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Novinky.
Úvod.

Vánoce.

Se začátkem nového letopočtu roku 2000, i když ne nového tisíciletí,
dostává novou tvář i náš obecní zpravodaj. Začíná svůj čtvrtý ročník,
ale přece je to tak nedávno, co jsme připravovali první číslo. Hlavní
změna bude v rozsahu, protože z původních čtyř stránek bude mít o
dvě stránky více, to je šest stran. Co by nemělo v nových číslech
chybět: novinky, události, usnesení obecního zastupitelstva, zprávy
z MŠ a ZŠ, sport, počasí, rozhovory, historické zajímavosti,
fotografie, ukázky práce dětí a poslední strana zůstane vyčleněna pro
obecní kroniku. Do nového roku přejeme všem spoluobčanům
především hodně zdraví, spokojenosti a mnoho úspěchů.
-zj-

Letošní vánoce by se klidně mohly nazvat „Větrné, ale pravé zimní“.
Vše vlastně už začalo 18.prosince, kdy se spustilo sněžení a mráz
začal nabírat na síle. Dne 22.prosince, kdy nám krásně svítil měsíc i
slunce, a tak byl jediný jasný slunný den, ale mráz –12°C. Vánoce
vyvrcholily neustálým sněžením a větrem, který měl letos
obdivuhodnou výdrž. I když na druhý svátek vánoční se zdálo, že se
příroda umoudří, nestalo se tak, a proto jsme mohli vychutnat zimní
počasí celé svátky. Po svátcích přišlo mírné oteplení, ale větru to
vůbec nevadilo a dul dál. Po mnoha předešlých letech, kdy byly
vánoce na blátě, konečně jedny pravé zimní.
-zj-

Události:
15.10.- Stavební firma 1. Žďárská plynárenská začala navážet materiál na
stavbu vysokotlaké přípojky.
15.10.- Myslivecké zkoušky složili Bláha František, č.63, Koumar David,
č.78, a Seknička Vratislav, č.5.
16.10.- V Poděšíně se uskutečnil okresní turnaj mládeže ve stolním tenise,
kterého se zúčastnilo 52 hráčů a hráček ze 7 oddílů.
18.10.- Vojenských odvodů se zúčastnil Homola Josef č.20, a byl odveden.
20.10.- Byla zahájena stavba vysokotlaké přípojky na plyn.
23.10.- Hasiči provedli výlov obecního rybníka.
25.10.- Zahájeno stavební řízení na středotlaké rozvody a přípojky po obci
a plynofikaci v MŠ.
27.10.- Zabudovaná vestavěná skříň na OÚ.
3.11.- Přivezena a postavena regulační stanice na plyn.
13.11.- Myslivci měli hon a ulovili jen 4 zajíce a jednu kunu.
18.11.- Napadl první sníh a vydržel jen osm dní.
19.11.- Toto byl poslední den kdy jste prožili tak zvaný lichý den, protože
bylo celé liché datum (19.11.1999). Další bude až 1.1.3111.
-jd24.11.- Za neustálého sněžení a větru prováděli zedníci betonování plotu u regulační stanice.
27.11.- Vybudováno nové světlo u domu Pavla Jágra, mládežníci opékali prase, Jaitner Milan a Palas Luboš vybojovali na okresních
přeborech ve stolním tenisu třetí místo ve čtyřhře mladšího žactva.
4.12.- Na okresních přeborech mužů a žen ve stolním tenise získala ve dvouhře 2 místo Štikarová Jana, 3 místo Landová Jitka. Ve smíšené
čtyřhře 2 místo Štikarová Jana a Jaroš Petr, 3 místo Landová Jitka a Bláha František.
4.12.-V odpoledních hodinách se vyboural osobním autem mezi obcemi Nížkov a Poděšín, poblíž Sirákovské cesty, Jaroš Jiří ml. Tímto mu
přejeme brzké uzdravení.
18.12.- Na okresních přeborech staršího žactva ve stolním tenise vybojovala Jaitnerová Andrea 3.místo ve čtyřhře.
22.12.- Konečně se rozsvítil obecní vánoční strom u kaple.
25.12.- TJ uspořádala taneční zábavu. Hrála skupina TOTO Bend z Měřína. Zábavy se zúčastnilo přes 100 lidí, kteří vzhledem k počasí
přicházeli jako sněhuláci, ale nelitovali.
4.1.- základní vojenskou službu nastoupili Homola Josef č.20 do Jihlavy, Jaroš Zdeněk č.79 do Opavy a Vejvoda Petr č.50 do Lipníku nad
Bečvou
-zj-

