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obce Poděšín

č. 3/1998

Volby do parlamentu ČR.

Obecní kronika – kronikář.

Dne 19. a 20. června proběhly mimořádné volby do
parlamentu České republiky. V Poděšíně volilo ze 171
voličů 135 občanů.
Volební komise ve složení: Enderle Stanislav, Chvátal
David, Jaroš Zdeněk, Matoušek Milan, Němec Vladimír
a Šmiraus Adolf vyhlásila tyto výsledky:
Poděšín
1. ODS
32 hlasů
2. KDU-ČSL
31 hlasů
3. ČSSD
26 hlasů
4. KSČM
17 hlasů
5. US
16 hlasů
6. SPR-RSČ
6 hlasů
7. DŽJ
3 hlasů
8. Zelení
2 hlasy atd.
Okres Žďár nad Sázavou:
1. ČSSD
26313 hlasů
34.75%
2. ODS
14605 hlasů
19.3%
3. KDU-ČSL
13338 hlasů
17.6%
4. KSČM
8802 hlasů
11.6%
5. US
5456 hlasů
7.21%
6. SPR-RSČ
2334 hlasů
3.1%
7. Důchodci
2195 hlasů
2.9% atd.
Celkově v České republice:
1. ČSSD
32.3% 74 mandátů
2. ODS
27.7% 63 mandátů
3. KSČM
11%
24 mandátů
4. KDU-ČSL
9%
20 mandátů
5. US
8.6%
19 mandátů.
Další strany do parlamentu neprošly protože měli méně
jak 5% hlasů, jsou to
6. SPR-RSČ 3.9% ; 7. DŽJ 3.1%; 8. DU 0.98% atd.

Obecní úřad Poděšín nadále hledá občana, který má
zájem psát obecní a hasičskou kroniku. Bylo by hrozná
škoda nepokračovat v zaznamenávání údajů pro naše
potomky.

Mandl.
Znovu připomínáme, že po svazu žen zůstal
v kulturním domě provozuschopný mandl, který zde
zbytečně chátrá a zabírá místo. Obecní úřad nabízí
tento mandl buď do pronájmu nebo k prodeji.

Kontejner na sklo.
Obecní úřad objednal od firmy ODAS nový kontejner
na odpadové sklo. Proto žádáme občany aby veškeré
sklo a to barevné i bílé házeli do nového kontejneru.
Staré kontejnery se budou odvážet, protože firma
sběrné suroviny nám nabídla nepřijatelnou smlouvu na
odvoz skla.

Vysazování studní.
Obecní úřad Poděšín po dohodě se správcem
vodovodu, rozhodl postupně vysázet všechny studně
na Samotíně jehličnatými stromky. Letos bylo
v oplocení studní vysázeno 1000 kusů boroviček a 400
kusů smrčků. Dalších 100 smrčků bylo vysázeno
v háječku.

VÚSC.
Na žádost ministerstva vnitra, uspořádal okresní úřad
Žďár nad Sázavou anketu k vyšším územním
samosprávným celkům. Zastupitelstvo obce rozhodlo,
že i nadále by obec Poděšín měla patřit pod okres Žďár
nad Sázavou a nově zřízený kraj Jihlavský, kvůli lepší
spádovosti.

Komunální volby..

Letecký den.

Prezident republiky Václav Havel vyhlásil na 13. a 14.
listopadu 1998 komunální volby. Proto žádáme
politické strany, zájmové skupiny a sdružení občanů,
aby sestavili své kandidátky do těchto voleb. Bude se
opět volit sedmičlenný výbor, takže na kandidátních
listinách může být maximálně sedm kandidátů a musí
být odevzdány nejpozději 8. září, zapisovateli místní
volební komise. Zapisovatelkou místní volební komise
je Musilová Hana. Každá strana si může do 14.9.
navrhnout člena volební komise.
Dny voleb: 13.11.98.
14,00 – 22,00 hodin.
14.11.98.
7,00 – 14,00 hodin.

