina, Wasserbauer Jaroslav,
Řeháčková Ivana, Vlčková Adéla, Musilová Hana, Sekničková Iveta.
Vzadu stojí:
učitelka Urbánková Kateřina a ředitelka Jarošová Marie. Chybí: Enderle Vojtěch a Jan.

PŘEŽBLEBTY VE ŠKOLCE.
- Děti při bojové hře věšely na větve fábory z krepového papíru a jeden jim uletěl. Nikolka
to uviděla a zvolala: „Támhle uletěl jeden semafor“
- Při prohlídce družstevního vepřína, kde děti mimo jiných prasat viděly i velkého černého
kance, nato Petřík povídá: „Fuj, to byl ale hnusnej divočák“.
- Paní učitelka mluví s dětmi ve školce o dětech různých národů a o tom, že mluví jinou řečí. Dětí se ptají, proč mluvíme česky? Paní učitelka
praví: cizí děti mluví cizí řečí, ale vy mluvíte česky, protože bydlíte v Česku. Tu se ozve Pavlínka. „Já nebydlím v Česku, já bydlím v Nížkově!
- Nikolka přišla do školky a povídá paní učitelce „Naše maminka včera škvařila třešně“
-mj-

VÝLET DĚTÍ.
15. května jsme jely s dětmi z MŠ na výlet do Žlebů. Jely jsme společně s MŠ Nížkov a Sázava. Cesta byla dlouhá, ale stála za to. Ve Žlebech nás
čekala krásná obora s dravými ptáky, bílými jeleny, divočáky. Vedoucí obory měli pro nás připraven zajímavý program – ukázku výcviku
dravých ptáků, mláďata dravců, sovy, krkavce. Překvapením pro děti byl šermířský souboj. Na závěr si mohly děti vyzkoušet podržet sovu na
vlastní ruce s rukavicí. Výlet byl moc pěkný, děti získaly nové poznatky, pobavily se i trochu bály.
-mj-

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK.
V pondělí 2. září byl v mateřské škole slavnostně zahájen nový školní rok. Školka však byla otevřena již 26. srpna a děti přišly do vybílené a
pěkně uklizené školky. Na letošní školní rok je přihlášeno 23 dětí, z toho 10 z Poděšína, 11 ze Sirákova a 2 děti z Nížkova. Nováčci jsou
Kubíčková Veronika, Jarošová Eliška, Jarošová Lenka a Černá Ludmila. Ke změně došlo i v učitelském sboru. Po dvouletém působení
v Poděšíně odešla Kateřina Urbánková učit do Žďáru n.S. a od 26. srpna za ní nastoupila paní Vítková Lada, také ze Žďáru n.S. Ostatní personál
zůstal beze změny.
-mj5
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Mládež.
MISS POUPĚ ČR 2002.
Možná jste se již dočetli o mém ocenění 2. vícemiss, které jsem
obdržela v základním kole Miss Poupě 2002 ve Žďáru nad Sázavou
(25.1.2002) v minulých číslech poděšínského Zpravodaje nebo
v novinách Vysočina. Touto výhrou se mi vlastně otevřela jedna z cest.
Mimo to, že jsem za své třetí místo získala spoustu užitečných a
krásných cen, se mi začaly ozývat různé modelingové agentury. Mě,
ale zajímala jen jedna, ta která organizuje soutěže krásy po celé České
republice. Ta si mě, stejně jako další čtyři postupující ze základního
kola, pozvala do Havířova na vystoupení (Kulturní dům Leoše Janáčka
30.3.2002). Všechny pozvané dívky, bylo jich 52 z celé České
Republiky, byly oficiálně v širším semifinále Miss Poupě. V Havířově,
kde mimo jiné proběhlo i promo vystoupení pro veřejnost, jsme se
dozvěděly o cestě všech semifinalistek na 14 dní do Řecka, kde měla
proběhnout soutěž o Miss Antika a výběr 12 dívek do finále Miss
Poupě ČR 2002. Do Řecka jsme odjížděly poschoďovým autobusem
17. května. Všechny dívky s sebou měly kromě svých vlastních potřeb
i pomůcky pro své dvě volné disciplíny. V Miss poupě se totiž soutěží
v 6 disciplínách: 1. Rozhovor s moderátorem, 2. Volná disciplína, 3.
PC test, 4. Volná disciplína s hereckou tématikou, 5. Promenáda
v plavkách, 6. Módní přehlídka. V Řecku bylo nádherně, bydlely jsme
v hotelu, kde byl i bazén, před hotelem se rozkládala pláž a za ní moře.
Program dne byl jednostranný. Většinou to byly samé nácviky
choreografie, bojového umění “Tai-či“, aerobiku, dále kosmetické a
kadeřnické kursy. Teprve večer se rozjížděla ta správná nálada. To
jsme podnikaly výlety na lodi, představení pro řecké diváky, návštěvy
koncertů a hlavně diskoték, kde bylo obzvlášť nádherně. Řecké
diskotéky jsou totiž vyhlášené. Po všech radostech, ale i starostech
jsme si 24. května zabalily nejnutnější věci a odjely na závěrečnou
soutěž do Soluně. Večer, když se sešli diváci a zasedla jak řecká, tak
česká porota, začalo se soutěžit. Po třech hodinách plných nervozity
měli porotci jasno. Do finále jsem se mimo jiných 11 dívek dostala i já.

