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obce Poděšín

č. 2/1999

některé
problematické
body
konzultovali
s firmami
působícími
v této
oblasti.
Duben je prvním jarním měsícem, ve kterém
(zj)
občané společně s námi začínají likvidovat
pozůstatky zimy. Proto bych Vás chtěl poprosit
Kvalita vody.
o pomoc při úklidu okolo Vašich domovů. Dále
Vás žádám o celoroční udržování svého okolí - vysekání Dle rozboru vody, který se konal v březnu má voda
v obecním vodovodu i nadále zvýšené množství dusičnanů,
trávy atd.
(zj)
(83,6 mg/l), a proto není vhodná k pití a přípravě stravy.
S ohledem na vyhovující mikrobiologický nález lze vodu
Poděšín na Internetu.
používat k užitkovým účelům pro domácnost.
Od 1.3. 1999 je naše obec prezentována na
(zj)
celosvětové síti Internet. Kdo má možnost
přístupu na tuto síť, může se dovědět o
Zákaz vypouštění slepic.
naší obci z kteréhokoliv místa na světě.
Tato služba je pro naší obec zcela zdarma, neboť využíváme Upozorňujeme občany, že i nadále platí zákaz
sponzorované stránky Atlas.cz-můj web. Dále je možnost na vypouštění domácího zvířectva (slepic atd.) na
naší obec poslat elektronickou poštu (tzv. E-mail), která má obecní pozemky.
(zj)
oproti klasické poště mnoho výhod. Mezi nevýznamnější
patří rychlost doručení, možnost posílat i počítačové Placení popele.
programy a také i cena. V současné době se na našich Po zrušení jednorázových svozů firmou ODAS zůstala jen
stránkách můžete dozvědět např. o historii obce, setkání paušální platba. Cena za jednu popelnici je 660.- Kč za rok
rodáků v roce 1998, telefonní seznam obce a okolí a další plus 200.- Kč za jednu tunu odpadu. Firma ODAS nám účtuje
informace o obci. Dále je možné si nahrát i Obecní tuto sumu 660,- Kč a vlastník skládky, tedy Město Přibyslav
zpravodaje. Vše je doplněno barevnými fotografiemi obce.
nám účtuje 700.-Kč za jednu tunu odpadu. Rozdíl cen, tedy
Adresy: stránka:
http://mujweb.cz/www/podesin
500,- Kč za jednu tunu odpadu obec občanům dotuje. V
e-mail:
j_docekal@del.cz
(jd)
březnu odhlásili popelnice Palas Josef, Žák Libor, Ševeček
Svatoslav, Landsmanová Marie a Pěchotová Marie. Všichni
Nakládání s nebezpečným odpadem.
měli jednu popelnici. Dále Homola Josef, Nejedlý Alois a
Povolení k nakládání s nebezpečnými odpady musí vlastnit Sláma Jindřich, kteří měli dvě popelnice a těmto ještě
(zj)
dle novely o odpadech, která je platná od 1.ledna, všichni zůstala jedna popelnice.
podnikatelé. Konkrétně jde o to, že podle novely mají všichni
Odborný lesní hospodář.
podnikatelé, včetně drobných živnostníků, za povinnost
Podle zákona č. 289/95 Sb. § 37. musí mít každý majitel lesa
vlastnit souhlas o nakládání s nebezpečnými odpady,
odborného lesního hospodáře. Vlastník lesa má tak dvě
vydávaný okresním úřadem. Hlavní změnou je oproti
možnosti. Buď zvolit svého odborného hospodáře, který má