Dne 3.6. 1998 proběhlo v naší obci letecké odpoledne.
Členové aeroklubu z Ostrova nad Oslavou provedli
fotografování a filmování naší obce a sousedního
Sirákova a to pomocí svého motorového rogala z výšky
200 až 300 m. Také několik našich spoluobčanů si
vyzkoušelo pohled na naši obec z ptačí perspektivy.
Nyní probíhá druhé kolo objednávek leteckých snímků
Poděšína. Kdo by měl ještě zájem o snímky 3 velikostí
(9x13, 13x18, 20x30 cm), může si je objednat u J.
Dočekala.

Rozvozní plán plynu..
Plyn propan – butan v lahvích bude do obce přivážen
v tyto dny: 9.září, 7.října, 4.listopadu, 2.a 30.prosince.

Prodej obecního pozemku..
Koumar Milan čp. 78 odkoupil 358 m2 za 7160.-Kč to
je 20,-Kč za 1 m2 .

Plynofikace.
5.8.1998 bylo vydáno územní rozhodnutí a rozhodnutí
o umístění stavby veřejnou vyhláškou na vysokotlakou
plynovodní přípojku 80/40 v délce 550 metrů a
regulační stanice RS 1 o výměře 108 m2. Vysokotlaká
přípojka povede přes parcely těchto majitelů: Flesar
Bohumil čp. 10, Homola Josef čp. 20, Pařízek Jaroslav
čp. 23, Landová Jindřiška čp. 33, Homola Jan čp. 34,

Pohlednice.
Obecní úřad vydal u příležitosti setkání rodáků dvě
pohlednice. První je rekonstrukce staré dobové
pohlednice a druhou fotografoval ing. Jaroslav Dočekal.
Obě pohlednice si můžete průběžně kupovat za 3,50Kč
buď v prodejně Jednota a nebo na obecním úřadě.
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Od 1.července je také uplatňován tvrdší
postup vůči majitelům a zhotovitelům
černých staveb, pro které bude nyní komplikovanější
získat dodatečné povolení stavby. Zcela na jejich
bedrech bude ležet důkazní břemeno, že dodatečné
povolení stavby není v rozporu se zájmy společnosti.
Znamená to, že odstranění stavby není nařízeno,
pokud stavebník prokáže, že stavba je v souladu
s veřejným zájmem, hlavně s územně plánovanou
dokumentací a obecně technickými požadavky na
výstavbu.
Novelou stavebního zákona se zvyšují některé sazby
pokut, a to až pětinásobně, zavedeny byly sazby dolní
hranice pokut. Např. občan který provádí novou stavbu
bez stavebního povolení nebo užívá stavbu bez
kolaudačního rozhodnutí se dopustí přestupku
s pokutou od 25-50 tisíc korun.

Dobrovolný František čp. 37, Sláma
Pavel čp. 47 a obec Poděšín. Všichni tito
majitelé podepsali souhlas vlastníka na
provedenou práci, za což jim všem obecní
úřad děkuje. V současné době firma GasAG Brno
dokončuje projekt a jak se zdá, již nic nebrání k vydání
stavebního povolení do konce letošního roku. Dále
firma GasAG připravuje dokumentaci pro územní řízení
na středotlaké vedení po obci. V sobotu 5. září
v dopoledních hodinách projektanti zmíněné firmy
navštíví v obci všechny zájemce o přípojku. Důvod je
vypsání účastnické karty a naplánování domovní
přípojky z hlavníku a umístění hlavního uzávěru plynu.
Jelikož
Jihomoravská
plynárenská
zrušila
již
podepsanou smlouvu na zaplacení domovních přípojek
v částce 276.-tisíc korun, proto si musí žadatelé
zmíněnou přípojku v měsíci září až říjen zaplatit sami
v ceně asi 6000.- Kč na jednu přípojku, s tím že jí
plynárny do budoucna odkoupí.

Poděkování občanům.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří pomohli při opravě a
úklidu kulturního domu., zejména pak těmto občanům.
Enderle Jiří - oprava vody
Enderle Stanislav - nové omítky
Dobrovolný František a Vejvoda Petr - obložení
Vlček Jaromír - bílení
Dále okopávání zdí, pomocné práce při obkládání,
omítání, malování a úklidu, jsou to především:
Doležalová Božena, Enderle Stanislav ml. Enderle
Tomáš, Flesar Vladislav ml. Jaitnerová Eva, Jaroš
Radim, Jaroš Zdeněk, Jarošová Marie, Koumar Jan,
Koumar Milan, Landová Jindřiška, Landová Jitka,
Palasová Hana, Sláma Antonín a další.