Počasí.
Počasí.
Říjen
Nejvyšší ranní teplota, dne 2. a 3.10. je +11°C, nejnižší ranní teplota, dne 19.10. je -3°C, průměrná ranní teplota je +5,38°C, měřeno v 6
hodin. Nejvyšší večerní teplota, dne 1. a 2.10. je +16°C, nejnižší večerní teplota, dne 17., 18. a 20.10. je +2°C, průměrná večerní teplota je
+8,67°C, měřeno v 18 hodin, 2 metry nad zemí. Počet slunných dní 0, počet dní kdy pršelo 8, a 5 dní foukal vítr.
Listopad
Nejvyšší ranní teplota, dne 3.11. je +8°C, nejnižší ranní teplota, dne 19. a 21.11. je -10°C, průměrná ranní teplota je -0,2°C, měřeno v 6
hodin. Nejvyšší večerní teplota, dne 1.11. je +9°C, nejnižší večerní teplota, dne 21., 29. a 30.11. je -5°C, průměrná večerní teplota je
+1,13°C, měřeno v 18 hodin, 2 metry nad zemí. Počet slunných dní 0, počet dní kdy pršelo 3, počet dní kdy sněžilo 4, a 3 dny foukal vítr.
První sníh napadl 18.11. a držel jenom osm dní
Prosinec
Nejvyšší ranní teplota dne 8. a 12.12. je +5 °C, nejnižší ranní teplota dne 22. a 25.12. je –11 °C, průměrná ranní teplota je –1.5 °C. Nejvyšší
večerní teplota dne 1. a 3.12. je +5 °C, nejnižší večerní teplota dne 22.12. -12 °C, průměrná večerní teplota je –1.2 °C.
Počet slunných dní 1, počet dní kdy sněžilo 9, kdy pršelo 3 a vítr foukal 9 dní. Sníh napadl 18.12. a vydržel až do konce roku.
-zj1
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Obec.
Nezaměstnanost v obci.

Lesní hospodářský plán.

Podle okresního tisku Vysočina ze dne 11.11.1999 je
nezaměstnanost v obci Poděšín 12,1% práceschopných obyvatel.
Tento stav je stejný jako byl 10.6.99.
-zj-

Znovu opakujeme, že 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. Lesní hospodářský
plán je zdarma.
-zj-

Voda.
Podle posledních dvou rozborů vzorků vody je kvalita vody
v obecním vodovodu dobrá v celém rozsahu stanovených ukazatelů.

VUSC.
Od 1.1.2000 se ruší bývalé kraje a začíná platit nové regionální
uspořádání. V něm obec Poděšín i nadále patří pod okres Žďár n. S.,
ale spolu s okresy Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Jihlava, pod
region Jihlavský. Připomeňme si, že pod Jihlavu jsme již patřívali a
to v letech 1940 až 1945, to byl okres Jihlava a 1949 až 1960 okres
Žďár n. S., kraj Jihlava.
-zj-

Hasiči.
V pátek 17.12. proběhla v hostinci výroční schůze sboru
dobrovolných hasičů za rekordní účasti 33 členů. Schůzi zahájil a
řídil starosta Stanislav Enderle, zprávu o hospodaření přečetl Josef
Jágr, který řídil i nové volby. Na žádost obecního zastupitelstva byl
výbor rozšířen z 5 na 7 členů. Po odstoupení některých funkcionářů
byl zvolen nový výbor v tomto složení: starosta – Milan Matoušek,
náměstek starosty – Stanislav Enderle, velitel – Alois Chvátal ml.,
jednatel – Pavel Sobotka, hospodář Josef Jágr, preventista Adolf
Šmiraus, člen výboru a zároveň zástupce okrskového výboru Jiří
Šlechtický. Nakonec jediný, komu se podařilo z výboru odstoupit, je
bývalý velitel Vratislav Palas, kterému touto cestou děkujeme za
vykonanou práci. Obecní zastupitelstvo dne 22.12. schválilo volbu
velitele Aloise Chvátala.
-zj-