předchozímu zákonu to, že padla limitovaná hranice padesáti
pro takovou činnost platnou licenci. V tom případě si ale
kilogramů vyprodukovaného odpadu pro nutné povolení.
musí si veškeré výdaje hradit sám majitel lesa a navíc tuto
Například drobný živnostník, jemuž po natření nějakého
skutečnost musí nahlásit státní správě lesů / okresní úřad /.
předmětu v provozovně zbude plechovka od barvy, nebo
Druhá možnost je, že mu výkon funkce odborného lesního
podnikatel, který ve své kanceláři vymění zářivku, podle
hospodáře zajistí stát. To je ze zákona právnická osoba,
tohoto
zákona
nakládá
s nebezpečným
odpadem.
které je svěřeno nakládání s lesy ve vlastnictví státu. Touto
Podobných případů z oblasti výroby, které nebyly dosud
právnickou osobou je státní podnik Lesy české republiky se
považovány za klasické původce nebezpečných odpadů je
sídlem Hradci Králové. Pro naší obec pak organizační
daleko více. Podle tohoto zákona se podnikatelé dostávají do
jednotka Lesní správa Nové Město na Moravě a pověřený
bezvýchodné situace. Na jedné straně máme kontrolní
revírník ing. Německý Bohumil. Má kancelář v Cikháji 41,
orgány, které v případě, že podnikatel nemá k dispozici
591 02 Žďár n/S. 2, telefon 0616 - 659 468, mobilní telefon
všechny náležitosti, nemají jinou možnost než udělit sankce,
0602 - 308 571. Revírník bude pro Vaše potřeby na uvedené
a to minimálně 30 tisíc korun. Na druhé straně, ale mají
adrese vždy každé pondělí od 6 do 10 hodin. Mimo tyto
drobní podnikatelé pouze dvě možnosti. Buď se zahrabat do
hodiny pak na telefonním spojení ing. Pollak Josef, Nové
zákonů a vypisování obsáhlých žádostí o jejichž znění
Město n. M. Školní 460, telefon 0616 – 618 220.
(zj)
nemají ve většině případů tušení, a tak si dlouhodobě
dopisovat s úředníky nebo zadat vypracování návrhu žádosti Prodej obecních pozemků.
specializovaným firmám. Řešením žádostí pak značně Na obecním úřadě připravujeme poslední kolo prodeje
narůstá administrativa, která v konečném důsledku pro obecních pozemků do vlastnictví občanů. Jedná se o
všechny znamená ztrátu. Dále vypracovat žádosti pozemky, které jsou již zastavěné, zaplocené a jinak pro
podnikatelům nabízí spousta rádobyspecialistů, kteří za obec nepřístupné. Cena za 1m2 zůstává 20,- Kč. Žádám
neúměrně vysoké částky zhotoví žadateli nepoužitelné občany, kteří mají o tyto pozemky zájem, ať to nahlásí na
dokumenty. Když vidím, že drobní živnostníci zaplatí několik obecním úřadě. Po této akci uvažujeme o zvýšení ceny
tisíc za nepoužitelný návrh žádosti, připadá mně to, že pozemků a zavedení placeného nájmu pro občany, kteří
nahráváme podvodníkům a neslouží to své věci. Tento užívají obecní pozemky.
(zj)
zákon byl připravován zhruba tři roky a jeho kvalita tomu
zcela neodpovídá. Byl připraven, aniž by si jeho tvůrci Zápis dětí do MŠ.
Proběhl v úterý 30.3.99. Zápisu se zúčastnily:
Doležalová Lenka, Jágrová Jana, Musilová Hana,

