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Ročník 4

obce Poděšín

č. 3/2000

Novinky.
Události:
3.5.
Dva páry čápů se popraly o dílenský komín na hnízdění.
5.5.
Úspěšně proběhla tlaková zkouška na vysokotlakou přípojku a regulační stanici.
15.5. Zahájena plynofikace obce Poděšín u regulační stanice.
18.5. Proběhl konkurz na ředitelku MŠ, v konkurzní komisi Marie Dobrovolná č.37,
jmenovaná ředitelka Marie Jarošová č.79.
28.5. Mládež uspořádala kácení máje na hřišti TJ.
29.5. Zahájena stavba nového vodovodu od č.60, kolem č.52,4,3,2,64 až po č.79.
31.5. Zaměstnání v mateřské škole ukončila Špačková Vladimíra, místo ní nastoupila
do konce školního roku Jágrová Anna.
6.6.
Zahájena stavba nového vodovodu od č.79, kolem č.36, 35, 34, 33, 32, 48, 31,
37, 30, 81, 29, 45, až po č.13. Délka nového vodovodu zhotovena firmou Gaslines je 568
metrů, cena 479.436,-Kč., přípojky 67.694,-Kč.
16.6. Děti z Mateřské školy stanovaly na školní zahradě.
18.6. V Sirákově proběhlo okrskové kolo hasičské soutěže.
26.6.
Na MěÚ v Polné založeno sdružení obcí pod názvem „Mikroregion Polensko“
Diplom hasičů za 4. místo v soutěži.
10.7. Zahájena stavba vodovodu od čp. 51, kolem 45, 25, až po 49. Délka této trasy vodovodu je 44 metrů.
10.8. Kolaudace plynu VTL přípojky a regulační stanice, rozvody po vsi a přípojky k HUP
15.8. Zahájena plynofikace Mateřské školy firmou IWA Žďár n. S.
24.8. Napuštěn plyn do plynového potrubí

-zj-

Počasí.
Duben.
Nejvyšší ranní teplota, dne 29.4. je +15°C, nejnižší ranní teplota, dne 9.4. je -4°C, průměrná ranní teplota je 6,3°C, měřeno v 6 hodin. Nejvyšší
večerní teplota, dne 22.4. je 24°C, nejnižší večerní teplota, dne 7.4. je 4°C, průměrná večerní teplota je 15,2°C, měřeno v 18 hodin, 2 metry nad
zemí. Počet slunných dní 1, počet dní kdy pršelo 2, a 6 dni foukal vítr.
Květen.
Nejvyšší ranní teplota, dne 3.5. je 16°C, nejnižší ranní teplota, dne 24.5. je 6°C, průměrná ranní teplota je 10,5°C, měřeno v 6 hodin. Nejvyšší
večerní teplota, dne 15.5. je 27°C, nejnižší večerní teplota, dne 31.5. je 10°C, průměrná večerní teplota je 19,3°C, měřeno v 18 hodin, 2 metry nad
zemí. Počet slunných dní 11, počet dní kdy pršelo 9, a tento měsíc nefoukal vítr.
Červen.
Nejvyšší ranní teplota, dne 6 a 11.6 je 17°C, nejnižší ranní teplota, dne 1.6 je 3°C, průměrná ranní teplota je +11,9°C, měřeno v 6 hodin. Nejvyšší
večerní teplota, dne 21.6 je 34°C, nejnižší večerní teplota, dne 16.6 je 13°C, průměrná večerní teplota je 21,9°C, měřeno v 18 hodin, 2 metry nad
zemí. Počet slunných dní 8, počet dní kdy pršelo 5 dní, ani tento měsíc nefoukal vítr.
-zj-

Základní škola v Nížkově.
Absolventi 9. třídy Základní školy v Nížkově se svými
učiteli:
1. Sedící zleva: Martina Kamarádová, Miroslav Dajč, Martin
Dočekal, Miloš Augustin, Antonín Sláma, Michal Peřina,
Veronika Jirková,
2. stojící uprostřed zleva: Hana Kučerová, František Sládek –
ředitel, Petra Dočekalová, Lenka Krčálová, Jiří Čtvrtníček, Ivana
Junová, Marie Dobrovolná, Marta Novotná, Věra Daňková,
Blanka Brabcová,
3. stojící nahoře zleva: Anna Jágrová, Jana Sochorová, Martina
Baumruková, Anna Nejedlá, Iva Doležalová, Stanislava
Neuvirtová, Ilona Jarošová, Hana Halíková. Chybí Lukáš Flesar.
Legenda: tučně: děti z Poděšína, kurzíva: učitelé.

