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Novinky.
rovnodennosti, která může díky skokovým úpravám kalendáře pomocí
přestupných dnů nastat až o dva dny dříve či později. Například v
letošním roce nastala jarní rovnodennost již 20. března a současně v týž
den nastal i úplněk. Z astronomického hlediska by se pak měly
Velikonoce slavit již 26. března. Z církevního způsobu určení však
úplněk 20. 3. není ještě úplňkem jarním (tím je až úplněk následující,
který nastane 18. 4.), a proto se slaví letos Velikonoce až 23. dubna. Z
uvedeného vyplývá, že připadne-li úplněk na 21. března a tímto dnem
je současně sobota, následující neděle 22. března je již nedělí
velikonoční. Je to současně i nejrannější datum, na které může
velikonoční neděle připadnout. To je jedno z určujících pravidel. Další
pravidlo pak stanoví, že nejzazší datum Velikonoc může být 25. dubna.
V případě, že by první jarní úplněk připadl na 19. dubna a tento den
byla současně neděle, vyšlo by datum Velikonoc až na 26. dubna.
Protože toto není přípustné, přesouvá se úplněk o jeden den zpět (na
18. duben) a velikonoční neděle se slaví již 19. dubna. Ve dvacátém
století tento případ nastal v roce 1981.

Velikonoce.
Letošní velikonoční svátky, jejichž datum se každý rok mění, připadly
na jeden z nejpozdnějších termínů. Přinášíme zajímavosti, jak je
popisuje pracovník Štefánikovy hvězdárny Mgr. Pavel Najser:

Velikonoční svátky a způsob určení jejich data
Velikonoční svátky patří k nejstarším svátkům vůbec. Jejich základní
podstatou z dob předkřesťanských bylo vítání přicházejícího jara,
nového vegetačního období, v přeneseném slova smyslu vítězství
života nad smrtí. Tyto svátky jara byly slaveny různou formou už u
starých Slovanů a Germánů. Jako významné a již nábožensky
organizované svátky se objevují poprvé u Židů. Byly to svátky přesnic
(pascha) slavené na památku vysvobození Izraelitů z Egypta vždy
14.dne měsíce nisanu. Svátek pascha (hebrejsky pesah = přejití,
ušetření) je oslavou toho, že Hospodin, když hubil prvorozence v
Egyptě, přešel a ušetřil domy Židů, které byly označeny krví beránka.
Symbol beránka přešel významně do křesťanského pojetí Velikonoc.
Kristus je nazýván Beránkem Božím na znamení čistoty, nevinnosti a
poslušnosti. Je velikonočním Beránkem nového Izraele, jehož krev
zachránila pokřtěné od hříchu a smrti. Původní podstata svátků se
promítá i do křesťanského symbolu smrti a následného vzkříšení Ježíše
Krista. Ježíš snímá svojí obětí hříchy světa. Jeho oběť je křesťansky
chápána jako naplnění starozákonné paschy – Hospodinovo přejití a
ušetření Božího lidu záchraněného krví Beránka.

Jak je ale možné „přesunout" měsíční úplněk? Astronomický výpočet
okamžiku měsíčního úplňku pochopitelně přesunout nelze. Církevní
počty však nepracují s reálnou fází Měsíce, ale s tzv. církevním
(cyklickým) měsícem, který se dlouhodobě shoduje s reálnými
měsíčními fázemi, v konkrétním případě se ale může od skutečné
měsíční fáze poněkud odlišovat. Protože určení církevního měsíčního
úplňku je v podstatě určením „administrativním", lze jej též i
administrativně přesunout.

Velikonoce, jako svátky umučení a vzkříšení, patří k základním
křesťanským pohyblivým svátkům. Ostatní pohyblivé svátky se
odvozují vždy od data velikonoční neděle. Způsob určení dat
křesťanských Velikonoc byl stanoven na ekumenickém koncilu v
maloasijské Niceji roku 325.

Ani tím však komplikace nekončí. Další pravidlo vymezující datum
velikonoční neděle praví, že v jedné devatenáctileté periodě tzv.
zlatého čísla nesmí být velikonoční neděle dvakrát v nejzazším
přípustném datu, tj. 25. dubna. Tento případ nastal ve dvacátém století
v letech 1943 a 1954, které patří do jedné a téže periody začínající
rokem 1937 a končící rokem 1956. V roce 1943 se Velikonoce slavily
25. dubna, v roce 1953 se však velikonoční neděle přesunula o týden
dopředu na 18. dubna. Na mezní data však připadají Velikonoce jen
velmi zřídka.
-jd-

Podle církevní historie připadlo utrpení Kristovo na dobu, jež
následovala po jarní rovnodennosti a současně mu předcházel jarní
měsíční úplněk.Toto pravidlo bylo vzato za základ a křesťanské
Velikonoce (velikonoční neděle) se slaví vždy první neděli po prvním
jarním úplňku. Za první jarní den byl pevně stanoven 21. březen.
Pozor, toto se nemusí shodovat s astronomickým výpočtem jarní

Události:
6.1.
11.1.
20.1.
28.1.
18.2.
2.3.
3.4.
7.4.
12.4.