Vážení spoluobčané.
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Sekničková Iveta a Enderle Petr. Děti si v novém kolektivu Brno. Dotazník, který poslanci zaslali, jsme vyplnili
pěkně pohrály, dostaly pamětní list,
následovně. Obec Poděšín chce nadále zůstat v okrese Žďár
čokoládu a dárek od dětí, které již školku
n. S. a kraj Jihlavský.
(zj)
navštěvují.
Telefon na OÚ Sirákov.
(zj)
Obecní úřad Sirákov si nechal zabudovat nový telefon, číslo
00
Povídá se, že:
675 310. Úřední hodiny na OÚ jsou každou středu od 19 do
00
Dnešním číslem otvíráme novou rubriku
21 hodin.
(zj)
pod názvem „povídá se, že“. V této rubrice
budou odpovídat starosta, zástupce starosty nebo ostatní Odvody.
zastupitelé, jež jsou předsedové komisí na otázky, které jdou Dne 9.4.99 se uskutečnily vojenské odvody,
poštou „jedna paní povídala“. Dnes odpovídáme na dvě ročník 1980, kterého se účastnili Bláha František,
otázky.
Jaroš Zdeněk, Koumar David, Vejvoda Petr, Šimek
1. „obecní úřad bude rušit vodoměry“.
Pavel a napodruhé Musil David. Všichni branci mimo
Odpověď: V žádném případě nehodláme rušit již Františka Bláhy, slyšeli slovo „ODVEDEN“.
(zj)
zabudované vodoměry, ba naopak usilujeme o to, aby
vodoměry byly ve všech domech. Zatím existuje několik Schránka v Jednotě.
výjimek, kde vodoměry nejsou. Jedná se o starší občany,
V prodejně Jednota byla na chodbě umístěna schránka,
kteří žijí sami. Získá-li dům nový majitel, automaticky dostane
která se vybírá každý pátek dopoledne. Do schránky je
podmínku si vodoměr zabudovat.
možno vhazovat různé návrhy a připomínky pro práci
2. „obecní úřad platí zaměstnance mateřské školy“.
obecního úřadu a pro další čísla obecního zpravodaje. (zj)
Odpověď: Obecní úřad platil jen od 1.9.97 do 30.6.98
školnici, protože počet dětí klesl pod stanovený limit. Dle
dohody ze školským úřadem se obecní úřad spolupodílel na Sport.
financování. Ostatní zaměstnance platil školský úřad. Toto Družstvo mužů hrající OP 3.třídy, hrálo 3/4 sezóny o
bylo jediné období, kdy byl některý ze zaměstnanců placen postup do vyšší třídy, ale marodka, která nás postihla, zhatila
obecním úřadem. Obce Poděšín a Sirákov hradí provozní všechny naděje. Hráči B družstva se snažili ze všech sil
náklady ( topení, elektřinu, atd. ) podle počtu dětí nahradit své nemocné kolegy, ale na víc jak třetí místo to
nestačilo. Nejlepším hráčem našeho týmu byl Bláha
docházejících z jednotlivých obcí.
Odpovídal: Jaroš Zdeněk – starosta.
(zj) František.
V březnu proběhl v Poděšíně velice zdařilý turnaj mládeže za
účasti 70 hráčů, což byl největší počet za několik let na
Plyn-výběrové řízení.
Žďárském okrese. Je potěšitelné, že se v dobrém světle
Ve čtvrtek 29. dubna proběhne výběrové řízení na regulační předvedli i naši hráči. V mladších žákyních (9 celkem)
stanici a vysokotlakou přípojku. Komise pracuje v tomto obsadila Marie Vejvodová 3 místo, ve starších žákyních (8
složení: předseda Jaroš Zdeněk, členové ing. Rosecký celkem) byla taktéž třetí Petra Králová a v nejsilnější
František, Štikar Jaroslav, ing. Jaroš Petr, Štandl Jaroslav – kategorii dorostu (účast 27) skončil Radim Jaroš na pátém
stavební dozor, Dobiáš Josef – zástupce okresního úřadu, místě.
(zj)
Picka František – Jm. plynárenská. Jak výběrové řízení
skončilo, se dozvíte v příštím čísle zpravodaje.
(zj)