Všechny finalistky jsme se pak měly báječně. Celé tři zbývající dny
jsme se pak fotily pro různé magazíny, podnikaly výlety, projely se na
jachtě, vyzkoušely si podvodní potápění atd. Po návratu z Řecka domů,
jsem si nestačila ani odpočinout, a už jsem se začala připravovat na
závěrečnou soutěž, která se konala 8. června v Brněnském Boby
Centrum. Finále Miss poupě ČR moderovali Jiří Langmajer a Jiří
Krytinář. Do Brna jsem odjela již ve středu a do soboty jsme
nacvičovaly choreografie. I když nakonec tituly nejkrásnějších poupat
získaly jiné tři úspěšnější dívky, stejně jsem ráda , že jsem se toho
zúčastnila, protože mi zůstaly nejen dvoje krásné šaty, plavky a fotky
do booku, ale také mi občas přijde nějaká ta nabídka na focení či na
módní přehlídku. Byla to zajímavá a jistě užitečná zkušenost, která mě
velice bavila a těšila.
-ij-

Finance.

Hlášení na mobil.

STAV FINANCÍ K 30. 6. 2002:
- pokladna:
25 301,80
- bankovní účet: 1 716 917,98
- term. vklad:
1 110 478,99
Celkem:
2 852 698,77
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ZAHÁJENÍ.
Kč
Kč
Kč
Kč

Obecní úřad zahájil dne 4.10.2002 novou službu a to obecní hlášení na
mobilní telefon ve formě zprávy SMS a na internet na e-mail.
Doposud o tuto službu projevilo zájem asi 30 majitelů mobilu nebo
internetu. Žádáme tímto další zájemce, aby se přihlásili na OÚ.
-jd-

-jd-

,

Historie.
KOŇSKÉ PŘÍBĚHY.
Stěhování Rumunských vojáků z Polné.
Po válce měli v městech nedostatek potravin. Byla proto výzva k obyvatelům vesnic, jestli mohou nějaké
potraviny poskytnout. My jsme se přihlásili, že dodáme několik metrických centů bramborů. Já jsem je odvážel do
Polné do zemědělského výkupu. Když jsem se vracel, jela proti baterie Rumunských vojáků, kteří se vraceli domů.
Vpředu jeli mladí důstojníci na koních a za nimi vojáci s koňmi, zapřaženými do kanónů. Když mě míjel jejich
velitel, natahoval ruku na můj sváteční bič. Já jsem seděl přímo za koňmi. Skočil jsem na oj a bič jsem rychle
vytáhl z chomoutu, kde jsem ho měl zasunutý. Všem vojákům se můj husarský kousek líbil a velice se bavili. I
jejich velitel mě nakonec pozdravil salutováním. Rákosové násady nebyly ve válce ke koupi.
Plemenní hřebci v naší vesnici..
Když jsem byl zaměstnán v Židlochovické hříbárni, jezdil jsem domů na pouť. V neděli ráno jsem vždy
navštěvoval pana Aloise Chvátala, který měl v té době ve stáji plemenné hřebce pro připouštění klisen velkého
okruhu chovatelů. Byl na ně hrdý neb je měl vždy v pořádku, radost na ně pohledět. Jeden hřebec byl
chladnokrevný, druhý teplokrevný. Byli velice temperamentní, pomáhal mu proto v zápřahu předseda JZD. Tito
hřebci byli z hřebčince Tlumačova.
-bd-