-Zemřela Bláhová Růžena nejstarší občanka obce ve věku 89 roků.
-Základní vojenskou službu nastoupil: Šimek Pavel, č.25. do Jihlavy.
-Narodil se Jaroslav Dočekal, první občan roku 2000. Vypsaná odměna 3.000,-Kč mu bude předána
při vítání občánků.
-Ilona Jarošová se zúčastnila ve Žďáru n. S., oblastního kola MISS POUPĚ.
-Hostinský Šimek Jan, č.80 vyprodal a uzavřel hostinec Na hrázi a tím zde ukončil činnost.
-Poděšínský lufťák Svatoslav Ševeček vystoupil v televizním programu Michaely Jílkové „Kotel“.
-Základní vojenskou službu nastoupil: Koumar David, č.78. do Lipníku nad Bečvou.
-Po rozsáhlé rekonstrukci, otevřeli manželé Landovi č.38 hostinec „Na hrázi“.
Jaroslav Dočekal nejml.
-Narodila se Jaroslava Slámová, druhý občan roku 2000. Vypsaná odměna 2.000,-Kč ji bude předána při vítání občánků. –zj-

Počasí.
Počasí.
Leden. Nejvyšší ranní teplota, dne 31.1 je +5°C, nejnižší ranní teplota, dne 26.1 je -20°C, průměrná ranní teplota je –4,09°C, měřeno v 6 hodin.
Nejvyšší večerní teplota, dne 31.1 je +4°C, nejnižší večerní teplota, dne 25.1 je -12°C, průměrná večerní teplota je -2,93°C, měřeno v 18 hodin, 2
metry nad zemí. Počet slunných dní 0, počet dní kdy sněžilo 4, a 8 dni foukal vítr. Sněhová pokrývka vydržela celý leden. Dny kolem 21.1 byla
kalamita, na okrese Žďár n/S. byl vyhlášen stav ohrožení.
Únor. Nejvyšší ranní teplota, dne 1, a 8.2 je +4°C, nejnižší ranní teplota, dne 22, a 24.2 je -6°C, průměrná ranní teplota je -0,66°C, měřeno v 6
hodin. Nejvyšší večerní teplota, dne 6,7 a 8.2 je +6°C, nejnižší večerní teplota, dne 21.2 je -4°C, průměrná večerní teplota je +1,21°C, měřeno v
18 hodin, 2 metry nad zemí. Počet slunných dní 3, počet dní kdy sněžilo 3, pršelo 7 dní a 2 dny foukal vítr. Sněhová pokrývka držela jenom 4
dny.
Březen.Nejvyšší ranní teplota, dne 9.3 je +7°C, nejnižší ranní teplota, dne 20.3 je -6°C, průměrná ranní teplota je +0,68°C, měřeno

v 6 hodin. Nejvyšší večerní teplota, dne 29.3 je +9°C, nejnižší večerní teplota, dne 5 a 17.3 je -3°C, průměrná večerní teplota je
+2,26°C, měřeno v 18 hodin, 2 metry nad zemí. Počet slunných dní 1, počet dní kdy sněžilo 5, pršelo 5 dní a 2 dny foukal vítr.
Sněhová pokrývka držela 8 dní.
-zj1
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Obec.
objektů vnikal a Juríček na něho čekal v osobním vozidle a hlídal. Na
trestnou činnost se plánovitě připravili, obstarali si turistickou mapu,
na které jsou vyznačeny kaple a z této mapy pak označená místa
výskytu kapliček přenesly do automapy, ve které prováděli vyznačení
napadených objektů zakroužkováním. Dále uvádí, že odcizené
předměty vozili po různých burzách a prodávali. Po hlavním líčení,
které proběhne u okresního soudu v Pelhřimově, Vás budu informovat
o výši trestů obou pachatelů.
-zj-

Zákon o svobodném přístupu k informacím.
Od 1.ledna letošního roku začal platit zákon číslo 106/99 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, který umožňuje fyzickým i
právnickým osobám žádat státní orgány a orgány územní samosprávy o
poskytnutí informací. Účelem zákona je upravit podmínky svobodného
přístupu k informacím. U nás se jedná o skutečnosti, vztahujících se
k působnosti orgánu obce (starosta, zástupce starosty, zastupitelstvo,
komise, knihovna a mateřská škola) a činnosti orgánů obce. Nemohou
být poskytovány informace o osobnosti a soukromí fyzické osoby,
informace o majetkových poměrech, obchodního tajemství atd. Žádost
o poskytnutí informace se podává buď
ústně, písemně nebo
prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Pokud není na ústně
podanou žádost informace poskytnuta nebo ji žadatel nepovažuje za
dostatečnou, je třeba ji podat písemně. Žádost je podána dnem, kdy ji
povinný subjekt obdržel. Musí z ní být jasné, komu je určena a kdo ji
podává. Pokud se požadované informace nevztahují k jeho působnosti,
povinný subjekt žádost odloží a tuto skutečnost sdělí do tří dnů
žadateli. Odpověď poskytne oprávněný subjekt letos do 30-ti dnů,
příští rok do 22,5 dne, a od roku 2002 již do 15-ti dnů. Odpověď
poskytne písemně, nahlédnutím do spisu včetně pořízení kopie. Za
poskytnuté informace bude povinný subjekt účtovat za náklady spojené
s poskytnutím informace dle vydaného ceníku, který je k nahlédnutí na
obecním úřadě.
-zj-

Výměna vodoměrů.
V letošním roce máme v úmyslu zakoupit pro obec 15 nových
vodoměrů a postupně je jak v obytných domech tak i v podnicích
vyměňovat. Vyměněné vodoměry budou zaslány k přecejchování a
dále měněny. Tuto práci provede Enderle Jiří. Celou akci bude hradit
obecní úřad z vodného.
-zj-

Usnesení obecního zastupitelstva:
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
Smlouvu o dílo s firmou Gaslines na plynofikaci obce.
Smlouvu s firmou ODAS na vypracování čtvrtletních výkazů
odebraného odpadu.
Smlouvu č. 97/2000 s firmou ZDAR a.s. o zajištění dopravní
obslužnosti.
Smlouvu o dílo s okresní hygienickou stanicí na rozbory vzorků pitné
vody.
Cenovou vyhlášku č.1/2000, o ceně pitné vody.
Porodné na rok 2001 ve výši: prvně narozené dítě v obci v roce 2001 –
5.000,-Kč, druhé a další dítě – 3.000,-Kč
Žádost o půjčku na opravy, modernizaci a rozšiřování bytového fondu.
Založení a vstup do mikroregionu Nížkovsko, se sídlem v Nížkově a
do mikroregionu Polensko se sídlem v Polné.
Vypracování urbanistické studie obce Poděšín. Byla vybrána firma
„Studio P“ ing. Marie Psotová.
Dotovat 4,- kč odpolední svačinu v mateřské škole Poděšín od
1.3.2000 do 31.8.2000.
Pořídit internet na obecní úřad.