Inzerce.

Od 1.4. provedla firma dovážející plyn do obce slevu a to u
velké lahve z 225,- na 189,-Kč, malá láhev z 63,- na 60,-Kč.
V poslední době se množí aktivita poslanců a senátorů na Rozvoz plynu 28.4, 26.5 a 30.6. Plynové lahve nutno donést
zvrácení svého dřívějšího rozhodnutí o zřízení VÚSC. Tato k Jágrům den předem.
(zj)
aktivita směřuje k vrácení okresu Žďár n. S. a Třebíč pod

VÚSC.

Počet žáků v Poděšínské škole.
Počet dětí ve škole
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(jd)
Celkem:

Stav financí k 31.3. 1999:
- pokladna:
- bankovní účet:
- termínový vklad:
- stavební spoření:

3 597,50
123 202,85
856 631,43
920 121,00

Kč
Kč
Kč
Kč

1 903 552,78 Kč

Obecní vyhláška.
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V průběhu 2. čtvrtletí 1999 vstoupí v platnost nová obecně
závazná vyhláška obce Poděšín, která bude obsahovat
práva a povinnosti každého obyvatele při nakládání s

komunálním odpadem. Její znění si bude mít možnost
každý občan přečíst v obecní vývěsce ještě před tím, než
tato vstoupí v platnost.
(fr)

Rozhovor.
S bývalým vojákem mezinárodních sil SFOR v bývalé Jugoslávii Pavlem Sobotkou, Poděšín 57.
1. Proč ses rozhodl o vstup do SFOR?
Zejména z důvodu zažít dobrodružství, jiný svět a
v neposlední řadě i finance.
8. Jaké byly hlavní úkoly vašich vojsk?
2. Jak jsi se dostal do armády SFOR?
Vytvářet bezpečné prostředí, které vyloučí obnovení
Nejprve jsem navštívil Vojenskou správu ve Žďáře n. S., dřívějšího válečného konfliktu a bude představovat záruku
potom následovaly zdravotní a psychické testy ve Vojenské pokračování mírového procesu na území Bosny a
nemocnici v Brně, dále fyzické a zátěžové testy v Českém Hercegoviny.
Krumlově. Po absolvování těchto procedur jsem byl přijat.
9. Jak probíhal všední den ve vaší jednotce?
3. Jak probíhal výcvik a kde se odehrával?
Začínal denním rozkazem v 8 hodin a rozdělením úkolů. My
V Českém Krumlově, kde je základna pro výcvik českých jsme většinou vyjížděli na patroly, a někdy i několikrát
vojsk do misí v zahraničí a současně ve výcvikovém denně. Ujeli jsme denně i 300 km a vyjížděli jsme do
prostoru v Boleticích.
nadmořské výšky až 1 200 m. Plocha „našeho“ střeženého
2
území zabírala 3 200 km .
10. Účastnili jste se nějakých bojů?
Vždy šlo především o bezpečnost našich vojáků. Většinou
šlo o nahodilé sabotáže, ničení nově postavených domů pro
uprchlíky. Pouze jednou, v poslední době, šlo o granátový
útok na naše vojáky.
11. Byly nějaké ztráty na zdraví nebo životech ve vaší
jednotce?
Pouze havárie vrtulníku, při které zahynuli tři piloti.
12. Jak dlouho jsi pobýval v Jugoslávii?
Od srpna 1998 do března 1999, tedy 7 měsíců.
13. Měli jste kontakty se zahraničními vojáky?
Neustále pracovní, sportovní, kulturní s vojsky Anglie, Itálie,
Norska, Argentiny a USA.
14. Co ti přinesl pobyt?
Bohaté zkušenosti, spoustu kamarádů, nové názory na svět
4. Jaké byly první pocity po příjezdu do Jugoslávie?
a válku.
Po příjezdu jsme byli překvapeni válkou zničenými 15. Jel bys tam ještě někdy jako voják?
vesnicemi a mentalitou lidí, ale s většinou věcí jsem trochu Možná, ale nyní je to možné už jenom jako voják z povolání.
počítal. Také jsme na ně byli ve výcviku připravováni.
16. Máš nějaké nepěkné zážitky?
5. U jakého druhu vojsk jsi byl?
Některé výjezdy do nebezpečných oblastí nebo situací.
Byl jsem veden jako střelec u 1. mechanizované roty.
Pravidelně se pohybuje po prostoru, provádí patrolu po
strategických místech, ochraňuje obyvatele a nově stavěné
domy, kontroluje zda neprobíhá vyzbrojování místních
srbských vojsk. Dále jsem byl veden jako radista, chemický
pozorovatel a nabíječ obrněného transportéru OT-64.
6. Kde byla vaše jednotka umístěna a kolik měla vojáků?
V severozápadní Bosně a Hercegovině ve vesnici Donja
Ljubija u města Prijedor v nadmořské výšce 250 m n. m.
V naší jednotce bylo 560 vojáků.
7. Lze srovnat základní vojenskou službu s vaším
pobytem?
Oproti ZVS to vše bylo na daleko vyšší úrovni. Byl zakázán
alkohol, ženy a drogy a každé porušení bylo okamžitě tvrdě
trestáno snížením platu nebo repatriací domů.
17. Jak se k vám chovali domácí obyvatelé?
Jak kde a v jaké době. Zejména na samotách si nás vážili
pro obranu, kterou jim poskytujeme. Ve větších městech nás
někteří naopak nazývali „okupanty“, nadávali nám a
„hajlovali“ na nás. Psali různé nápisy (např „SFOR pryč“
atd.)
18. Byli spokojeni s vaším pobytem ve vaší pozici?
V naší vesnici jsme jim dodávali pitnou vodu, prováděli
humanitární pomoc, lékařské ošetření.
19. Co bys vzkázal našim občanům po tvé zkušenosti?
Po svých zkušenostech jsem zjistil, že mentalita místních a
našich obyvatel je velmi rozdílná. Panuje tam ohromná
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nesnášenlivost mezi národy a náboženstvími. Je to problém
dlouhodobý a napraví se zřejmě až za několik generací.
20. Doporučil bys tento pobyt některému svému známému?