Stavební zákon.
Od 1.července je v platnosti novela stavebního zákona,
která mimo jiné upravuje i povinnosti drobných
stavebníků vůči stavebnímu úřadu a přísněji postihuje
případy tzv. černých staveb. Tak např. stavebník, který
na stavebním úřadě ohlásí drobnou stavbu, může
s plánovanými aktivitami započít až po uzákoněných
třiceti dnech, pokud jim není stavebním úřadem
oznámeno, že jejich aktivity podléhají stavebnímu
řízení. Třicetidenní termín se přitom počítá ode dne,
kdy bylo jejich oznámení podáno, buď formou
doporučeného dopisu a nebo přímo na obecním úřadě.
Drobnou stavbou může být podle novely stavebního
zákona stavba s jedním nadzemním podlažím, pokud
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není zastavěná plocha větší než 16m a její výška
nepřesahuje 4,5 m nebo podzemní stavba, pokud její
zastavěná plocha nepřesahuje 16m2 a není hlubší než
3 m. Jedná se např. o oplocení, kůlnu či podzemní
sklep, pokud plní doplňkovou funkci k hlavní stavbě,
např. rodinnému domku. Rozhodně není drobnou
stavbou garáž. V tomto případě musí stavebník nejprve
požádat o územní rozhodnutí a poté o stavební
povolení.
Ohlášení nám postačí na stavební úpravy jako jsou
např. změny ve vnitřním uspořádání stavby, kdy
zůstává nezměněn její vzhled, nedotčeny nosné
konstrukce a zůstává stejný způsob užívání stavby.
Mezi stavební úpravy tedy nelze zahrnout přístavby
nebo nástavby – ty samy o sobě vyžadují stavební
povolení. Dále dochází ke změně také v tom, že je
třeba nahlásit reklamní, informační
a propagační
zařízení o ploše větší než 0,6 m2, která jsou
umisťována na pozemku nebo stavbě a jsou viditelná
z veřejných prostor. Dříve bylo nutno žádat o stavební
povolení. Za ohlášení je vybírán poplatek.

Veřejná schůze.
Obecní úřad v Poděšíně Vás srdečně zve na veřejnou
schůzi, která se koná v pátek 4.9.1998 v 19,30 hod.
v kulturním domě.
3. Zpráva o hospodaření
Program:
4. Odvoz odpadu
1. Plynofikace obce
5. Kronikář obce a hasičů
2. Komunální volby
6. Diskuse

Hasičská kronika.
Dle obecní kroniky a zápisu v ní z roku
1925 existuje nebo alespoň existovala
hasičská kronika, SDH Poděšín. Kdo o
této kronice ví, nebo má tušení, kde by mohla
být ať to nahlásí na obecním úřadě.

Stav financí k 30.6. 1998:
- bankovní účet:
- pokladna:
- stavební spoření:
- termínový vklad:

61 712,43
20 706,90
733 133,10
427 111,04

Kč
Kč
Kč
Kč

Bilance setkání rodáků:
Název
Rodáci cizí
Rodáci domácí
Dobrovolné vstupné
Tácky, šatnový sešit
Upomínkové předměty
Limonády
Hudba
Pohlednice

Celkem:

Příjmy

Výdaje

Název

15750,5550,60,-

Jídlo
Zákusky
Kancelářské potřeby
Tácky, ubrousky
Prase
Doprava
Potraviny
Poštovné

159,5000,1053,2400,504,-

21360,00

22864,10 Rozdíl:
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Příjmy

Výdaje
7962,30
1300,00
95,80
203,00
1646,40
547,00
1248,40
745,20

-1504,10
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V sobotu 27.6.1998 jsme uspořádali setkání rodáků
obce Poděšín. Celkem se sjelo asi 110 ze 160
pozvaných
přespolních a asi
100
místních
obyvatel . Nejstarší
byla Marie Jiránková
z čísla 57, ročník
1909, pak Růžena
Bláhová z čísla 8
ročník 1911, a Adolf
Pařízek z čísla 23
ročník 1912. Celá
akce proběhla za
pěkného
počasí,
takže se podařilo
beze
zbytku
uskutečnit
celý
plánovaný program.

