Zpravodaj obce Poděšín č. 4/1999

20.1.2006

Ročník 3

obce Poděšín

č. 4/1999

Události :
16.7.
31.7.
1.9.
1.9.
3-4.9.
6.9.
7.9.
20.9.

-Byl zbourán starý zděný transformátor na elektřinu u Landy č. 58.
-Vdávala se Koumarová Hana č. 88 a brala si Martina Musila z Matějova
-Nastoupilo do mateřské školy 13 dětí.
-Do Nížkovské školy nastoupilo 38 dětí a jedno dítě jezdí do Žďáru n/S.
-Provedl venkovní omítky rodinného domku Rosecký František č.70
-Oslavili manželé Jindřiška a František Landovi č.33, 30. výročí svatby
-Byla zaměřena a vytyčena trasa na vysokotlakou přípojku a regulační stanici.
-Havaroval na motorce na lesní cestě mezi Újezdem a Bohdalovem Chvátal Alois
ml., kterému přejeme brzké uzdravení.
27.9. -Oslavili manželé Františka a Josef Šlechtickovi č.5, 30. výročí svatby
29.9. -Oslavili manželé Miluše a Bohumil Flesarovi. Č.10 20. výročí svatby
4.10. -Základní vojenskou službu nastoupili Musil David č.73 do Šlapánova a Sobotka
Milan č.57 do Brna.
12.10. -Oslavili manželé Ludmila a Jiří Šimkovi č.25. 25. výročí svatby
-zj-

Sdružení obcí.

Životní prostředí v naší obci a okolí.

Dne 6.8.99 bylo založeno sdružení obcí Poděšín – Sirákov za
účelem získání státní dotace od ministerstva životního
prostředí a dotace od okresního úřadu Žďár n. S. regionální
rozvoj. Toto sdružení bude mít dále za úkol zajistit výběrové
řízení na stavbu středotlaku a přípojek po obou zmíněných
obcích. Sdružení je samostatný právní subjekt, který má své
stanovy, IČO, účet a razítko. Délka trvání sdružení není
omezena, ale předpokládá se minimálně pět let od získání
dotace. Po rozpuštění sdružení bude získaný majetek buď
rozdělen na obě obce a nebo prodán a získané peníze
rozděleny dle předešlých výdajů. Ve sdružení jsou tito
zástupci: Sirákov, starosta – Štikar Jaroslav, místostarosta –
ing. Jaroš Petr. Poděšín, starosta – Jaroš Zdeněk,
místostarosta – ing. Rosecký František. Jednatelem sdružení
se stal losem Jaroš Zdeněk. Sídlo sdružení je obecní úřad
Poděšín č.45. telefon 675 150.
-zj-

Podle brožury „Vybrané ekologické ukazatele okresu Žďár nad
Sázavou“ , v článku životní prostředí, se můžeme dočíst, že
oblast okolí Poděšína je v pásmu prostředí vysoké úrovně,
což je v pětistupňové tabulce nejlepší hodnocení. Taková
pásma jsou na Žďársku jen v okolí Svratky, Nedvědice,
Dolních Louček a pod Radostínem n. O. Zbytek Žďárského
okresu je ve druhém stupni, prostředí vyhovující, viz mapka.
-zj-

Stavebníci pozor.
Na obecním úřadě si můžete vypůjčit katalog 150 řešení
projektů rodinných domků. V tomto katalogu najdete 75
projektů, které obsahují: fotografii domu, všechny čtyři
pohledy, nákresy podlaží, cena projektu, přibližná cena stavby
atd.
-zj-

Polenské listy.
V měsíčníku „Polenské listy“ číslo 9/1999 začal vycházet na
pokračování velmi zajímavý seriál „ Po stopách porotců“. Cituji
úvodní odstavec: „Stoleté výročí vraždy Anežky Hrůzové
podněcuje k odhalování, vyhledávání a objasňování historicky
dosud neznámých okolností a souvislostí, vztahujících se
bezprostředně k této polenské události“. Kdo má zájem, může
si výše zmíněný měsíčník koupit v prodejně Linda, Husovo
nám. 22, Polná.
-zj-