Knihovna.
Za období od listopadu 1999 až do dubna 2000 bylo půjčeno celkem
371 knih, z toho: krásná pro děti 52, naučná pro děti 3, krásná pro
dospělé 306 a naučná pro dospělé 10. Také bylo odepsáno 418 knih,
především politické a ve špatném stavu. Část jich bylo prodáno
s výtěžkem 520,-Kč, za které budou koupeny knihy nové. Nyní je
v knihovně 1588 knih, z toho naučná pro dospělé 219, pro mládež 31,
beletrie pro dospělé 961 a krásná pro mládež 377.
-zj- -jj-

Vystavení kronik.
Veškeré kroniky ve vlastnictví obce byly předloženy k nahlédnutí na
obecním úřadě v termínu od 14.1. do 26.2.2000 včetně. Tím jsem se
chtěl vrátit k tradici první republiky, kdy byly kroniky každý rok
vystaveny a byl o ně zájem. Občané měli možnost si kroniky půjčit
k nahlédnutí. Bohužel tuto možnost využili jen dva občané, což je pro
nás velké zklamání.
-zj-

Obecní zastupitelstvo jmenuje:
Starostu obce Zdeňka Jaroše, aby zastupoval obec Poděšín
v mikroregionu Nížkovsko a Polensko.
Zástupce starosty obce ing. Františka Roseckého, náhradníka pro
zastupování obce Poděšín v mikroregionu Nížkovsko a Polensko.
Jmenuje do komise pro konkurz na ředitelku mateřské školy
v Poděšíně paní Marii Dobrovolnou, předsedkyni sociální komise.

Trestní činnost zlodějů v kapličce.
Jak jsem již informoval ve zpravodaji 4/1999, byli zloději, kteří
vykradli kapličku Panny Marie v Poděšíně dopadeni. Jedná se o Milana
Juričeka, ročník 1958, 2x soudně trestaný invalidní důchodce z Brna a
Jiřího Lišku, ročník 1967, soukromý podnikatel také z Brna. Nyní jsou
oba ve vazební věznici v Českých Budějovicích. Společně se dopustili
celkem 84 krádeží v kapličkách v okresech Žďár nad Sázavou, Písek,
Havlíčkův Brod, Chrudim, Svitavy, Pelhřimov, Hradec Králové,
Tábor, Jindřichův Hradec, České Budějovice, Brno-venkov, Plzeň-jih,
Jihlava, Příbram, Kutná Hora a Třebíč a způsobili škodu ve výši
699.540,-Kč na odcizených věcech a 13.610,-Kč na zařízení kapliček.
Oba obvinění se ke své trestné činnosti doznali a podrobně popsali
způsob vnikání do jednotlivých kaplí. S tím, že obviněný Liška do

Obecní zastupitelstvo ruší:
Od 15.4.2000 obecně závaznou vyhlášku o prodeji vody číslo 2/1995
ze dne 30.3.1995 a dodatek k vyhlášce číslo 2/1995 ze dne 29.12.1997.

Obecní zastupitelstvo odkládá na příští zasedání:
Návrh smlouvy o budoucí smlouvě na prodej obecních pozemků, návrh
podal Dr. Radoslav Kinský, Žďár nad Sázavou.
-zj-

Svoz popele.
Svoz popele bude probíhat jako každý rok jen v sudé pondělky a to od
18 do 40 týdne.
–zj-

Mateřská škola.
Karneval v MŠ.

Zápis dětí do školky.

31. ledna 2000 proběhl ve školce
dětský karneval. Děti se proměnily
v pohádkové postavičky a vesele
tančily při hudbě. Všechny masky byly
moc pěkné. Koho už nebavil tanec
mohl se v tělocvičně zúčastnit soutěží
za sladkou odměnu. Celá akce byla
natáčena videokamerou. Kdo z rodičů
má zájem, může si u J. Dočekala nechat
karneval natočit na svou kazetu.
–mj-

V březnu proběhl zápis dětí do mateřské
školy na školní rok 2000 - 2001. Celkem
se nově přihlásilo 9 dětí. Z Poděšína:
Enderle Vojtěch, Řeháčková Ivana,
Vlčková Adéla. Ze Sirákova: Pazourová
Marie, Jaroš Petr, Jarošová Anna,
Holcmanová Anna, Myslivec Michal a
Wasserbauer Jaroslav z Nížkova. Tímto
stoupne celkový počet dětí v příštím
školním roce opět po delší době na 20
dětí.
-mj-
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Sport.
Body a úspěšnost:
Družstvo „A“: Bláha František 54 bodů, 84,4%; Jaroš Petr 57 b,
83,8%; Štikarová Jana 40 b, 58,8%; Šustr Radek 32 b, 47,1%.
Družstvo „B“: Jaroš Zdeněk 44 bodů, 84,6%; Landová Jitka 35 b,
79,5%; Jaroš Radim 39 b, 69,6%; Štikar Jaroslav 10 b. 62,5%,
Neubauer Aleš 20 b, 55,6%, Polívka Jaroslav 6 b. 37,5%.
Dorost: Jaroš Radim 14 bodů, 77,8%, Králová Petra 1 b. 5,6%,
Vejvodová Marie, Jaitnerová Andrea obě 0 bodů.
Žebříček T.J.: 1. Bláha František, 2. Jaroš Petr, 3. Štikarová Jana, 4.
Šustr Radek, 5. Jaroš Zdeněk, 6. Landová Jitka, 7. Jaroš Radim, 8.
Štikar Jaroslav, 9. Neubauer Aleš, 10. Polívka Jaroslav. Nezařazen 5-8
Musil David, který měl díky vojně odehráno málo zápasů.