Tato zdařilá akce je natočena na video. Tuto
videokazetu ze setkání rodáků si mohou všichni
zájemci objednat
u ing. Jaroslava
Dočekala. Dále
je možno si na
obecním úřadě
nebo u Zdeňka
Jaroše
prohlédnout
a
objednat
fotografie
z
tohoto setkání.
Žádáme občany
kteří mají své
fotografie
ze
setkání, ať je
nabídnou
pro
obecní
archiv.

Rozhovor.
S nejstarším účastníkem setkání rodáků paní Marií Jiránkovou – Sedlákovou, č.p. 57, 89 let.

Kdy a kde jste chodila do školy, jak probíhalo
vyučování za války a po ní?
Do školy jsem chodila v letech 1915-20, dále už jen
nepravidelně, protože od 11 let jsem už byla ve službě.
Byla jsem z početné rodiny, museli jsme si přivydělat.
Ve škole byly dvě třídy, v každé dvě oddělení. Pan
učitel nás střídavě zaměstnával, muselo to být pro něho
náročné.
Kdy a kam jste odešla z Poděšína? Jezdila jste sem
často?
V roce 1928 jsem odešla do služby do Lhoty u
Červeného Kostelce. Sloužila jsem v pekařství. O tři
roky později jsem se tu i provdala. Dokud žili moji
rodiče, jezdila jsem do Poděšína každý rok a maminka
za mnou.

Jak se změnila naše obec od Vašeho odchodu?
V Poděšíně jsem byla naposledy před dvanácti roky a
byla jsem moc překvapená, jak to tam máte hezké.
Nemohla jsem ani najít náš rodný dům.
Co se Vám nejvíce líbilo na setkání rodáků?
Sraz se nám všem moc líbil, bylo legrační, jak jsme se
nemohli poznat, nejen známí, ale i příbuzní.
Co se Vám nelíbilo na setkání rodáků?
U stolu trochu vadila hlasitá hudba, špatně jsme se
slyšeli.
Co nám vzkážete na závěr?
Přeji Vám, aby se i další akce takto vydařily a dáli mě
Bůh zdraví, třeba se k vám ještě někdy podívám.
Chtěla bych pozdravit všechny organizátory a
poděkovat jim.

V příštím čísle přineseme rozhovor s bývalým řídícím učitelem poděšínské školy, Františkem Krejčím.

Děkovný dopis od účastníka setkání rodáků.
Vážení,
Dovolte mi, abych Vám poděkoval za tak krásnou akci, jakou bylo setkání rodáků obce Poděšín. Rád jsem se
podíval do míst, kde jsem prožil své dětství a mládí. Velkou radost a potěšení mi přineslo setkání a zavzpomínání
si s mými vrstevníky i ostatními obyvateli Poděšína, neboť s některými jsem se neviděl již téměř půlstoletí.
Ještě jednou Vám děkuji a těším se opět někdy na shledanou.

Poděkování organizátorům.
Chtěli bychom poděkovat všem kteří pomohli při přípravě a v průběhu setkání rodáků.
Jsou to zejména :
Jaroš Zdeněk -hlavní organizátor a iniciátor setkání, adresy rodáků, oprava kulturního domu, úklid obce
Dobrovolná Marie-pamětní dárky, pamětní kniha, organizace setkání, vystoupení mládeže, úklid
Landová Jindřiška-pamětní dárky, projev o historii obce, organizace, úklid
Šimková Helena -výzdoba kulturního domu, sestavení nástěnek
Šmiraus Adolf -adresy, organizace, pošta, pohlednice
Dočekal Jaroslav-pozvánky, pamětní list, historie obce, organizace, pohlednice
Matoušek Milan -rozhlas, organizace
Zítková Marie -výroba zákusků
Landa Jiří, Landa Roman-příprava a opékání selete
Štikar Jaroslav -organizace, doprava, kuchyň
Jarošová Marie -vystoupení dětí, úklid, organizace
Jaitnerová Eva -organizace, vystoupení mládeže, úklid
Landová Jitka -organizace, úklid
Jágr Josef
-organizace
Říha František -fotografie
Šlechtický Josef ml.-výzdoba
Vratislav Palas -vystoupení hasičů
Jaroš Petr , Štikarová Jana, Chvátalová Iva -organizace
Dobrovolný Luboš-pamětní strom
sbor dobrovolných hasičů, děti MŠ Poděšín a mládež z Poděšína a okolí- vystoupení
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ostatní členové TJ-organizace, úklid
všichni občané, kteří se setkání rodáků zúčastnili