NEJSTARŠÍ OBYVATELÉ PODĚŠÍNA.
Soupis majitelů domů 31.12.1890. Tentokrát se seznámíme s obyvateli Poděšína z roku 1890. Podkladem pro získání těchto údajů byly
opět tzv. Sčítací operáty, což jsou archy, vzniklé při sčítání obyvatel. Zápisy jsou prováděny podle čísla popisného. U každého obyvatele byly
zapsány tyto položky: příjmení, jméno a vztah k hlavnímu obyvateli (manželka, syn, dcera, otec, matka, cizí); pohlaví; rok narození; náboženství
(katolické, evangelické); stav rodinný (ženatý, vdaná, svobodný, vdova…); úřad, živnost, řemeslo (při polním hospodářství, chodí do školy,
pomáhá při polním hospodářství, obuvník, výměnkářka, pololáník); postavení v práci nebo ve službě (vlastník, pacholek, děvečka, nádeník,
domkář, učenník, pohůnek, pasák, paska, …); místo narození; příslušnost k obci (domácí, cizí); přítomnost (na čas přítomný, nezdrží se více než
měsíc, zdrží se více než měsíc).V tabulce uvádíme pouze některé z těchto údajů a navíc v posledních dvou sloupcích i jak se tam říká po došcích
z roku 1930 a současný majitel nebo uživatel domu. Získáváme tak přehled, kolik domů i obyvatel bylo v naší obci i o tom, jací majitelé zde
bydleli před námi před 112 lety.
-jd6
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Č.p.

1
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
32
33
33
34
35
35
36
37
38
39
40
41
42
42
43
44
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
51
51
52
53
54
54
55
55
55

Jméno hlavního
v bytě
r. 1890
Jaroš František
Košák Václav
Jágr Josef
Lancman Filip
Doležal Josef
Rosecký Antonín
Pallas Josef
Flesar Antonín
Flesar Jan
Sobotka Mikoláš
Šimek Jan
Flesar Martin
Rosecký Antonín
Hanus František
Flesar Václav
Doležalova Kateřina
Doležal Václav
Šmiraus Jan
Blažek Jan
Kašpárek Josef
Rosecký Josef
Homola Josef
Novotný Jan
Chvátal Jan
Lancman Josef
Bernard Antonín
Šimek Josef
Chalupník Jan
Sochor Jan
Sláma Václav
Sláma Tomáš
Dobrovolný František
Novotný Jan
Dobrovolný Jan
Šimek Mikoláš
Dobrovolný František
Rosecký František
Jaroš Jan
Pařík Tomáš
Rosecký Martin
Stehlík Josf
Chalupnik Jan
Musil Vavřín
Chvátal Václav
Kolář František
Kučera Martin
Pivnička Josef
Košák Štěpán
Sedlák Jan
Unterdorfský Josef
Urban Václav
Blažek Josef
Rosecký František
Rosecký Václav
Rosecký Jan
Jaroš Tomáš
Dobrovolná Anna
Jambor Josef
Minář František
Rosecká Františka
Stránský Josef
Schvaziert Josef
Rychtecký Josef
Šurnický Václav
Dobrovolný Matěj
Košák Josef
Endrle František
Činčera František
Košák Václav
Celkem

Počet obyvatel
v bytě
Celkem
6
2
6
9
9
5
5
8
3
8
7
13
6
7
3
6
7
2
6
4
11
11
7
4
5
6
5
6
14
4
8
9
2
4
7
4
6
7
2
6
5
7
6
12
10
6
9
4
6
5
4
6
4
4
2
6
3
3
7
4
8
2
4
7
5
4
7
6
6
412