Sport.
Výsledky stolního tenisu mužů: družstvo
Poděšín A – Škrdlovice 12:6 a 10:8, – Doubravník 9:9 a 13:5, –
Pikárec 12:6 a 9:9, – Uhřínov 11:7 a 12:6, – Vepřová 17:1 a 12:6, –
Vlkov 12:6 a 12:6, – Nížkov C 12:6 a 9:9, – Solex Žďár D 12:6 a
7:11, – Osová Bitýška 12:6 a 12:6.
Poděšín B – Jámy B 13:5 a 9:9, – Polnička B 17:1 a 17:1, – Vepřová C
18:0 a 15:3, – Sázava 16:2 a 15:3, – Vepřová B 14:4 a 15:3, – Mostiště
4:14 a 3:15, – Nové Dvory B 10:8 a 10:8.
Dorost a žactvo: Poděšín – Žďas Žďár n/S. 3:7 a 0:5, – Vojnův Městec
0:10 a 0:5, – Jámy 4:6 a 0:5, – Nové Město 3:7 a 5:0, – Nížkov 2:8,
0:5, Vepřová 0:10, 0:5, Solex Žďár 4:6, 0:5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OP 3.třídy, muži:
Poděšín A
Doubravník
Solex Žďár D
Osová Bitýška
Uhřínov
Vlkov
Škrdlovice
Nížkov C
Pikárec
Vepřová

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

OS sk A muži
Mostiště B
Poděšín B
Jámy B
Nové Dvory B
Sázava
Vepřová B
Vepřová C
Polnička

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

OP dorost
Nížkov
Vojnův Městec
Vepřová
Žďas Žďár
Solex Žďár
Nové Město
Jámy
Poděšín

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

OP žactva
Vepřová
Jámy
Solex Žďár
Žďas Žďár
Nížkov
Vojnův Městec
Poděšín
Nové Město

Družstvo TJ Poděšín „A“ postupuje do OP 2.třídy.

–zj-

Finance.
Stav financí k 31.3. 2000:
- pokladna:
- bankovní účet:
- termínový vklad:
- stavební spoření:
Celkem:

13 181,60
1 388 056,20
1 027 972,60
1 127 142,00
3 556 352,40

Rozpočet obce na rok 2000.
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Příjmy
Daň z příjmů fyz. osob-zam.
Daň z příjmů fyz. osob-soukr.
Daň z příjmů práv. osob.
Daň z nemovitostí
Poplatek ze psů
Voda
Stravné MŠ
Odpad
Pronájem pozemků
Úrok
Nájemné les
Pozemky
Dotace
Dotace od Sirákova
Úrok termínový vklad

Příjmy celkem
Výdaje celkem
Rozdíl

1 186 500,- Kč
3 712 700,- Kč
-2 526 200,- Kč
-jd-

Výdaje
200 000
50 000
320 000
210 000
2 100
170 000
30 000
40 000
3 300
2 000
70 000
20 000
18 400
10 700
40 000

Mzda – OÚ
Mzda – les
Mzda – voda
Mzda – knihovna
Mzda – kronika
Mzda – vzhled obce
Mzda – zastupitelstvo
Potraviny
Hasiči výstroj
Tisk – MŠ
Knihy knihovna
Materiál – les
Materiál – voda
Materiál – MŠ
Materiál – ŠJ
Materiál – OÚ
El. energie – MŠ
El. energie – KD
El. energie - veř. osvětlení
Pevná paliva – MŠ
Pohonné hmoty
Pohonné hmoty – hasiči
Poštovné – OÚ

10 000
10 000
15 000
1 500
1 700
3 000
72 000
40 000
1 000
3 000
2 000
4 000
3 000
4 000
2 000
8 000
20 000
5 000
5 000
12 000
1 500
1 000
1 000

Telefon – MŠ, OÚ
Telefon – VTS
Pojistné
Zpracování dat - Nížkov
Prohrnování silnic
Voda
Kronika – video a foto služby
Odpad – nebezpečný
Odpad – komunální
Oprava vodovodu
Opravy – MŠ
Opravy – KD
Opravy – veř. osvětlení
Cestovné – zastupitelstvo
Příspěvek – autobusy
Dárkové balíčky
Příspěvek – ZŠ Nížkov, Žďár
Příspěvek – ZŠ Polná
Dary obyvatelstvu
Urbanistická studie
Investice – plyn
Investice – plyn sdruž. obcí

7 000
1 000
8 000
10 800
10 000
10 000
1 000
2 000
50 000
500 000
10 000
7 000
12 000
4 000
40 000
2 000
103 400
2 800
6 000
100 000
1 000 000
1 600 000

Kultura.
Nová autobusová linka.

Besídka ke dni matek.