Cena za odvoz popele.
Cenu za paušální odvoz popele pro rok 2000 firma ODAS zvedla o
6% a to ze 660,- na 700,-Kč za každou přihlášenou popelnici.
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání rozhodlo navýšení dotovat a
cenu pro obyvatele nezvýšit, ale ponechat na 660,- Kč.
-zj-

Mikroregion Polensko.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o účasti obce Poděšín v nově
založeném mikroregionu Polensko. Bližší zprávy v příštím čísle,
protože ještě neproběhla ani zahajovací schůzka vyzvaných obcí. -zj-

Lesní družstvo v Polné.
Ve středu 15.12. proběhla v budově lesního družstva v Polné výroční
schůze. Po tradičních bodech programu, jako je zpráva o činnosti a o
hospodaření, přišlo na program rozdělení zisku pro obce dle podílů.
Nakonec bylo schváleno vyplatit na jeden podíl 2,500,-Kč což pro
obec Poděšín, která má 30 podílů, činí 75,000,-Kč, což je nejvyšší
příjem od založení družstva. Dalším bodem programu byly volby,
které skončily takto: Představenstvo bylo zvoleno v tomto složení:
ing. Pavel Novák a Petr Rosický za Polnou, Stanislav Řezníček –
Záborná, Jaroslav Štikar – Sirákov a Zdeněk Jaroš – Poděšín.
Revizní komise: Václav Vomela – Věžnička, Josef Anděl – Věžnice
a Ladislav Sobotka – Rosička. Zvolené orgány provedly volbu
předsedů. Předsedou Lesního družstva byl opět zvolen Petr Rosický
a místopředsedou Jaroslav Štikar. Předsedou revizní komise Josef
Anděl. Volební období je čtyřleté.
-zj-

Nebuďme lhostejní.
V poslední době se množí případy vandalství v naší obci. Zničena
byla malba v čekárně (pokolikáté už?), rozbita okna tamtéž, o
postupné likvidaci klubovny TJ, kolotoče a hřiště jako celku ani
nemluvě. Už se stalo tradicí v obci, že jakmile se vybílí čekárna, do
48 hodin je opět v původním stavu. Toto platí i o kolotoči. Jakmile je
opraven, nastoupí naší hrdinové – vandalové a upraví ho k nepoužití.
Přitom v čekárně čekají na autobus nejen děti, ale i dospělí a to jim
to nevadí? Vyzýváme vandaly, aby zanechali této činnosti a prosíme
všechny slušné lidi, aby k těmto projevům vandalství nezůstávali
lhostejní. Vždyť náprava škod stojí peníze, které potom chybí jinde.

Jednota.
Prodavačka Jednoty Poděšín děkuje všem svým zákazníkům za
přízeň a přeje jim do nového roku 2000 vše nejlepší.
-zj-

Sport.
Pronájem klubovny TJ Poděšín.
TJ zatím pro svou činnost nepotřebuje klubovnu na hřišti, proto ji
nabízí k dlouhodobému pronájmu. Klubovna by šla využít na
podnikání, sklady, přechodné bydlení atd. Částečná oprava by byla
nutná. Kdo by měl zájem, ať se přihlásí u předsedy TJ Zdeňka Jaroše
– telefon 675 208 nebo místopředsedy TJ Jaroslava Štikara – telefon
675 195.
-zj-

Stolní tenis.
29.12. proběhl již tradiční Vánoční turnaj za účasti 18-ti hráčů.
Turnaj vyhrál Bláha František, druhý skončil Šustr Radek, 3.
Štikarová Jana, 4. Landová Jitka, 5. Jaroš Zdeněk, 6. Štikar Jaroslav,
7. Jaroš Radim, atd. mládež: 1. Jaroš Radim, 2. Králová Petra,
3. Jaitner Milan, 4. Jaitnerová Andrea, 5. Vejvodová Marie.
-zj-

Pořadí OP 3.třídy:

Pořadí OS sk. A:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poděšín
Doubravník
Solex Žďár D
Osová Bitýška
Uhřínov
Škrdlovice
Vlkov
Nížkov C
Pikárec
Vepřová

Mostiště B
Poděšín B
Jámy B
Nové Dvory B
Sázava
Vepřová B
Vepřová C
Polnička
-zj-

Finance.
Prodej akcií.