Soutěž.
Otázky pro mládež k historii obce.
1. Kdy projel obcí Poděšín závod míru? Odkud a kam vedla etapa.

Hodnocení: za správnou odpověď maximálně 5 bodů. Za každý chybný
údaj v odpovědi je jeden bod dolu. První tří nejlepší podle bodů budou
odměněni.
-zj-

2. Kdy bylo zahájeno v Poděšíně vyučování, kde a jak se jmenoval první
učitel.
3. Kdy začal v Poděšíně vysílat místní rozhlas. A jak byly do toho dne
zprávy vyhlašovány.
1
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Obec.
Půjčky občanům.

Občanské průkazy.

Obec vyhlásila veřejný záměr na půjčky z fondu rozvoje bydlení.
Obecní úřad Poděšín vyřídil půjčku pro občany na opravu a obnovu
bytového fondu. K tomuto účelu byla vydána obecně závazná vyhláška
č.2/2000, která řeší způsob a povinnosti smluvních stran. (tato vyhláška
visí v prodejně a je k nahlédnutí na obecním úřadě). Dále obec vyhlásila
21.7 výběrové řízení na poskytnutí půjčky z fondu pro rozvoj bydlení,
na tyto opravy:
obnova fasády domu starší 15 let včetně,
výměna oken, zateplení domu
obnova střechy starší 15 let,
zřízení nebo opravy vnitřních instalací: topení, vody, elektřiny,
kanalizace,
zřízení nebo oprava připojení na technické sítě: elektrické energie,
plynu, vody, kanalizace,
zřízení domovní ČOV, nebo zhotovení nepropustné jímky na
vyvážení,
vestavba bytu do půdních prostor nebo střešní nástavba nového
bytu.
Občané, kteří budou o půjčku žádat, musí vyplnit formulář, který si
mohou vyzvednout na Obecním úřadě. Vyplněný formulář s veškerými
náležitostmi odevzdá v zalepené obálce na obecní úřad Poděšín do 21.8.
včetně. Na obálce musí být číslo záměru, to je 1/2000. Otevírání obálek
bude v pátek 25.8.2000 ve 20 hodin a určená komise rozhodne o
přidělení financí.
-zj-

V rámci reformy veřejné správy od 1.července přešly do působnosti
Okresního úřadu ve Žďáře n.S. od Policie ČR evidence obyvatel včetně
vydávání občanských průkazů a pasů.
-zj-

Informace České spořitelny.
Dle informace ředitele České Spořitelny a.s. v Jihlavě, dojde ke zrušení
filiálky České spořitelny v Nížkově a to od 1.října 2000.
-zj-