Popelnice.
Jelikož někteří občané nepochopili systém placení odpadu,
znovu upozorňujeme, že každý, kdo má popelnici, musí
zaplatit 330,- Kč za půl roku paušální poplatek a nezáleží,
kolik popelnic si nechal odvézt. K tomuto poplatku ještě zaplatí
tonáž, to je 200,- Kč za jednu tunu. Zde obec dotuje 500,- Kč
za jednu tunu. Kdo si za těchto podmínek popelnice nechce
nechat vyvážet,
musí ji přijít odhlásit na obecní úřad
nejpozději do 15.12.1999. Popelnice neodhlášená do tohoto
termínu bude automaticky přihlášena na příští rok.
-zj-

Knihovna.
Půjčování knih v místní knihovně bude zahájeno v pátek
12.listopadu 1999 od 1730 do 1900 hodin. Kdo má zájem o nové
knihy, musí si pospíšit, neboť je koupeno několik kvalitních
knih. Mezi nimi i hasičská kronika okresu Žďár nad Sázavou,
kde se dočtete i o Poděšíně. Při této příležitosti nabízí Obecní
úřad ke koupi vyřazené knihy z obecní knihovny. Cena knih je
jen symbolická 3,- až 5,-Kč za jednu knihu. Za obdržené
peníze budou koupeny knihy nové.
-zj-

Lesní hospodářský plán.
Okresní úřad ve Žďáře nad Sázavou referát životního
prostředí oddělení zemědělství, jako orgán státní správy lesů,
vydal veřejnou vyhlášku, v níž oznamuje lhůtu a místo pro
předání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa.
Vlastníci dotčených lesních pozemků obdrží osnovu týkající se
jejich lesa v úředních dnech (pondělí – středa) v době od
1.9.1999 do 31.1.2000 na okresním úřadě Žďár n.S., referát
životního prostředí, oddělení zemědělství, dveře číslo 556. Při
předání vlastníci lesa předloží výpis z katastru nemovitostí (i
staršího data) s aktuálním stavem, případně zaregistrovanou
smlouvu o převodu nemovitosti.
-zj-

Prodej akcií.
Ve středu 11.8. podepsal starosta obce smlouvy o prodeji 142
kusů akcií Jihomoravské energetické, 6300,-Kč za kus a 61
kusů Jihomoravské plynárenské, 8125,-Kč za kus. Tímto
získal pro obec rekordních 1.390.225,- Kč.
-zj-

Poděšín ve „Vysočině“ a v „Mladé frontě Dnes“.

Fotoarchiv.

Dne 5.8.1999 byl v okresních novinách Vysočina na titulní
straně zveřejněn článek o naší obci „Poděšín na Internetu“,
který se týkal zejména prezentace naší obce na této
celosvětové počítačové síti. Dne 31.8.1999 byl článek
s podobnou tématikou i o naší obci v celostátních novinách
Mladá fronta Dnes s názvem „I malé obce z Vysočiny už
začaly objevovat Internet“.
-jd-

V srpnu 1999 byl na Obecním úřadě založen Fotoarchiv
současných a historických fotografických i jiných dokumentů.
Bude obsahovat fotografie budov, lidí i okolí naší obce.
Zachytí významné stavební, kulturní, sportovní i jiné události
pro budoucí pokolení. Kdo by měl zájem věnovat do
Fotoarchivu zajímavou fotografii, může ji odevzdat na
obecním úřadě. Uvítáme i zapůjčení na zkopírování
-jd1
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Počasí září.

Stavební parcely.