V současné době probíhá jednání o nové autobusové lince která povede
i přes Poděšín. Tuto linku bude provozovat soukromý dopravce Josef
Biško ze Svratky. Linka povede těmito obcemi: Svratka, odjezd 4.50
hod. Sněžné, Nové Město n/M., Žďár n/S., Nové Veselí, Poděšín,
odjezd 6.44 hod, Polná, Jihlava, příjezd 7.20 hod. Zpáteční linka
pojede z Jihlavy ve 12.45 hod., dále stejnou trasou. V Poděšíně má
příjezd v 13.21 hod., do Svratky přijede v 15.00 hod. Samozřejmě že
autobus bude stavět i v ostatních menších obcích na této trase.
-zj-

V neděli 14. 5. 2000 proběhne v Nížkově v sokolovně dětská besídka
ke Dni matek. Součástí oslavy bude výstava výtvarných prací dětí,
divadelní představení. Všichni rodiče jsou srdečně zváni.
-md-

Internet.
Počítadlo přístupů na naší Internetovou stránku má nyní hodnotu: 855
Z toho vyplývá, že si o Poděšíně přečtou každý den v průměru 2 až 3
lidé.
-jd3
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Naše sběratelka vystavuje v Poděbradech.

Pasování myslivců.

V průběhu května 2000 se koná v Galerii Ludvíka Kuby
v Poděbradech na lázeňské kolonádě celostátní výstava kalendáříků a
látkových kalendářů. Své sbírky budou vystavovat 2 sběratelé z České
republiky. Této zajímavé výstavy se z Poděšína jako vystavovatelka
zúčastní i paní Anežka Šmirausová s výběrem 150 látkových kalendářů
ze své bohaté sbírky. Jako druhý vystavovatel a organizátor je pan
František Mejta z Nymburka. Výstava bude zahájena 1. května 2000,
vernisáž je plánována na 13. května ve 13.30 hod. v Galerii Ludvíka
Kuby s následující schůzkou na výměnu kalendářů v kongresovém sále
lázeňského sídla. Očekává se i účast sběratelů ze zahraničí.
-aš-

V sobotu 12.února proběhla v Sirákovském kulturním domě (který byl
krásně vyzdoben), výroční schůze Mysliveckého sdružení Sirákov –
Poděšín. Po ukončení schůze proběhlo pasování adeptů mysliveckého
umění na plnohodnotné myslivce. Pasováni byli: Bláha František ml.
č.63, Koumar David č.78, Seknička Vratislav č.5 a Slabý Luboš ze
Sirákova. Nejprve trubač pan Jaroš Jan ze Sirákova zatroubil
myslivecké „Halali“ a pak vše zahájil projevem o myslivosti a
myslivcích pan Černý Lubomír ze Sirákova, který zároveň celé
pasování řídil. Nejprve si nechal seřadit adepty a za ně všechny
myslivce, jako čestnou stráž. Pan Černý nejdříve představil všechny
adepty, kteří nejprve složili předepsaný myslivecký slib a podáním
ruky předsedovi sdružení panu Jaroslavu Chvátalovi č.39, ho stvrdili.
Po tomto ceremoniálu adepti poklekli na levé koleno a byli pasování
panem Jarošem poklepnutím dýkou na levé rameno. Pak přišel zlatý
hřeb večera, když adepti za stálého klečení začali konzumovat nápoje.
Nejprve v lahvi s dudlíkem vypili mléko, což adept Bláha jen těžko
zvládal. Druhým nápojem byla sklenka vody, následovala sklenice
piva, za ní velká zelená (dle myslivecké barvy) a poslední nápoj velká
vodka. To již někteří museli použít předem připravený kbelík. Po
tomto vystoupení vysvětil předseda pan Chvátal zbraně již nově
pasovaným myslivcům a zároveň jim dal takzvaný poslední políček. Po
závěrečném slibu, že jsou schopni napojit a obsloužit zbývající
myslivce i hosty, a gratulaci všech přítomných, začala volná zábava,
při které hrála Sirákovská skupina „Tarasenka“. Toto vše točil pan
Říha ze Sirákova na video a natočil na obecní kazetu.
–zj-

Vojenské vánoce.
I když po tuhé zimě přišlo jaro, kdy se krajina probouzí ze zimního
spánku, rád bych se ještě k zimě trochu vrátil krátkým rozhovorem
s Davidem Musilem č.73, vojákem který prožil vánoce v kasárnách
(Šlapánov). Jak probíhaly vánoce? – Nejprve jsme si ozdobili stromek
a místnost, ve které stál. Co jste měli k večeři? – Večeře byla tradičně
vánoční a to kapr a bramborový salát, nehledě na to, že jsem ji jako
kuchař připravoval. Dostali jste nějaký dárek pod stromek? – Každý
voják dostal dárkový balíček. V něm byl např. Vitacit, čokoláda,
jablka, tatranky a podobně. Jaký jste měli vánoční program? –
Sledování televize, sportovní hry, jako šachy a stolní tenis, ve kterých
jsem díky tréninku v TJ Poděšín nenašel přemožitele. Jak se ti líbily
vánoce na vojně? – Vůbec mě nepřipadlo, že jsou vánoce. To Silvestr
byl lepší, protože jsem měl opušťák.
-zj-

Plynofikace.
Půjčky.

Plynofikace.

Obecní úřad Poděšín byl vybrán na základě žádosti Ministerstvem pro
místní rozvoj do programu poskytování státních půjček na opravy,
modernizaci a rozšíření bytového fondu pro rok 2000. Ve skutečnosti
se jedná o to, že obecní úřad bude půjčovat občanům obce státní peníze
na opravy, modernizaci a rozšíření bytů a domů. Výše úvěru 200 000,Kč, je poskytnut na 10 let a bude úročen 3 až 7% p.a. podle rozhodnutí
obecního zastupitelstva. Vše bude vyřešeno obecně závaznou
vyhláškou, kterou teprve zpracováváme.
–zj-