Narození
Rok
1823
1863
1833
1839
1846
1861
1862
1863
1825
1855
1831
1855
1834
1853
1852
1836
1855
1866
1838
1859
1847
1845
1840
1838
1854
1858
1841
1849
1839
1865
1832
1834
1820
1849
1833
1845
1845
1832
1836
1847
1859
1859
1847
1845
1847
1844
1860
1836
1842
1861
1862
1849
1818
1831
1813
1851
1825
1820
1854
1825
1842
1849
1855
1858
1850
1844
1847
1829
1824

Místo
Hřiště
Poděšín
Cikháj
Sirákov
Poděšín
Poděšín
Tasov
Poděšín
Sirákov
Buková
Poděšín
Poděšín
Poděšín
Rudolec
Poděšín
Nížkov
Poděšín
Hrbov
Poděšín
Nížkov
Poděšín
Kotlasy
Poděšín
Poděšín
Sirákov
Volešná
Poděšín
Špinov
Hamry
Poděšín
M.Věžnička
Poděšín
Pořežín
Poděšín
Poděšín
Poděšín
Poděšín
Poděšín
Hrbov
Poděšín
Poděšín
M.Věžnice
Sirákov
Poděšín
Poděšín
Janovice
Poděšín
Poděšín
Poděšín
Sirákov
Zilavec
Poděšín
Poděšín
Poděšín
Poděšín
Záborná
Poděšín
Sklený
Vatín
Špinov
Č.Jablonná
Kamenná
M.Věžnice
Polná
Poděšín
Poděšín
Poděšín
Poděšín
Poděšín