Nejvyšší ranní teplota, dne 20.9. +16°C, nejnižší r anní teplota,
dne 3.9. +7°C, pr ůměrná ranní teplota 10,03°C, m ěřeno v 6
hodin. Nejvyšší večerní teplota, den 9.9., 1.9. a 12.9. +23°C,
nejnižší večerní teplota, dne 1.9. +10°C, pr ůměrná večerní
teplota 18,06°C, m ěřeno v 18 hodin. Počet slunných dní 7,
počet dní kdy pršelo 6, a 5 dní foukal vítr. Touto cestou
hledáme občana který sleduje denně počasí, pro naši novou
rubriku o počasí.
-zj-

Obecní zastupitelstvo rozhodlo o vybudování nových
stavebních parcel. Při výběru vhodných pozemků se vybíralo
ze dvou lokalit. Nejprve na louce „U háječka“, ale nakonec se
jako vhodnější ukázala obecní louka, která sahá od domu J.
Chalupníka až po okraj obecních pozemků za chalupou Mudr.
Novotného. Po vybudování komunikace a inženýrských sítí
budou zde připraveny stavební parcely pro asi 12 nových
domů. Pro druhou lokalitu ukazuje zejména blízkost potrubí
odpadu, regulační stanice budovaného plynovodu i
trafostanice. Domy zde nebudou stíněny blízkým lesíkem, jako
by to bylo v prvním případě. Na obecním úřadě je registrováno
již několik žádostí na stavební parcelu. Cena parcely za 1 m2
se bude skládat z ceny pozemku a poměrné části nákladů na
elektrickou, plynovou, vodovodní a odpadní přípojky a
příjezdovou cestu. Obecní úřad nyní chystá projekt pro
vybudování parcel.
-jd-

Zloději, dopadeni !
Zloději, kteří vykradli kapličku Panny Marie, byli vypátráni.
Jedná se o dva mladé muže, kteří byli zadrženi v Pelhřimově.
Tam byla odvezena policií paní Enderlová Marie č.69, spolu
s dalšími jedenácti ženami, k prohlídce kradených věcí, ale
bohužel identifikovala jen jeden svícen a ještě značně
poškozený, ostatní kradené věci už byly zřejmě prodány. -zj-

Sport.
Rozlosování stolního tenisu: 17.10. družstvo A – Škrdlovice, B
– Jámy B, 31.10. A – Pikárec, B – Vepřová C, 14.11. A –
Vepřová, B – Vepřová B, 28.11. A – Nížkov C, B – Nové
Dvory B, 5.12. A – Solex Žďár n.S. 12.12. B – Polnička B.
00
Začátky zápasů jsou v 9. hodin.
První kolo okresní ligy dorostu a mladšího žactva se uskuteční
00
v sobotu 16.října 1999 v Poděšíně začátek v 9. hodin.
-zj-

Vychovatelka v MŠ.
Od poloviny listopadu se uvolní v mateřské škole místo
30
00
pomocné vychovatelky. Pracovní doba od 12 do 15 hodin.
Kdo má zájem o toto zaměstnání, ať se přihlásí do 20.října u
ředitelky MŠ paní Jarošové. Podmínky pro přijetí: střední
vzdělání s maturitou, pěkný vztah k dětem, morální
bezúhonnost. Bude-li více zájemců, rozhodne o přijetí obecní
zastupitelstvo.
-zj-

Stav financí k 30.9. 1999:
- pokladna:
12 524,40
- bankovní účet:
1 283 251,45
- termínový vklad: 1 007 396,66
- stavební spoření: 1 046 121,00
Celkem:
3 349 293,51

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Foto: Členové obecního zastupitelstva na obhlídce obecních
pozemků-budoucích stavebních parcel.
-jd-jd-

Statistika.
Nejčastější jména a příjmení, odkud přišli, nejčastější svatby v roce:
Muži:

Ženy:

Příjmení:

Odkud přišli do
Poděšína.

Nejčastější svatby
v roce.