Kdo má dobrodružnou povahu a finanční problémy, tomu
mohu tento pobyt doporučit.
21. Co budeš dělat nyní?
Sháním práci a možná ještě někam vycestuji.
(jd)

Pohledy do minulosti obce Poděšína.
Rok 1930-pokračování
Vojsko v Poděšíně
30.srpna, od 6.30 hodiny ráno procházelo Poděšínem vojsko 5.pěší divize českobudějovické. Byl to tamní 1 pěší pluk Mistra Jana Husa,
20.pěší pluk jindřichohradecký, 5.pluk polního dělostřelectva z Českých Budějovic, horské dělostřelectvo a příslušný telegrafní oddělení.
Od dolních lesů po vozových cestách valilo se vojsko dvory statků do vsi a ubíralo se přes Sirákov, Újezd, Veselí ke Kotlasům a Březí
proti 6.pěší divizi brněnské, aby v polním cvičení změřilo své síly. Všechny koně až na tři, byli zjednány na přípřež a kočové vrátili se
s nimi po třech dnech unaveni velmi na těle i na duchu, Vojenské letiště pro 12 aeroplánů, zřízeno bylo u dvora Ovčína na pozemcích M.
Klusáčka. Denně od rána do večera manévrovalo se letecké oddělení v našem okolí a bylo tedy v Poděšíně několik dní rušno.
Úroda bramborů.
Velmi dobrá, ale ceny nízké. Ovoce se urodilo podprůměrně a je značně červivé. Příčina ta, že škůdcové stromoví nalezli bezpečný úkryt
pod korou zhynulých, neporažených stromů. Ceny obilí stále klesají.
Sněhová bouře.
Řádila dne 26 a 27.října. Sněhu napadlo až do výše jednoho metru a větrem přetrháno a přerušeno telegrafické, telefonní i elektrické
vedení. Spousty sněhu zavalily lesy a pod tíhou jeho a nesmírným větrem lámaly se celé komplexy lesní, že takových škod není
pamětníka. Nejvíce utrpěly lesy 30 – 40 let staré.
Sčítání lidu..
Z nařízení vlády bylo provedeno v republice dne 2.prosince dle stavu v půlnoci. Trvalo v Poděšíně tři dny. Sčítacím komisařem v obci
byl Richard Markvart. Napočítáno v Poděšíně 59 čísel a 372 obyvatel.