Říká se tam
po doškách
r. 1930

Současný majitel
nebo obyvatel
r. 2002

U Klímů
- " U Pibelů
- " U Novotnů
U Gregarů

Jaroš Zdeněk
- " Jágrová Marie
Doležal Antonín
Doležal Antonín
Šlechtický Josef
Palasová Marta
U Pospíchalů
Flesar Josef
- " - " Žák Libor
U Šimků
Dočekal Jaroslav
Flesar Bohumil
U hor.Chvátalů Navrátil Vladimír
U Hošků
Doležal Josef
U Krejčů
Válová Františka
U Doležalů
Nejedlý Alois
U Frypourů
Doležalová Marie
Mašek František
Flesar Pavel
Matoušek Milan
U Ficpourů
Rosecký František
U Dušků
Homola Josef
U Vítků
Sobotka Zdeněk
Chalupník Jan
Šimek Zdeněk
Mirošník Karel
Ši. pod školou
Šimek Jiří
Šorfová Františka
Šmiraus Adolf
U Bučků
Pěchotová Marie
U Kristů
Sláma Miroslav
U Sobotku
Dobrovolný Frant.
Ševeček Svatoslav
U Zelenu
Chvátal Alois
- " - " U Kantorů
Landa František
- " - " U Musilů
Homola Jan
Flesar Bohumil
- " Stehlík Bohumil
U Sobotku
Dobrovolný Frant.
U Tomšů
Landa Roman
U Koubků
Chvátal Jaroslav
Samotín
Vaverová Marie
Samotín
Svoboda Rudolf
U Fabínů
Jednota
- " - " "Krejčí"
Kaple
Koumarová Božena
Obecní škola
Mateřská škola
U Marků
Hanus Josef
- " - " U dol. Chvátalů Sláma Pavel
- " - " Štohanzl Petr
- " U tesařů
Smejkal Václav
- " - " Skalická Marie
Stránský Josef
- " Zápotočný Boh.
Ve mlýně
Rosecký František
Jaitner Milan
- " Obecní pazderna Novotný Miroslav
- " - " - " - " -
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OBECNÍ KRONIKA
Rok 1942-1945
11.4.1942
Proti přijmutí do svazku obce Poděšín Filipa Landy *30.3.1904 ve Zhoři není námitek. Rudolfu Roseckému bylo služné upraveno ze 600,-Kč na
1000,-Kč a pole které užívá.
Rok 1943. Zavedení letního času.
Letní čas byl zaveden dne 29. března 1943, posunutím malé ručičky hodinové o jednu hodinu dopředu.
V květnu a červnu 1943 byla epidemie planých neštovic, spály a záškrtu. Dvě děti předškolního věku zemřely na záškrt v nemocnici v Jihlavě.
30. června byla zrušena Ústřední matice školská a tím i všechny mateřské školy. Od 1. července byl zřízen žňový útulek.
V roce 1943 bylo veliké sucho, poněvadž na jaře nepršelo. Prameny vyschly a studny byly bez vody. Lidé museli vozit vodu. Také školní studna
byla bez vody. Následkem sucha se urodilo málo brambor. Rovněž píce pro dobytek bylo velice málo. Následkem neúrody brambor nastal velký
pokles selat. Brambory větší než 3 cm se nesměly zkrmovat. Sele asi 5 kg těžké stálo na jaře 800,-Kč a na podzim 150,-Kč.
Od 1. října 1943 byl zdejší žňový útulek zrušen a místo něho byla zřízena mateřská škola. Učitelku udržovala nadále Ústřední matice školská.
Místní školní rada měla na starosti věcný náklad.
Rok 1944.
Leden 1944, byl velmi teplý a deštivý. Vyschlé prameny se opět napojily vodou a zdálo se, že nebude žádná zima. V únoru začalo sněžit a trochu
mrznout. Zvláště druhá polovina března se vyznamenala velikými sněhovými srážkami a vánicemi. Napadlo velmi mnoho sněhu. Silnice nebylo
možno prohrnovat a na týden uvázla dodávka mléka do mlékárny v Hesově. Nikdo se neodvážil jeti za těchto mimořádných podmínek. Ještě 4.
dubna se jezdilo na saních, ale po 4. dubnu nastalo tání. Následkem velkého množství sněhu, se zemědělské práce velmi zpozdily. Letní čas byl
opět zaveden dne 3. dubna 1944. ráno toho dne ve dvě hodiny byly ručičky všech hodin posunuta o hodinu dopředu. Veškerý život byl nucen se
tomuto času přizpůsobit.
Zřízení kuratoria v Nížkově.
Aby byla mládež vychovávána po vzoru německé mládeže, bylo zřízeno v Nížkově Kuratorium pro mládež od 10ti do 18ti roků.
Neštěstí.
Dne 1. září 1944, vylezl jedenáctiletý žák Josef Landa z čísla 58 na železný sloup elektrického vedení, i přes ochranné zařízení, které je ve výšce
asi 2 metry na sloupě z ostnatého drátu. Chlapec vylezl až k elektrickým drátům, kterých se dotkl. Elektrickým proudem mu byla spálena ruka,
která mu byla v nemocnici amputována až za loket.
Normální čas.
Byl zaveden dne 2. října 1944, ve dvě hodiny ráno. Dnem 1. října 1944 byla rozpuštěna Ústřední Matice školská v Praze a všichni zaměstnanci
byli propuštěni dnem 30. září 1944. Veškerý inventář i osobní náklad na mateřskou školu převzala obec.