Od 18.dubna probíhaly dokončovací práce na vysokotlaké přípojce a
kolem regulační stanice. Dále byl proveden přívod elektrické energie
zemním kabelem. Na této části stavby tedy probíhají závěrečné práce
pro kolaudační řízení a předání Jihomoravským plynárnám. Po obci
v současné době probíhá betonování základů pod skříňky HUP, které
byly dovezeny v sobotu 29.4. Vlastní stavba po obci začne do 14-ti
dnů. Současně bude ještě probíhat oprava vodovodu od domu Válové
Františky čp. 13, (po Malé straně) až po uzávěr u domu Jaroše Zdeňka
čp. 79. Dále bude vybudováno nové vedení od zmíněného uzávěru
kolem domů Jaroše Zdeňka čp. 1, Josefa Jágra, čp. 2, Antonína
Stavební povolení:
Doležala, čp. 4, Josefa Palase, čp. 52, a napojena bude v kaverně pod
Na plynofikaci RD obdrželi: Enderle Jiří č.69, Kosour František č.77,
domem Libora Žáka čp. 60. Současně bude zrušen propoj od výše
Musil Václav č.73, Provazník Lubomír č.65 a Smejkal Václav č.49. Na
zmíněného uzávěru, kolem kulturního domu ke kaverně u čp. 60. -zjpřestavbu RD Sobotka Zdeněk č.21.
–zj-

Povídá se, že…
Drb 1: Internet stojí obec 40 000,- Kč.
Odpověď: V žádném případě to není pravda. Ve skutečnosti dosud nestál Internet ani korunu.
Vysvětlení:
1. Připojení na Internetovou síť: získala obec v rámci dotační akce Svazu měst a obcí zcela zdarma.
2. Poplatky za telefonní připojení: obec ještě neuplatňovala připojení „on line“ a tudíž nečerpala žádné telefonní impulsy
3. Umístění Internetové stránky: máme umístěnou stránku na bezplatném serveru „Můj web“ od „Atlasu“
4. Tvorba Internetové stránky: vytvořil jsem Internetové stránky pro obec zcela zdarma bez nároku na odměnu, a musím
podotknout, že to
bylo mnoho desítek hodin. Dále, že pro instalaci stránek na server jsem používal vlastní počítač s modemem a platil vlastní telefonní poplatky.
5. Provoz mailu: pro zasílání a příjem pošty používám opět vlastní zařízení a obec to opět nestojí ani korunu.
Na závěr je třeba říci, že potřeba připojení obce „on line“ je stále silnější a tak jsme rozhodli o skutečném napojení Obecního úřadu na Internet.
Obec to bude stát přibližně tyto výdaje:
1. Modem:
2 000,- Kč
2. Telefonní provoz
15,- Kč za 1 hodinu připojení
V blízké budoucnosti budou využívat Internet všechny obce. Nadřízené orgány budou zasílat veškeré zprávy právě přes Internetovou poštu.
Zastupitelé si budou moci kdykoliv přečíst potřebné informace pro svojí činnost opět na Internetu. Jsou to například znění zákonů, vyhlášek a
jiných informací od Okresního úřadu, ministerstev atd. Ať se to někomu líbí nebo ne, má Internet velkou budoucnost. Budou na něj napojeny
všechny domácnosti. Nebude sloužit pouze pro zábavu nebo vyhledávání informací. Již nyní se hojně využívá pro nákupy, platby. Kdo bude
připraven nebude v budoucnu překvapen. A nebude to nijak vzdálená budoucnost. Je znáno, že zejména poslední rok došlo ke značnému rozšíření
i u nás a tempo se neustále zvyšuje. Není to také záležitost pouze mladých lidí. Také cena se neustále snižuje. Ještě nedávno stálo jen připojení na
síť stovky korun měsíčně. V současné době u nás existují už čtyři společnosti poskytující připojení zcela zdarma. Platí se pouze telefonní impulsy.
Ale i telefonní síť se dá nahradit pevnou linkou. Ta ale v současnosti stojí zatím dosti peněz. Pro obecní úřad to také umožní realizovat případné
dotazy od občanů dle nového zákona o svobodném přístupu k informacím, který je zmiňován již výše v tomto zpravodaji.
Odpovídal: J. Dočekal

Drb 2: TJ Poděšín bude rušit hřiště.
Odpověď: V obecním zpravodaji 1/2000 nabídla TJ dlouhodobý pronájem klubovny na hřišti. V současné době probíhá jednání o pronájmu a
rekonstrukci této budovy. To, ale neznamená že by se mělo rušit hřiště. Možná že dojde k menším úpravám, ale hřiště na kopanou, volejbal a
místo u kolotoče zůstane vyhrazeno pro sportovní účely i nadále.
Odpovídal: Z. Jaroš – předseda TJ Poděšín
4
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Rozhovor.
Rozhovor s naší rodačkou, juniorskou reprezentantkou ve stolním tenise Renatou Chvátalovou-Kissnerovou, Poděšín 32.
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