10 – Milan
9 – Josef
9 – Jiří
9 – František
9 – Jan
8 – Zdeněk
8 – Pavel
6 – Václav
5 – Petr
4 – Jaroslav
4 – David
4 – Stanislav
3 – Bohumil
3 – Tomáš
3 – Alois
3 – Vladislav

22 – Marie
10 – Anna
9 – Jana
7 – Hana
5 – Božena
4 – Eva
4 – Růžena
4 – Františka
4 – Ludmila
3 – Lenka
3 – Martina
3 – Miroslava
3 – Věra

16 – Flesar-ová
16 – Sláma-ová
14 – Enderle-ová
13 – Doležal-ová
13 – Chvátal-ová
12 – Sobotka-ová
12 – Jaroš-ová
11 – Landa-ová
11 – Nejedlý-á
10 – Jágr-ová
9 – Koumar-ová
9 – Šimek-ová
8 – Homola-ová
8 – Palas-ová
7 – Řeháček-ová
6 – Dobrovolný-á
6 – Dočekal-ová
6 – Musil-ová
6 – Šorf-ová

11 – Sirákov
7 – Žďár n/S.
7 – Nížkov
4 – Nové Veselí
3 – Polná
2 – Hrbov
2 – Chroustov
2 – Meziříčko
2 – Škrdlovice
2 – Věžnice
2 – Znetínek

13 – duben
8 – září
7 – listopad
6 – říjen
5 – červen
4 – leden
4 – srpen
3 – únor
3 – březen
3 – červenec
2 – prosinec
0 – květen

-zj2
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Rozhovor:
Tentokrát s manželi Vaverovými, Samotín.
Jak se žije na Samotíně?
1. V evidenci OÚ máme na Samotíně 3 čísla popisná 40,41,84, jaká je skutečnost?
Ano je to správně, na čísle 40 bydlíme my, na čísle 41 Geidl Milan s rodinou a na
čísle 84 bydlí Hraběta Alexandr.
2. Kolik zde přechodně bydlí obyvatel?
U Geidlů 6, u Hrabětů 3 a my dva.
3. Kde máte trvalý pobyt a jak často sem jezdíte?
V Jihlavě, Holíkova 1 a jsme zde vždy zhruba od dubna do října.
4. Jezdí sem za Vámi návštěvy?
Ano, každý víkend děti ( dcery ) s rodinou a vnoučata. Ostatní příležitostně.
5. A co rodinné srazy?
Před dvanácti roky, když ještě žila maminka jsme s nimi začali a od té doby se scházíme téměř každý rok. Uděláme pod
rozrostlým kaštanem oheň a slavíme až do pozdních nočních hodin ( mladí až do rána ). Letos nás zde bylo 47. To znamená
my dva, čtyři dcery, jejich manželé, děti a vnoučata a tak se to nasbírá.
6. Jaké zde máte vybudované sítě? ( elektřina, plyn, voda, telefon, atd. )
Elektřina je zde od roku 1947. Voda, družstevní vodovod budovaný za války, který k nám teče samospádem. Topíme většinou
dřevem a vaříme buď na kamnech nebo na vařiči.
7. Kam jezdíte na nákupy?
Většinou do Rudolce, jinak příležitostně když jedeme do Jihlavy, nebo když sem jedou děti, tak nákup přivezou.
8. Chováte zde nějaká zvířata?
Ano, ale jen od jara do podzimu králíky, slepice, kačeny, kuřata – brojlery a letos doufáme, že naposled, i prase. To vše musíme
ale na zimu zlikvidovat, mimo chovné kusy.
9. Mate zahradu?
Ano a pěstujeme téměř všechnu zeleninu pro potřebu kuchyně. Stromy zde máme hlavně švestky, hrušky a letní jablka.
10. Jste v důchodu, nebo chodíte do práce, či podnikáte?
Oba jsme již pár let v důchodu.
11. A co opravy a údržba Vašich objektů?
Průběžně každé jaro otlučeme zduřelé omítky a znovu nahodíme a co je potřeba. Na větší údržby si pozveme na pomoc děti.
12. Nebojíte se zde zlodějů?
Ne! Přes léto jsme zde téměř pořád a přes zimu zde nenecháváme nic cenného, i když sousedy již vykradli.
13. Víte, že Samotín patří od roku 1871 pod Poděšín? Tehdy ho koupil František Kolář.
Ne nevíme, otec se narodil v roce 1903 a nic nám o tom nevyprávěl.
14. Navštívíte občas také Poděšín?
Jistě, já jsem chodívala do Nížkova do školy a tak tam mám mnoho známých.
15. Chodíte na vycházky po okolí? Jestli ano, prozraďte nějakou trasu.
Na to chození již moc nejsme, tak chodíme jen tak po blízkém okolí.
16. Houbaříte? A jaký míváte úlovek.
Houbaříme a úlovky jsou celkem dobré, protože les máme kousek od domu a dobře to
tu známe. Letos jsme našli i dost borůvek.
17. A co kultura?
Zde jen televize. Jen v Jihlavě občas vyrazíme do divadla.
18. Jak se Vám zde líbí?
Moc! Je zde pohoda, čistý vzduch a hlavně klid.
19. Neuvažujete zde o trvalém pobytu?
Ne, už jsme na trvalý pobyt zde staří a v zimě jsou tady dost tvrdé podmínky.
20. Paní Vaverová, jaké bylo setkání rodáků?
Moc hezký! Opakujte to, mně se to strašně líbilo.
21. Poznala jste hodně přátel a známých?
Hodně.
22. Co zlepšit na příští setkání?
Já si myslím, že není co zlepšovat, celý program byl bez chyb a pěkně na sebe
navazoval.
Otázky kladl Jaroš Zdeněk