Rok 1931.
Meliorační práce.
Trvaly loni od 7.října do 24.prosince.Letošního roku začaly 16.března a skončeny 16.května. Průměrně pracovalo na nich 30 dělníků,
většinou cizích pod dozorcem Rieglem. Dle jeho záznamů činí délka hlavních trativodů 8220 metrů, sběrných trativodů, tak zvaných per
28765 metrů, celkem 36 kilometrů 985 metrů, se 22 vyústění. Trativodových trubek ( 3 na 1 metr ) 110955 kusů.
Poslední oběť války.
V ústavu choromyslných v Německém Brodě zemřel v květnu Bedřich Jaroš, z čís. 1., povoláním obuvník, svobodný, 34 roků starý.
Duševní chorobu přinesl si z války.
Zkáza žita.
Sníh, který napadl již před vánocemi, ležel na nezmrzlé půdě až skorem do konce března. Žita se zapařila a napadena byla plísní sněžnou
v míře nebývalé. Smutný byl pohled na žitné lány pokryté bílou pavučinou. Poněvadž nepřišly deště, aby zbavily žita tohoto zhoubného
povlaku, vyhynula tato velice. Tak starosta obce Václav Sláma vyoral veškerá žita, mnozí hospodáři po 20 i více měrách a ta, která
zůstala , k ničemu nejsou.- V dubnu zima, květen suchý, koncem května velká vedra. V červnu a v červenci teplo, a že v těchto měsících
přišlo několik vydatných dešťů, jsou ovsy a ječmeny neobyčejně pěkné. Také pěkného sena sklidilo se hojně.
Žitné žně. Začaly 25.července a bylo brzo po nich. Sklízela se vlastně místo žita metlice.
Úpadek lnářství.
Pěstování lnu, jindy u nás tak rozšířené a významná, upadlo velice. Leny v posledních dvou letech skoro nic neplatily a k tomu poptávka
po nich byla tak malá, že hospodáři mají dosud neprodaný len loňský i předloňský. Letos snad nikdo ani len nesil. Příčinou úpadku je
konkurence hodnotnějších lnů cizích, a ještě k tomu přišla také všeobecná krize hospodářská posledních let. Někteří hospodáři tvrdí, že
jakost vlákna je porušována umělým hnojivem.V srpnu a září bylo deštivé počasí. Ovsy deštěm zčernaly a špatně se sklízely. Koncem
srpna platil oves 95.-Kč, žito 145.-Kč za 1q. Sklizeň bramborů připadla do začátku října. Bramborů se urodilo hojně a platily:
průmyslové 15,50 až 17.- Kč, konzumní 18.- až 20.- Kč.
Obecní volby.
Konány v naší obci v neděli dne 27.září.Počet voličů k volbě oprávněných bylo 209. Volby se zúčastnili 204 voliči. Odevzdaných
platných hlasů 202. Z nich obdržela čsl. strana lidová 120 hlasů, strana republikánská 82 hlasy. Dle toho obdržela strana lidová 7
mandátů a zvoleni: Enderle Václav č.49, Flesar Rudolf č. 10, Sláma Václav č. 29, Hanus Josef č. 46, Stránský Jan č. 51, Nejedlý
František č. 14 a Musil Rudolf č. 38. Strana republikánská obdržela 5 mandátů a zvoleni: Jágr Josef č. 2, Rosecký Václav č. 5, Dočekal
Jaroslav č. 9, Rosecký Josef č. 11, Kašpárek Josef č. 18. Volbu starosty vykonal nový obecní výbor dne 8.listopadu a zvolen starostou
opět Václav Sláma číslo 29. Jeho náměstek zvolen Jaroslav Dočekal č. 9, 1 rádní Rudolf Flesar č. 10, 2 rádní Josef Jágr č. 2.
Nový mostek.
Vystavěn přes potok, v chobotě obecního rybníka. V družstevním lihovaru v Nížkově počalo se pracovati 11.prosince 1931. Ceny lnu.
Počátkem listopadu objevil se konečně v Poděšíně kupec na len a platil 30,40 Kč. za 1q, nejvýše 60.-Kč. za 1q. Před několika roky 400.Kč za 1q. Někteří rolníci, než by za tuto cenu len prodali, raději jím stelou, neboť sláma je dražší než len.
(doslovný přepis kroniky)
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