Stav financí k 31.12. 1999:
- pokladna:
- bankovní účet:
- termínový vklad:
- stavební spoření:
Celkem:

0,00
1 367 717,97
1 017 125,44
1 088 121,00
3 472 964,41

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Konečná cena za prodej akcií Jm. plynařské a Jm. energetické byla
1 432 925,- Kč
-zj-

Přehled příjmů a výdajů obce 1999.
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Rozdíl

-jd-

2

3 025 846,36 Kč
1 473 412,30 Kč
1 552 434,06 Kč

-jd-
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Mateřská škola.
A to na dva měsíce na zkoušku od 1.1.2000 do 29.2.2000. Vše bude
koncem února vyhodnoceno a dotování buď prodlouženo nebo
zrušeno.
-mj-

Mateřská škola.
Hlavním úkolem předškolní výchovy v mateřské škole je příprava
dítěte na práci ve škole. Výchovný program rozvíjí děti po stránce
tělesné, rozumové, mravní, pracovní a estetické. Každodenní úsilí o
splnění tohoto programu doplňují akce jako jsou výlety, branné hry
s opékáním párků, návštěvy divadel apod.
V letošním roce k těmto už tradičním akcím přibyly nové.
1. Je to plavecký výcvik. Od 18.listopadu do konce ledna děti dojíždí
do plaveckého bazénu ve Žďáře n/S., kde se učí nebát se vody a
základům plavání. Je to dobrý základ pro budoucí povinný plavecký
výcvik ve 3.třídě základní školy.
2. Další novinkou v naší školce je pravidelná návštěva okresního
logopéda dr. Dvořáka, který pomáhá ředitelce školy odstraňovat
poruchy výslovnosti u dětí.
3. Od ledna 2000 bude dojíždět do mateřské školy loutkové divadlo
Srdíčko z Hlinska v Čechách. 1x za měsíc zahrají dětem pěknou
pohádku.
-mj-

Vychovatelka v MŠ.
K termínu 20.10. se přihlásila jenom jedna zájemkyně o místo
vychovatelky v MŠ Poděšín a to Vladimíra Špačková. Dne
8.listopadu nastoupila do mateřské školy místo Libuše Dočekalové,
která tímto dnem odešla na mateřskou dovolenou.
-mj-

Mikuláš a vánoce v MŠ.
Letošního Mikuláše si děti z MŠ užily dvojnásob. 3.12. nejprve
navštívily divadelní představení plné čertů v Polné „Jak se čerti
ženili“. Sotva se vrátily do školky, čekal na ně Mikuláš s čertem,
který děti pořádně postrašil. Ale i přes slzičky strachu v sobě našly
odvahu, přednesly Mikuláši básničku a dostaly nadílku.
Vánoce oslavily v pátek 17.12. Počáteční strach, že opět přijdou
čerti, vystřídala radost z pěkného stromečku a nových hraček. Děti si
zazpívaly koledy, básničky, ochutnaly vlastoručně upečené cukroví a
pohrály s novými hračkami.
-mj-

Dotování odpolední svačiny v MŠ.
Obecní zastupitelstvo schválilo přispět rodinám s malými dětmi,
které chodí do mateřské školy a to 4,-kč na odpolední svačinu denně.

Kultura.
ně přijde řada, se mohou předem objednat a budou mít přednostní
právo na vybranou kroniku.
-zj-

Školní ples.
OÚ, ZŠ a MŠ v Nížkově Vás zvou na první školní ples, který se
koná v sobotu 19.2.2000 ve 20.00 hodin v Sokolovně Nížkov.
-zj-

Poděšín opět ve „Vysočině“:
Dne 4.11.1999 byl v okresních novinách Vysočina na titulní straně
zveřejněn článek o naší obci „Plynofikace Poděšína zahájena“, který
se týkal zahájení výstavby první a následně i druhé etapy
plynofikace obce, jejich finanční hodnotě a ukončení stavby.
-jd-

Vystavení kronik.
Veškeré kroniky ve vlastnictví obce budou předloženy k nahlédnutí
na obecním úřadě v termínu od 14.1. do 11.2.2000 včetně, to je vždy
v pátek od 19.00 do 21 hodin. Zájemci, kteří chtějí mít jistotu, že na

Obyvatelé 1999.
1. Počet obyvatel k 1.1.1999.
2. Narozené děti v roce 1999.
3. Přihlášení občané v roce 1999.