Koňské příběhy.
Zahajujeme sérii příběhů z nedávné historie o kdysi důležitých pomocnících a společnících lidí-koních. Příběhy sepsal veliký milovník koní,
poděšínský rodák pan Bohumil Dočekal, Žďár nad Sázavou, dříve Poděšín 9.

Selská jízda
Tato organizace vznikla za první republiky. Již její název napovídá, že její členové byli většinou ze zemědělství. Ve stanovách měli
hlavně smysl pro kázeň a disciplínu. I první prezident Tomáš G. Masaryk, když pobýval na zámečku v Židlochovicích se také
zúčastňoval Zemských závodů Selské jízdy. Často při svých všedních dnech při projížďkách na svém koni Hektorovi pozoroval
z povzdálí cvičení Selské jízdy, o kterém se vyslovoval s nejvyšším uznáním. Z naší vesnice byla v této organizaci mladá dívka
Marie Dobrovolná, která jezdila na kobylce Sóře do Polné na srazy. Pamatuji si, když se vracela domů, jak upoutala mojí pozornost.
Měla krásný kroj: čepici s odznakem Selské jízdy, modrý kabátek se šňůrami, červené kalhoty, zvané rajtky a nové vysoké boty holinky. Celý kroj jí ušili na míru. Byla jedinou dívkou z celého okolí. Její kobylka měla zastřiženou hřívu a na kamenné silnici jí to při
chůzi velice klapalo. Tato dívka pracovala u svého strýce jako kočí v Poděšíně č.p. 32. Vykonávala práci doma i na poli. Svěřila se,
že nejraději orala na poli pluhem, který vydával zvláštní šelest. Také si pamatuji, když jeli jezdci této organizace krásně vystrojeni,
že se zastavili před obchodem, kde kupovali koním sáčky kostkového cukru. Poslední ples Selské jízdy se konal v únoru 1938, po
kterém následovalo dlouhé období, než byla tato organizace znovu ustavena 4. června 1990. Při této slavnosti byla zpívána krásná
píseň „Čechy krásné, Čechy mé.“
-bd3
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Rok 1933-pokračování.
Změna kronikáře.
Změna v učitelském sboru zdejší školy. Oba učitelé na zdejší škole jsou přeloženi. Řídící učitel a kronikář obce Richard Markvart do Třěch
Dvorů u Kolína, druhý učitel Josef Balvín do sousedního Sirákova. Na jejich místa nastoupili Václav Miřátský, který začal psát obecní kroniku a
jeho manželka Valérie Miřátská. Řídící učitel pan Richard Markvart od května 1933 vážně onemocněl. V polovici srpna se odstěhoval, ale jeho
nové působiště jeho nemoc nevyléčilo. Dne 18.září po těžké chorobě opouští navždy svou rodinu, zanechal po sobě 3 nezaopatřené děti.
18 na 19.října.
V měsíci říjnu o jedné hodině v noci ze dne 18 na 19.října 1933, vypukl požár u Jaroslava Dočekala, čp. 9, jemuž padla za oběť stodola a kůlna.
Bylo celkem klidně, ale brzy po vypuknutí vznikl vítr a tak se požár rozšířil na sousední stavení Josefa Bláhy, jemuž shořelo obytné stavení i se
stodolou. Občané pomáhali zachraňovat, co mohli. Zakročením hasičských sborů z Poděšína, Sirákova a Nížkova zhoubný živel byl zdolán. Ještě