Od kdy jsi začala hrát stolní tenis?
Od roku 1977 od 6 let
Čí to byl nápad?
Asi taťky a to z důvodu, abychom se věnovaly nějakému sportu. U nás připadal v úvahu pouze
stolní tenis.
Jak vzpomínáš na začátky v Poděšíně?
Pamatuji si na krušné začátky. Na sále byla zima, hráli jsme i v rukavicím. Na druhou stranu, hrály
skoro všechny děti z Poděšína a byla to i zábava.
Kdo tě začal trénovat?
Začal se mnou trénovat můj taťka. Vzpomínám, že mě vůbec nešetřil. Musela jsem cvičit, běhat a
hrát.
Jak jsi dále pokračovala?
V Poděšíně jsem trénovala většinou 2x týdně. Potom jsem začala jezdit do Nížkova, Polné i do
Žďáru n. S. Po přestupu do oddílu TJ ŽĎAS jsem trénovala ve Žďáře a dojížděla jsem i do Brna do
tréninkového střediska mládeže. Ve 12 letech jsem přešla do Ostravy do odílu Vítkovic. V té době
se mnou hrála nejlepší hráčka Československa Marie Hrachová. Tam jsem byla 6 let do roku 1989.
Pak jsem odešla do Německa do města Lohr am Main. Leží to přibližně mezi Frankfurtem a Wurzburgem. Po seznámení s mým budoucím
manželem, jsem se přestěhovala do Frammersbachu, kde bydlím dodnes.
Kolik zemí jsi se stolním tenisem procestovala?
V Evropě, kromě Španělska, Švédska a Norska jsem hrála ve všech zemích.
Jakých jsi dosáhla úspěchů v Československu?
S Petrem Korbelem jsem byla mistryní republiky ve čtyřhře mixu, dále ve čtyřhře mistryní republiky s Janou Dobešovou a ve družstvu žen
mistrní republiky společně s Janou Dobešovou a Marií Hrachovou v roce 1988, 3. místo na Mistrovství Československa ve dvouhře 1988 , 4.
místo na Vánočním turnaji ve Vlašimi
A v zahraničí?
Na mistrovství Evropy juniorek třetí místo společně s Davídkovou, Mihočkovou a Rampovou, 3. místo na Mistrovství Evropy družstev
Juniorek v Řeckých Aténách rok 1986, 5. místo v roce 1987 na TOP 12 v Rumunské Konstantě, účast na mistrovství Evropy v roce 1987 v
Novi Sad Jugoslávii, 1987 vítězka mezinárodního mistrovství Lucemburska, Jugoslávie a Itálie, v roce 1998 vítězové Německého poháru
družstev hrajících nejvýš 2 ligu za Viktorii Wombach, v letech 1991,95,96,97,98 nejlepší hráčka II ligy v Německu, nejlepší sportovkyně
kraje Würzburg.
V jakých oddílech jsi hrála?
Od roku 1977 do 1982 v Poděšíně, 1982 až 1984 TJ ŽĎAS Žďár n. S., 1984 až 1990 TJ Vítkovice, 1990 dodnes Viktorie Wombach
v Německu.
Další trenéři?
V Poděšíně, jak již jsem řekla, Chvátal Alois. Ve Žďáře Zobač František a v Ostravě Ing. Novotná Marie.
Jaké jsi hrála soutěže?
U nás 1. ligu a v Německu 2. ligu.
Jak se ti nyní sportovně daří?
Nyní trénujeme pouze 2x týdně a je to spíše zábava než sport. Byla jsem vyhlášena sportovkyní roku v našem kraji v Německu Main
Spessart.
Jaké je to město Frammersbach, kde nyní bydlíš?
Asi jako Polná, 5 tisíc obyvatel a 28 hospod. Patří do léčebné oblasti a jezdí tam hodně lidi na dovolenou i na víkend. Je tam hodně sportu
např. fotbal, kůželky, volejbal, nohejbal, běh, triatlon atd. Bydlí se buď v rodinných domcích nebo soukromých bytovkách. Paneláky tam
nejsou. Do zaměstnání se jezdí hodně do Frankfurtu. Dojíždí se vlakem nebo autem.
Kde jsi zaměstnaná a co děláš?
Asi rok a půl jsem v personálním oddělení podniku Mannesman Rexroth. Vyrábí hydraulické zařízení v Lohru am Main, asi 12 km od mého
bydliště. Má asi 20 000 zaměstnanců po celém světě. Přímo v Lohru je asi 6 000 zaměstnanců.
Jezdíš ráda do Poděšína?
Samozřejmě, doma je doma.
Co tvůj manžel?
Jmenuje se Thomas Kissner. Seznámili jsme se v Frammersbachu, kam jsem dojížděla a přivydělávala jsem si jako trenérka školních dětí,
stejně jako on. Hraje také stolní tenis. Vdávala jsem se 5. 6. 1991. Jeho rodiče mají stavební a malířskou firmu a on pracuje u nich. Je to
pouze malý rodinný podnik se 4 zaměstnanci.
Jaký má názor na Čechy?
Do Čech jezdí rád, líbí se mu tady. Koupili jsme domek ve Špinově, který opravujeme a máme tam ještě dost práce. Většina návštěv je tedy
pracovních.
A co škola?
Po dokončení gymnázia v Ostravě jsem hned odešla do Německa. Tam jsem nejprve pracovala v již zmíněném podniku ve skladu asi rok a
půl. V Německu není totiž naše gymnázium uznáváno. Proto jsem si tam udělala tříletou nástavbu a přešla jsem na stavební oddělení a
nakonec do personálního oddělení, kde jsem dosud.
Co němčina?
Něco jsem se naučila doma na gymnáziu. V Německu pouze jako samouk. Jsem v Německu již 10 let a rodilí Němci, kteří mě dobře neznají,
nevěří, že jsem cizinec.
Co bys ráda sdělila našim čtenářům?
Hlavně přeji všem hodně zdraví a každý aby dosáhl toho, co si přeje nebo i zaslouží.
Chvátalová Renata, provdaná Kissnerová, narozená 27.5.1971, bydliště Poděšín 32 - Frammersbach, Německo – Špinov 15.

(dotazy kladli -zj- a -jd-)
5

20.1.2006

Zpravodaj obce Poděšín č. 2/2000

Historie.
Koňské příběhy..
Tentokrát z období první republiky
Manévry
Když jsem byl ještě hodně malý, konalo se v naší vesnici vojenské cvičení, tak zvané manévry. Tehdy za první republiky nebyly vojenské
výcvikové prostory, vznikly až po válce, Šumava a Libava. Proto se velká vojenská cvičení konala v zimě a nebo až po žních, aby se neničila
úroda. Vojáci spali na půdách a koně měli ustájeny pod kolnami. Vojenskou kuchyni měli u kapličky, velitelství ve škole. Vojáky svolávali
trubkou. Ráno budíček, potom nástup, v poledne k obědu a večer ku spánku. Když od nás časně z rána odjížděli, naši mě vzbudili, vzali do náruče
a říkali mě ať si toto dobře pamatuji, že to možná vícekrát neuvidím. Do trénu měli zapřaženy dva páry koní s jezdci na podsedních. Vše měli
krásně vyčištěno a nablýskáno. Byl to pro mě veliký zážitek, líbili se mě zvláště jejich koně a bezvadné postroje.
-bd-

Obecní kronika.