251 z toho 125 mužů a 126 žen
0
3 Vávrová Ivana
Špaček Jiří
Oulehlová Dana

č.p.71
č.p.76
č.p.71

nar. 21.9.1972
nar.
5.6.1968
nar. 14.5.1980

4. Zemřelí občané v roce 1999.

1 Šmirausová Marie

č.p.27

+ 31.10.99. 87r.

5. Odhlášení občané v roce 1999.

1 Šimek Jiří v únoru do Hrbova 16

č.p.25

nar.

6. Svatby v roce 1999.

2 Jiří Šimek a Veronika Došková
Hana Koumarová a Musil Martin

č.p.25
č.p.88

dne: 30.1.1999
dne: 31.7.1999

č.p. 8
č.p.21
č.p.47
č.p. 9
č.p.49
č.p.69
č.p.20
č.p.52
č.p.59
č.p. 5
č.p.63

nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.

č.p.49
č.p.69
č.p.50
č.p.61
č.p.32
č.p.50
č.p.78
č.p.37
č.p.59
č.p.92
č.p.21

dne: 23.4.1955
dne: 23.4.1955
dne: 26.11.1955
dne: 2.3.1965
dne: 21.11.1970
dne: 22.11.1975
dne: 26.1.1980
dne: 7.9.1985
dne: 7.4.1990
dne: 29.9.1990
dne: 27.10.1990

7. Počet obyvatel k 31.12.1999.
8. Přechodný pobyt k 31.12.1999
9. Životní jubilea v roce 2000:

252
12
89 r.
88 r.
85 r.
75 r.
70 r.
70 r.
65 r.
65 r.
55 r.
55 r.
55 r.

10. Výročí svateb v roce 2000:
45 r.
45 r.
45 r.
35 r.
30 r.
25 r.
20 r.
15 r.
10 r.
10 r.
10 r.

z toho 125 mužů a 127 žen
z toho 5 mužů a 7 žen
Bláhová Růžena
Novotná Marie
Flesar Rudolf
Dočekalová Marie
Smejkal Václav
Enderle Stanislav
Homola Josef
Palas Josef
Řeháček Vladislav
Šlechtický Josef
Jaroš Jiří
manželé:
Anna a Václav Smejkalovi
Marie a Stanislav Enderlovi
Marie a Adolf Skalických
Zdeňka a Zdeněk Šustrovi
Růžena a Alois Chvátalivi
Marie a František Vejvodovi
Věra a Milan Koumarovi
Marie a František Dobrovolnovi
Marcela a Vladimír Řeháčkovi
Jana a Václav Doležalovi
Naděžda a Zdeněk Sobotkovi

31.3.75

18.1.11
5.5.12
26.1.15
9.11.25
3.1.30
19.10.30
7.5.35
26.7.35
14.5.45
15.11.45
17.12.45

-zj3
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Plynofikace.
Deník stavby.
- 19.10.1999
- 20.10.1999
- 24.10.1999
- 25.10.1999
- 28.10.1999
- 3.11.1999
- 10.11.1999
- 11.11.1999
- 12.11.1999
- 13.11.1999
- 23.11.1999
- 24.11.1999

Stavební povolení.
-navezení materiálu
-zahájení stavby-svařování trubek
-ukončení svařování trubek
-betonový základ pro regulační stanici
-zahájení bagrování výkopu
-instalace regulační stanice
-dokončení bagrování
-dokončení ukládání trubek do výkopu
-zasypání výkopu
-napojení potrubí na regulační stanici
-stavba betonového tarasu okolo stanice
-přerušení stavby pro nepřízeň počasí

Dne 25.10. podal obecní úřad žádost o vydání stavebního povolení
na plynofikaci obce, čímž bylo zahájeno stavební řízení. Dne 2.12.
vydal MěÚ ve Žďáře n/S. stavební povolení veřejnou vyhláškou.
Tato vyhláška byla vyvěšena od 7 do 23.12 včetně. Nyní vyhláška
nabývá právní moci a kolem 20.1.2000 by mělo být stavební řízení
ukončeno, ale jen v případě, nepodá-li někdo z účastníků řízení proti
vyhlášce odvolání.
-zj-