Zabavování uhlí.
Zásobování uhlím bylo v šestém roce války velmi obtížné, proto se všechny zásoby uhlím zabavily. Dne 22. ledna 1945 přijely se saněmi dva
členové Schutzpolicie a odvezli ze zdejší školy 9 až 10 q uhlí do Polné pro svoje skladiště. Ve školách se nesmělo topit, proto byly od 21. ledna
1945 dávány domácí úlohy. Úlohy se dávaly přes celý únor.
Němečtí uprchlíci.
Když vítězná Rudá armáda vnikala stále více do Německé říše, prchali Němci jak jen mohli. Jejich propaganda je utěšovala, že přece jen zvítězí a
vrátí se domů. Do Polné se sjelo spousta vozů, na kterých byly střechy, aby uložené věci uvnitř netrpěly deštěm. Na silnicích byly nepřehledné
řady prchajících povozů. Bylo zakázáno říkati jim uprchlíci, ale „národní hosté“. Tito lidé se chovali v mnohých případech velmi sebevědomě až
drze. V bytech našich lidí si dělali velké pohodlí, vypůjčovali si věci, které nevraceli, i mnohde zničili a proto se na ně nikdo netěšil. Do Poděšína
přijel transport 12 vozů, se 70 uprchlíky dne 11. dubna 1945.
Obě třídy a učitelský byt byly vyklizeny, na podlahy dána sláma, ve třídě byl zařízen sporák na vaření. Majitelé lesů museli dodávat rozštípané
dříví. Mimo školní budovu byly dvě rodiny a to v čísle 29. V obci byli uprchlíci-Němci z vesnice Nasiedel, okres Hlubčice. (Leobschütz), kteří
odjeli dne 25. dubna, neboť Rusové se již přiblížili k Brnu. Uprchlíci měli z Rusů veliký strach a prý raději pojedou na západ, aby se vzdaly
Američanům. Všichni odjeli z obce do Prachatic. Třídy po uprchlících se neuklízely, poněvadž se očekávali jiní uprchlíci a dokonce se
proslýchalo, že na Českomoravské vysočině bude rozvinuta válečná fronta. Po dobu obsazení školy „národními hosty“, byla zadávána školním
dětem úkoly v místnosti u pana Ladislava Landsmana, kam byla rovněž přemístěna mateřská škola. Takto bylo vyučováno až do 5. května 1945.
Ke konci války byl velký nedostatek školních potřeb. Válka dostávala rychlý spád v neprospěch Němců, kteří se snažili odvrátit neblahý konec a
proto vyráběli jim válečně důležité věci.
Ohlas velkých událostí – Zase svobodni.
5. květen 1945. V tuto sobotu bylo posloucháno z rozhlasové stanice Liblice volání o pomoc Čechům, kteří obsazovali tuto stanici. To byl signál,
že přichází opět chvíle Českého národa. Bylo jisto že nová svoboda bude vyžadovat velké oběti a hrdinství. V Poděšíně hned bývalí vojáci jevili
ochotu nějak pomoci české věci, ale nebylo zbraní. V Polné německá posádka uznala, že boj je již zbytečný a nemá námitek proti vyvěšení
Československých vlajek. Tamní Národní výbor se hned ujal správy města. U nás rovněž se začaly vyvěšovat naše vlajky kolem 18 hodiny. Večer
ve 20 hodin bylo veřejné shromáždění ve druhé třídě obecní školy. Praporčík Čsl. armády vv. František Sedlecký, jakožto předseda tajného
Národního výboru v Poděšíně, vysvětlil význam historické události a utvořil revoluční Národní výbor o šesti členech. O dva dny později byl tento
výbor rozšířen ještě o dva členy. Německé nápisy a nacistické obrazy byly ihned odstraněny.
6. květen 1945.
V Praze povstal odboj proti Německu. Kdo měl rádio, poslouchal vlnu 415 m. byla právě neděle a všichni poslouchali rádio. Všichni jsme měli
radost, když se Čechům odboj dařil, ale když Praha volala o pomoc spojence SSSR, USA, nebo Anglii, byla nálada velmi sklíčená. Ke sklíčené
náladě přispělo velmi deštivé počasí, které trvalo celý den.
7. květen 1945.
Německo kapitulovalo před všemi mocnostmi, ale německá vojska dále bojovala v Čechách a na Moravě. Naši lidé měli radost že se Praha
v odboji drží. V této době panovalo mnoho zpráv, které vyvolávaly paniku.
♦Zpravodaj 3/2002 ♦vydává obec Poděšín ♦texty připravili: Z. Jaroš, J. Dočekal , B. Dočekal, M. Jarošová, I. Jarošová
♦fotografie: J. Dočekal , Z. Jaroš, A. Jaitnerová, O. Dobrovolný ♦grafická úprava: J. Dočekal ♦recenze: M. Dobrovolná
♦tisk a distribuce: Z. Jaroš ♦náklad: 120 výtisků ♦pro občany dodáván zdarma
♦Internet: http://podesin.cz ♦E-mail: podesin@podesin.cz
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