několik dní museli místní hasiči hlídat u doutnajících oharků. Oba majitelé dali se opět brzy do stavby, takže do zimy z části své budovy opravili a
pokryli.
9.11.1933, vražda
Netrvalo dlouho a občané byli vzrušeni novou událostí. Obec navštěvují četnické stanice z Polné, Německého Brodu, pátrací stanice z Kutné Hor
a, z Chrudimi, neboť vzniklo podezření že někdo z Poděšína zavraždil v lesíku „ V dlouhých lukách“ hajného Doška ze Skrýšova, v revíru pánů
Neumana a Honsla.
Vražda. Se stala ve čtvrtek 9.listopadu 1933 o 11. hodině dopoledne. Teprve druhý den v pátek odpoledne byl nalezen zavražděný po dlouhém
hledání v blízké struze, přikryt travou, a maskován tak pečlivě, aby nebyl nalezen. Z alarmovaná četnická stanice v Polné, aby pátrala po vrahovi,
v domění, že čin provedl pytlák. Hajný byl utlučen a nožem zohaven k nepoznání. Přeřezány krční tepny, takže na místě vraždy vykrvácel. Pak
byla mrtvola odtažena do strouhy
Hospodářská a politická situace 1933
Těžká hospodářská situace přinutila vládní kruhy že byla na jaře vypsaná „Půjčka práce“. Jejím úkolem bylo, jak řekl pan prezident „ ať se
roztočí kolo strojů v továrnách a tak dostane práci tisíce nezaměstnaných. Občané pochopili význam půjčky a tak bylo podle zpráv upsáno přes 2
miliardy Kč.
V měsíci září a říjnu jsme byli zneklidnění mezinárodní politikou. Německo vystoupilo ze „ Společnosti národů“, že mu nebylo povoleno
vyzbrojení jakého se dožadovalo. Ostatní národy usilují o mír, neboť mají ještě v paměti, co životů stála světová válka. Všude v národě se volá „
Buďme připraveni!, Nepřejeme si války, ale v případě, že by naše republika byla napadena, je povinností každého uvědomělého Čecha, postavit
se na odpor protivníku. „ Jedině silná a vycvičená armáda muže zabránit zničení naší samostatnosti!“. Někteří naší sousedé, ale i u nás se najdou
lidé, kteří nepřejí republice, žádají revizi hranic, neboť se jim dnešní státní hranice nezdají správnými. My ale víme, že to co jsme dostali po
světové válce, jsme si právem zasloužili. „Pryč tedy s revizionistickou propagandou a pryč s těmi, kteří ji propagují. V poslední době množí se
případy podvratné činnosti ve státě, proto vydala vláda „Zmocňovací zákon“, aby čelila protistátním živlům.
28.10.1933, oslava 28.října
Velkolepé oslavy 15-ti letého trváni naší samostatnosti ukázaly, co práce je vykonáno za tu dobu. Přehlídka vojska celé pražské posádky panem
prezidentem Masarykem byla svátkem národa. Účastnily se jí veliké davy obyvatelstva. „Vykonali jsme mnoho, ale daleko horší práce nás čeká.
Jedině armáda, národ vyspělý tělesně, mravně a duševně nás zachrání. Nespoléhejme se na přátele, ale sami na sebe! V práci a ve vědě je naše
spása. Zahleďme se do minulosti a učme se! Dobrým příkladů následujme, ale zlých se vyvarujme! Nesvornost uvádí národy do záhuby.