Co potřebujete pro stavební povolení na plynofikaci
rodinného domku.
Žádost o stavební povolení se podává buď na MěÚ Žďár n. S. nebo
OÚ Poděšín dle rozsahu prováděných prací. Je-li hlavní uzávěr
plynu umístěn mimo obytný dům (to je na plotě, kůlně atd.),
povolení vydává MěÚ Žďár n. S. Je-li hlavní uzávěr přímo
zabudován do venkovní zdi rodinného domu, povolení vydává
obecní úřad v Poděšíně. K vydání stavebního povolení potřebujete: žádost (tiskopis obdržíte v kanceláří obecního úřadu), - projektovou
dokumentaci 3x pro MěÚ, 2x pro OÚ, - výpis z katastru nemovitostí
(velký) na dotčené pozemky, - osvědčení (předběžné) o stavu
komínu (je-li spotřebič umístěn do komínu, - poplatek 300,-Kč
v hotovosti na pokladně MěÚ (povoluje-li MěÚ) nebo ing. Jaroslavu
Dočekalovi (povoluje-li OÚ Poděšín). Kolaudační rozhodnutí
vydává vždy ten orgán, který stavbu povoluje. Bližší informace
získáte na obecním úřadě vždy v pátek od 19,00 do 21,00 hodin
osobně nebo na telefonu 675 150.
-zj-

-jd-

Výběrové řízení.
Ve středu 5.1.2000 ve 13,00 hodin proběhlo na obecním úřadě
v Poděšíně výběrové řízení na plynofikaci obce. Komise pro
výběrové řízení je jmenována za obec v tomto složení: Předseda –
Jaroš Zdeněk, členové ing. Rosecký František, ing. Dočekal Jaroslav
a Koumar Milan., Picka František-JME, Dobiáš Vladimír- OkrÚ,
Buček Martin-GAsAG. Výběrového řízení se zúčastnilo 5 firem.
Komise jednoznačně vybrala firmu s nejlepší cenovou nabídkou:
GASLINES Žďár n. S. Tato firma nabídla cenu 1 562 190,- Kč.
Firma s nejhorší nabídkou měla cenu 2 435 000,- Kč.
-zj,jdCelková cena akce bude navýšena o opravu vodovodu v hodnotě
minimálně 500 000,- Kč, kterou plánujeme provést. Dále nás čeká
doplatit probíhající stavbu vysokotlaku v hodnotě 1 200 000,- Kč.

-jd-

Internet.
Počítadlo přístupů na naší Internetovou stránku má nyní hodnotu: 665 !
4