Rok 1936
Zemědělství 1936
Měsíc leden byl velmi teplý. Nebyl ani jeden mráz, jen často pršelo. Sníh nebyl žádný. V únoru a březnu byla normální mírná zima. O žních často
pršelo, proto se práce zdržela. Podzim celkem suchý a pěkný. Říjen proti normálu studenější , listopad teplý prosinec mírný. Úroda byla slušná.
Ceny u obilí byly jako v roce 1935, ale z každého q byla srážka 8.-Kč, pro obilní společnost. Cena brambor byla u průmyslových 18.-Kč, u jedlých
13-16.-Kč. Ceny dobytka byly pevné – 1 kg. Živé váhy stál u hovězího kusu 5.50Kč, u vepřového 6-7.50Kč.

Stavební ruch a změna majitele, 1936.
Dne 12.února pan Jaroslav Neubauer, tesař č. 56, byl nucen v soudní dražbě prodat dům. Koupil jej pan Landsman, truhlář ze Sirákova. Svoje
řemeslo zde provozuje a tím jsou ve vsi dva truhláři. Pan Neubauer se i s rodinou odstěhoval do Polné. Pan Enderle, č .49, udělal přístavbu
domovního stavení a střechu pokryl eternitem. Pan Josef Hanus č. 46, postavil svému synovi Josefu Hanusovi, nový dům č. 63. Pan Rudolf Musil,
č. 38, přestavěl celé domovní stavení. Pan Rudolf Šmiraus, č. 27, postavil novou stodůlku. Paní Dobrovolná č. 54, postavila kůlnu.

Neštěstí.
Kruté neštěstí postihlo rolníka v čísle 8, pana Josefa Bláhu. Dne 19.února 1936 zemřeli po dvoudenním stonání na septickou angínu jeho synové
Adolf ve stáří 23 roků, a František ve stáří 28 let. Byli svobodni a zemřeli za hodinu po sobě. Třetí syn Josef i dcera Božena se též nakazili, ale
v nemocnici v Německém Brodě se vyléčili.

Založení CPO v roce 1936
Mezinárodní situace byla velmi zachmuřená, každý stát horečně zbrojil a zhotovoval různé vražedné pomůcky. V budoucí válce bude mít velký
význam letectvo a proto byl vydán zákon o civilní protiletecké obraně. Za správné provedení byl zodpovědný starosta obce a jemu k ruce byl
ustanoven velitel CPO pan Jaroslav Dočekal číslo 9. Bylo několik služeb: bezpečnostní a pořádková, poplachová a pozorovací, spojovací a
zpravodajská, desinfekční a asanační, osvětlovací, zastírací, požární a samaritská. U každé byl velitel, jeho zástupce a členové. Účast při
cvičeních byla povinná, neb jinak by okresní úřad mohl ztrestat velmi citelnými pokutami nebo vězením. Bylo několik cvičení i nočních a
v listopadu škola, aby každý byl poučen i teoreticky. Ač tento zákon je velmi dobrý, přece se našli někteří nespokojenci, kteří byli vyrušeni
z pohodlí a reptali. Udán nabyl nikdo. V prosinci byla zakoupena první protiplynová maska, její cena byla 181.30Kč.

Hasiči 1936
Hasičský sbor uspořádal dne 26.1.1936 ples, o ostatcích, o pouti a o posvícení taneční zábavy. Dne 6.3. sbor zapálil vatru na počest 86 let
prezidenta – Osvoboditele.

Vlajky.
28.říjen byl oslaven vyvěšením státních vlajek. Dříve byla jen na škole a na obecním úřadě. Bíločervené prapory byly u pana Jaroslava Dočekala
č.9, a Josefa Dobrovolného č.30. na popud místní osvětové komise bylo koupeno plátno a žákyně obecné školy, pod vedením industriální učitelky
ušily 12 vlajek. Cena jedné byla 22.20Kč. Velikost 140 cm x 210 cm. Nové vlajky si opatřili následující občané. Antonín Stehlík, domkař č.3,
Antonín Doležal, rolník č.4, Josef Palas, rolník č.6, Josef Flesar, rolník č.7. František Nejedlý, rolník č.14, František Homola, chalupník č.17,
Adolf Fejt, rolník č.19, Josef Homola, rolník č.20, Josef Dobrovolný, rolník č.30, František Homola, rolník č.34, Stanislav Chvátal, rolník č.47, a
Josef Rosecký, hostinský č.53.

Školství 1936
Do konce června učil ve druhé třídě pan František Paulíček a od 1.7. byla ustanovena definitivní učitelkou slečna Vilemína Rynešová. Obec na
školu přispěla obnosem 5080.-Kč.

Obecní hospodaření.
Obecní hospodaření v roce 1936 se jeví takto: příjmy 26934.80 Kč, výdaje 23069.65 Kč. obec nechala opravit kapličku a zaplatila dluh 1520.Kč. nyní je obec bez dluhů a naopak čisté jmění je 7000,- Kč. To je zjev mezi obcemi a městy vskutku mimořádný.
Knihovna měla na konci roku 230 knih, čtenářů bylo 48 a výpůjček 557.
(doslovný přepis kroniky)
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