Rok 1929:
Zima v r. 1929 byla tuhá, že není takového pamětníka. Mrazy začaly již před vánocemi a trvaly nepřetržitě až do druhé
polovice února. V té době nebylo nejmenší oblevy, sněhu mnoho. Mrazy přes 20°C nebyly žádnou vzácností, ale největší jsou
v prvé polovině února, kdy dosahují přes 30°C a 11. února ukazuje teploměr u nás -38°C. O krutosti zimy a nebývalém
množství sněhu svědčí zprávy se všech stran docházející. Největší mrazy zaznamenány v Českých Budějovicích v prvé
polovině února, - 44°C. Nouze o uhlí je nesmírná, poněvadž abnormální mrazy jsou zásoby vyčerpány, sta vlaků vyřazeno,
jiné váznou v závějích a doprava tak stlačena pod normální stav. Denní příjem železniční správy klesl ze 14mil. na 5mil. Kč.
Vlaky přimrzají ke kolejnicím. Trvá i 2 hodiny, než se podaří dostati vlak do pohybu. Průmyslové závody se zavírají, obchod
ve městech vázne. Školy jsou na rozkaz MŠ zavřeny. Co chvíli přinášejí noviny zprávu o nalezení zmrzlého člověka. Hrozně
řádí mrazy mezi zvěří. Ptactvo, zajíci i srnci hynou i tam, kde mají ochranné kryty a zasypáno. V jednom revíru u Brna
uchýlila se zvěř drobná i vysoká z vyšších poloh lesa do úvalu, ale tam právě nalezla svůj hrob. Do dvou žebřiňáků bylo tam
naloženo zmrzlé zvěře. V Čes. Šicndorfě zmrzla kráva ve chlévě, dvě jiné musily býti zabity. Nouze o vodu je veliká. V druhé
polovině února mrazy poněkud polevují, ale důsledky mrazů trvají dále. Led na řekách dosahuje tloušťky 1 m. Vltava je
zamrzlá v celé šíři na 100 km délky. Jsou vážné obavy z náhlé oblevy a povodní. Již nyní upozorňují se v novinách občané a
pomocné sbory na nebezpečí zátop a včasná ochranná opatření proti nim. Ke konci února opět mrazy až 28°C, k tomu padá
sníh. Doprava opět vázne. Začátkem března to samé. Březen i duben chladný. Jarní setba připadla na začátek května.
Pohroma ovocných stromů.
Velikými mrazy utrpěly stromy nesmírně. Je příznačno, že stromy na nechráněných místech pomrzly méně než než v závětří.
Na úřední výzvu v měsíci srpnu proveden soupis škody a jen v naší obci odhadnuta cena pomrzlých stromů na 9000Kč.
Jarní vegetace.
Měsíc červen, kdy střídaly se teplé dny s hojnými dešti, byl velmi přízniv vzrůstu plodin. Žita napadená plísní sněžnou,
přisadila a byla k očekávání dobrá úroda obilin, pícnin i okopanin.
Tropická vedra.
Měsíc červenec vyznačuje se tropickými vedry. Teploměr ukazuje někdy i přes 40°C. Kdežto loňská vedra míjela beze všech
srážek, letošní vedra přinášela zkázonosné bouře, větrné smrště s krupobitím na všech stranách.
Živelná pohroma.
Zdálo se již, že naše obec bude ušetřena, ale ve čtvrtek dne 25. července ke 4. hodině odpolední zatáhla se západní obloha
černými, zlověstnými mraky a strhla se bouře s ohromným lijákem a nesmírným větrem, provázená krupobitím. Kroupy
velikosti lískových i vlašských ořechů nadělaly nejvíce škody na Štajbli, v Kontrplouně a u Brabcových. Jen 5 hospodářů