-jd-

20.1.2006

Zpravodaj obce Poděšín č. 1/2000

Zajímavosti.
Rozhovor
Jak je v Japonsku?
Rozhovor s Bohumilem Nejedlým, Poděšín č.85.
1. Proč jsi cestoval do Japonska?
Jednalo se o pracovní cestu od mého podniku Žďas.
2. Kde jste pobývali?
Přístavní město NAGOYA se 2.5 miliony obyvatel, na východním pobřeží ostrova Honšú.
3. Jak jste cestovali?
Letecky z Prahy do Frankfurtu nad Mohanem a odtud přímo do Nagoe. Cesta trvala asi 13 hodin letu.
Trasa vedla na sever přes Baltské moře, Švédsko, Petrohrad až za severní polární kruh a dále za
pobřežím Ruska.
4. V čem spočívala tvoje práce?
Naše práce spočívala v generální opravě kovacího lisu CKW1600, dodaného naší firmou před 20
lety, i jako technický dozor.
5. Jak dlouho trval Váš pobyt?
Něco málo přes měsíc i s cestou.
6. Kolik Vás tam od nás bylo?
Celkem 5 pracovníků.
7. Co jste dělali ve volném čase?
Žádný volný čas nebyl. Kromě jedné neděle jsme byli neustále v práci, přibližně 12 hodin denně.
Jejich pracovní doba byla od 7 hodin.
8. A co tu volnou neděli?
Navštívili jsme přístav, který je největší v Japonsku. Zde jsme si prohlédli námořní muzeum, mořské
akvárium a zařízení přístavu a ledoborec, který se zúčastnil antarktické výpravy.
9. A co strava?
Je velice zdravá a pestrá. Dá se na ni snadno zvyknout a netloustne se po ní. Převažuje rýže, ryby, drůbež, zelenina. Jí se hůlkami, příbor
nebyl k dispozici. Jídlo je v misce, talíře nepoužívají.
10. Nějaká zajímavost?
Před zahájením směny v práci je celopodniková rozcvička, které se zúčastní všichni zaměstnanci. Je asi 5-ti minutová.
11. Počasí?
My jsme tam byli v době léta, takže teplota byla běžně 35 °C. Srážky byly velice silné a krátkodobé. Po dešti se vše velice brzy vypařilo.
12. Jaká je životní úroveň Japonců?
Nesrovnatelně na podstatně vyšší úrovni. Jejich platy se mění s věkem, ale jinak jsou stálé
13. Co místní doprava ve městě?
Také na vysoké úrovni, s mimoúrovňovými křižovatkami, autobusy, nadzemní dráhou, rychlovlaky a zejména auta. Do práce se hodně
cestuje na velké vzdálenosti i přes 50 km.
14. Jaké bydlení?
Většinou malé rodinné domky. V centru města ve výškových budovách.
15. Kde jste bydleli vy?
V novém špičkovém 9-ti patrovém hotelu.
16. Jak jste se orientovali ve městě?
Pro Evropana je orientace velice špatná, už z toho důvodu, že veškeré nápisy jsou Japonsky.
17. Obchody?
Perfektně zásobené vším možným. Ale pro nás vzhledem ke kurzu dosti drahé. Pivo stojí 700 jenů,
což je asi 250 Kč.
18. Co televize?
My jsme měli možnost v hotelu na pokoji sledovat japonskou televizi. Je zde asi 40 programů
s různými žánry.
19. Co na závěr?
Japonsko je pro nás velice exotická země. Pořádek ve městě velice perfektní. Všude čisto, žádný nepořádek, sprejeři atd. Lidé jsou na sebe
ohleduplní i v dopravě. Na semaforech se nechodí na červenou, řidiči jsou hodní i na chodce a cyklisty. Velice upravené parky. Škoda jen, že
na lepší poznání nebyl dostatek času.
(dotazy kladli z.j. a j.d.)

Koňské příběhy.
Tentokrát z období 2. Světové války

Evidenční koně
Když německá armáda obsadila naší republiku, museli všichni majitelé koní s nimi
k odvodu. Vhodné koně pro vojenské účely ihned hospodářům odebírali a další si zapisovali
jako takzvané evidenční. To znamenalo, že se s nimi muselo pravidelně jezdit před
vojenskou komisi do Polné. Lidé se často snažili při předvádění zmáčknout koni dolní čelist
udidlem, aby pěkně nezaklusali. Komise, když to viděla, nařídila, aby koně předvedl voják,
kterého měli s sebou pro tyto účely. Většina koní při jeho předvádění pěkně zaklusala a
vhodný kůň byl také ihned odebrán.
Protože němci dbali, aby zemědělství prosperovalo, přidělili hospodáři s větší výměrou polí
koně jiného, který nebyl vhodný pro vojsko, ale normálního tahu byl schopen. Když měl
některý hospodář pěknou chovnou klisnu, též jí odebrali a přidělili hospodáři německému,
jak se stalo i v naší vesnici.
-bd5
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Obecní kronika.
Rok 1934-pokračování.
Společenský život
V březnu 1934 sehráli ochotníci hru „ za tatíčkem Masarykem“ a v prosinci veselohru „ Naše tchyně odzbrojuje“ Školní mládež důstojně
oslavila 28.říjen a bylo také vzpomenuto 100. výročí naší státní hymny „Kde domov můj“ a tragického atentátu dne 9.října v Marseji na
Jugoslávského krále Alexandra a Francouzského státníka Ludvíka Borthova, oba byli velcí přátelé našeho státu a hleděli zabezpečiti mír.
Hasiči měli v lednu ples a po dožínkách i o posvícení byla taneční zábava. Tančí se vesměs jen valčík, polka a kvapík. Moderní ještě se
neujaly. Staročeské zvyky již vymizely, jen se ještě sem tam udržuje koleda a různé pranostiky. Obecní knihovna měla ke konci roku 211
svazků. Hasičský sbor měl 24 členy. V září byly na Českomoravské vysočině velké manévry. Utkání strany červené a modré bylo na
ledečském okrese a u nás byla přes noc dne 14.září jen jedna dělostřelecká baterie. Lidé vyšli velmi vojsku vstříc a jevili o armádu veliký
zájem. Můžeme být hrdi na naše vojáky. Radiových přijímačů bylo 5. Hospodářské stroje: Jaroslav Dočekal č.9, si koupil čistící mlátičku.
První tento stroj měl František Homola č.34. od roku 1930.