Rok 1934
Hospodářské poměry v roce 1934
Rok 1934 se vyznačuje mírnou zimou, takže práce na poli začaly již před svatým Josefem a do 1.května bylo již vše celkem hotovo. Úroda se
ukazovala velmi pěkná, ale nesmírné sucho a mráz dne 4.června napáchal velké škody. Ve Žlabě pomrzlo obolí (žito) skoro na 95%. Na kopcích
tolik mráz nepůsobil. Žně se vydařily za krásného počasí, rovněž za sucha se sklízely brambory. Občané naříkali katastrofálním suchem, proto byl
nedostatek krmiv a slámy. Studny většinou vyschly a lidé vozili vodu z rybníka, ale i tam jí bylo málo. Zvláště velmi dlouhá doba byla od
4.července do 27.srpna, protože ani nekáplo. Teplé počasí trvalo dále, takže ještě 1.prosince někteří lidé pásli na žitech, která byla až 25 cm
vysoká proto je jiní hospodáři též sekli. Do konce roku nebylo vůbec sněhu. Následkem nedostatku krmiv se hospodáři zbavovali dobytka, který
šel cenou silně dolů. V největší hospodářské tísni vláda prosadila zákon o obilním monopolu. Stát veškeré obilí bude kupovat a prodávat. Ceny
byly stanoveny dle Prahy, ale pro venkov byly menší, protože se odečetl náklad na dopravu po železnici. Z naší obce se většinou vozí do Sázavy a
částečně do Polné. Bylo uzákoněno že každý měsíc bude cena stoupat a to u žita o 1.50Kčs, a u ovsa o 1.20Kčs.Komu obilí nepomrzlo, velmi
sypalo což bylo velké štěstí. U brambor se čekala úroda velmi slabá následkem sucha, ale po posledním zářijovém dešti jich hodně
přibylo.Konzumu bylo až 40q na míře a průmyslových 30-35q po míře.
Stavby v roce 1934
Stavební ruch byl v tomto roce velmi čilý. Josef Bláha č.8, postavil stavení a kůlnu po ohni. Jaroslav Dočekal č.9, postavil stodolu a kůlnu, též po
ohni. Martin Rosecký č. 11, novou kůlnu a prasečák. Jaroslav Rosecký č.61, nové obytné stavení. M Šurnická č.62, chaloupku. Josef Dobrovolný
č.30, rozboural starou stodolu asi 300 roků starou a postavil novou. Adolf Fejt č.19, postavil výměnek.
Učitelstvo
Do 30.6.1934 působil na zdejší škole pan Václav Miřátský , který byl zatímním řídícím učitelem a jeho manželka Valérie, byla také učitelkou.
Ručním pracím ženským vyučovala slečna Marie Vytáčková po celý školní rok. Manželé Miřátských se odstěhovali do Lipnice. Od 1.dubna
dostala paní Miřátská mateřskou dovolenou a zastupoval ji do konce školního roku František Poulíček. Dne 1.července byl ustanoven řídícím
učitelem pan Bedřich Borský, který byl pověřen obecním úřadem, aby dále vedl obecní kroniku. Od 8.září byl třídním učitelem Alois Mejstřík.
(doslovný přepis kroniky)

Internet.
V těchto dnech byla Internetová stránka doplněna o odkaz Sport v Poděšíně.
Pozor! Změna elektronické adresy: z j_docekal@iol.cz na podesin@atlas.cz.
Počítadlo přístupů na naší Internetovou stránku má nyní hodnotu: 503 !
♦Zpravodaj 4/99 ♦vydává obec Poděšín ♦texty připravili: Z. Jaroš, J. Dočekal, B. Dočekal, B. Borský ♦fotografie: J. Dočekal, B. Dočekal
♦grafická úprava: J. Dočekal ♦recenze: M. Dobrovolná ♦náklad: 120 výtisků ♦pro občany dodáván zdarma
♦E-mail: podesin@atlas.cz ♦Internet: http://mujweb.cz/www/podesin
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