bylo pojištěno. Větrem odnášeny byly se střech tašky stromy polámány neb vyvráceny. Ve školní budově proudem protékala
voda stropy do bytu říd. učitele. Ještě po dešti vybráno s dlaždic na půdě 8 puten vody.
Žně.
Počasí srpnové bylo dosti příznivo sklizni. Zvláště ovsy sklizeny velmi dobře a otavy v září též.
Komunikace.
Dne 22. Srpna zahájena autodoprava na lince Přibyslav – Polná. Majitelem autobusu je p. Josef Kreuz ze Žďáru. Autobus
přijíždí do naší obce ráno v 5.35 hod. nato se vrací z Polné a staví u nás s 7.18 hod. dopoledne. Odpoledne přijíždí ve 12.05
hod a vrací se od Polné ve 3.05 hod. odpoledne. Poplatek od nás do Polné 5.-Kč. na nádraží 6.-Kč. do Nížkova 2.-Kč. V
neděli je jízdní řád poněkud pozměněn: Příjezd od Přibyslavě ráno 6.55, odjezd k Přibyslavě v 7.38hod. Po druhé přijede v
9.40 a odjede k Nížkovu v 11.02 hod.
Volby.
do poslanecké sněmovny a senátu konány v celé republice v neděli dne 27. října. Výsledky voleb v naší obci: Poslanecká
sněmovna: Ze 191 odevzdaných hlasů obdrželi: Lidovci 92 hlasy, Republikáni 67 hlasů, Sociální demokrati 22 hlasy,
Komunisté 5 hlasů, Národní demokrati 3 hlasy, Živnostníci 2 hlasy. Senát: Ze 164 odevzdaných hlasů obdrželi: Lidovci 79
hlasů, Republikáni 55 hlasů, Sociální demokrati 19 hlasů, Komunisté 5 hlasů, Národní demokraté 3 hlasy, Živnostníci 2
hlasy a Němečtí nacionálové 1 hlas.
Ceny plodin.
Zemědělských jsou tohoto roku velmi nízké, 1q bramborů dle % škrobnatosti 16 - 18 Kč, 1q žita 105 Kč, 1q ovsa 95 Kč, 1q
ječmene 130 Kč, 1q pšenice 160 Kč, cena 1q lnu se pohybuje mezi 100 - 150 Kč. Poptávka po něm velmi slabá.
Stavební ruch.
Nový domek vystavěl si Jan Jaroš, dělník v Poděšíně čp. 58 a Josef Homola, výměnkář na čp. 20 vystavěl při tomto čísle
domek pro sebe, který snad bude opatřen také samostatným číslem. Kaple na návsi a kříž před ní stojící opraveny. Kaple
uvnitř vymalována, kříž natřen fermežovou barvou a nápis již nečitelný vyzlacen. Provedl Antonín Hájek, malíř z Polné za
450 Kč na účet místního spořitelního a záložního spolku.
Doplňky k různým statím této kroniky.
Motorů elektrických je nyní v obci 26. K veřejnému osvětlování obce slouží 6 žárovek obecních a 1 soukromá. Umístěny jsou
1 u školy, 1 u Fejtů, čp. 19, 1 u Flesarových, čp. 7, 1 u Roseckých, čp. 11, 1 u Homolových, čp. 34, 1 u dolních Chvátalů, čp.
47, 1 ve mlýně, čp. 53. Subvence okresní obdrželo místní elektrárenské družstvo 19.867 Kč, subvence státní 33.600 Kč,
celkem 53.467 Kč.
♦Další číslo Zpravodaje č. 4/98 vyjde po komunálních volbách
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♦Zpravodaj 3/98 ♦vydává obec Poděšín ♦texty připravili: Z. Jaroš, J. Dočekal ♦fotografie: F. Říha
♦grafická úprava, tisk: J. Dočekal ♦náklad: 120 výtisků ♦pro občany dodáván zdarma
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