Rok 1935
19.května 1935, do poslanecké sněmovny, do senátu, do zemského i okresního zastupitelstva.
Strana
Republikánská
Sociální demokraté
Národní socialisté
Komunistická strana
Lidová strana
Německá sociální demokracie
Živnostenská strana
Fašistická strana
Národní sjednocení
Součet hlasů
Neplatných hlasů
Prázdných obálek
Volilo celkem
Počet voličů

Počet platných hlasů do:
Sněmovna
Senát
80
69
1
0
1
1
0
0
93
73
1
0
16
16
15
16
2
1
209
176
1
1
211
220

0
2
178
186

Země
81
2
1
0
80
0
17
5
1
187

Okres
85
0
3
1
77
0
15
6
0
187

0
0
187
189

0
0
187
186

Průběh volebního období byl celkem klidný, až nevinný, ač noviny, letáky, a kandidáti pracovali plnou parou. Veřejná volební schůze byla
v sále v hostinci od strany republikánské. Byla tam silná debata.
Zemědělství 1935
Zima celkem mírná, léto teplé a suché. Dne 8.července byl tuhý mráz, který způsobil značné škody, zejména na bramborách.
Školství
Do konce června 1935, zde působil pan Alois Mejstřík a od začátku školního roku pan František Poulíček, jako výpomocný učitel.
Hasiči v roce 1935
Hasičský sbor pořádal dne 13.ledna ples, o ostatcích, o pouti, o posvícení taneční zábavy. Na Silvestra byl veselý večer s programem a pak
taneční zábava a připíjení na zdraví v roce 1936. Hasičský sbor dále 6.března zapálil hranici na počest 85 narozenin T.G.Masaryka. Velitel
hasičů pan Jaroslav Dočekal promluvil o jeho významu. Volbu druhého prezidenta republiky Dr. Eduarda Beneše obec vzala s radostí na
vědomí. Ochotnický spolek sehrál v březnu divadelní drama .
8.9.1935, Neštěstí
Dne 8.září jel stárek pan Josef Homolka, zaměstnaný ve zdejším mlýně, na motocyklu z Přibyslavi. Jel po půlnoci při špatném karbidovém
osvětlení. V Olešné zachytil 20-ti letého mladíka Pospíchala z Bukové, který byl hned mrtev. Pan Homolka Byl vážně poraněn, ale vyléčil se.
Případ vyvolal značný rozruch.
14.4.1935
Zemřel pan Rudolf Flesar č.10, ve stáří 48 let. Byl předsedou místní školní rady, starostou sboru dobrovolných hasičů a před tím po dvě
období starostou obce. O jeho zásluhách pro obec promluvil starosta obce Václav Sláma, za školu řídící učitel Bedřich Borský, a za hasiče
župní starosta. Na poslední cestě jej doprovodili hasiči, školní mládež a velký zástup lidí.
Obecní knihovna.
Obecní knihovna měla na konci roku 1935, 222 knih. Výpůjček bylo 799, čtenářů 56. Se Sirákovem byla udělána vzájemná výměna 60-ti
knih, což se velmi osvědčilo
(doslovný přepis kroniky)
♦Zpravodaj 1/2000 ♦vydává obec Poděšín ♦texty připravili: Z. Jaroš, J. Dočekal, M. Jarošová, B. Dočekal, B. Borský
♦fotografie: J. Dočekal, B. Dočekal, B. Nejedlý ♦grafická úprava: J. Dočekal ♦recenze: M. Dobrovolná
♦náklad: 120 výtisků ♦pro občany dodáván zdarma
♦Internet: http://mujweb.cz/www/podesin ♦E-mail: podesin@atlas.cz
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