Usnesení obecního zastupitelstva:
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Zřízení nové autobusové linky ze Svratky do Jihlavy. Provozovatel
Josef Biško, Svratka.
2. Smlouvu mezi obcí a Jaroslavem Štandlem na technický dozor
plynofikace obce Poděšín.
3. Smlouvu mezi obcí a Správou a údržbou silnic Žďár n.S. o
plynofikaci obce u státních silnic.
4. Vyhlášku č. 2/2000 o vytvoření a použití prostředků Fondu rozvoje
bydlení v Poděšíně.
5. Na základě výsledku výběrového řízení ze dne 18.5.2000 souhlasíme
se jmenováním ředitelky MŠ v Poděšíně Marii Jarošovou, bytem
Poděšín 79.
6. Smlouvu o dílo č. 2/V/2000 mezi obcí a Studiem P – Psotová Marie o
vypracování urbanistické studie obce Poděšín.
7. Přidělení čísla popisného 95 klubovně Tělovýchovné Jednoty
Poděšín.
8. Koupit 4 kusy nového pracovního oděvu pro SDH Poděšín na
doplnění pro soutěžní družstvo, zajistí – Chvátal Alois, velitel.
9. Smlouvu mezi obcí Poděšín a firmou Český Mobil a.s. o umístění
zařízení veřejné telefonní sítě GSM 1800/900 na p.č. 2050/2 v k.u.
Polná. (pozemek pronajat v LD v Polné.)
10. Dodatek smlouvy o dílo mezi obcí Poděšín a firmou Gaslines –
Jaroslav Gregor, na zhotovení plynovodních přípojek.
11. Smlouvu mezi obcí Poděšín a Komerční bankou Žďár n.S. o zřízení
a vedení běžného účtu pro Fond rozvoje bydlení.
12. Nařízení starosty obce na zvýšení porodného na druhé dítě o 1000,Kč
13. Výkup podílů 30/540 lesních pozemků v k.ú. Polná a Záborná
v celkové výměře 5,57 ha a pronájem těchto pozemků do Lesního
družstva v Polné.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
2. Výsledek přezkoumání hospodaření obce Poděšín za rok 1999.
3. Opatření předsedy OkÚ Žďár n/S. č. 7/2000 o pověření MěÚ Žďár
n.S. k výkonu sociálně právní ochrany dětí dle zákona č. 359/19999 Sb.
i pro obec Poděšín.
4. Zprávy ze zasedání finanční – ing. Dočekal Jaroslav , kontrolní –
Enderle Jiří, sociální – Dobrovolná Marie, stavební – Koumar Milan a
pořádkové komise – Landová Jindřiška.
5. Vyhodnocení sběru nebezpečného odpadu 25.5.
-zj-

Vítání občánků.
V neděli 18.6.2000 jsem se spolu s rodiči a dětmi účastnila slavnostního
vítání
občánků
do
života v Mateřské škole
Nížkov. Z naší obce se
zúčastnili
rodiče
Dočekalovi
s malým
Jarouškem, narozeným
20.ledna
a
rodiče
Slámovi
s dcerou
Jaruškou,
narozenou
12.dubna.
Oběma
rodinám byl při této
příležitosti
předán
finanční
příspěvek
3000,-Kč, který jsme
odhlasovali na obecním úřadě pro děti narozené v roce 2000. Navíc byl
předán i sponzorský dar 1000,-Kč pro první narozené dítě od pana
Josefa Jágra, Poděšín č.64. Po skončení slavnostního obřadu pan
starosta Jan Mokrý z Nížkova poznamenal, že takovýto příspěvek by
bylo vhodné poskytnout ne narozeným dětem v jubilejním roce, ale
v zájmu zvyšování populace třetím a dalším dětem v rodinách.
-md-

Mikroregion Polensko.
V Pondělí 26.června v 17 hodin proběhla ustavující schůze
Mikroregionu Polensko. Do tohoto sdružení se přihlásilo 22 obcí.
Největší Polná 4749 obyvatel, dále Dobronín 1860, Nížkov 845,
Šlapánov 793, Zhoř 382, Ždírec 372, Poděšín 250, Sirákov 234,
Nadějov 208, Záborná 206, Jersín 202, Arnolec 190, Měšín 187, Stáj
184, Kamenná 182, Věžnička 117, Brzkov, Dobroutov, Jamné, Rybné,
Věžnice, Věžnice u HB. Předsedou sdružení se stal starosta Polné
Jindřich Skočdopole, 1 místopředseda starosta Dobronína Jiří Vlach, 2
místopředsedou starosta Nížkova Jan Mokrý, členové výboru: starosta
Šlapánova Jaroslav Pospíchal a starostka Jamného Anna Kubinová.
Předsedou kontrolní komise je starosta Zhoře Josef Pejcha, členové:
starosta Žďírce Vladimír Šimoník a starosta Měšína Josef Vácha. Obec
Poděšín zastupuje v mikroregionu starosta Zdeněk Jaroš a obec Sirákov
starosta Jaroslav Štikar.
-zj-

Zákaz pálení domovního odpadu.
Obecní úřad s okamžitou platností zakazuje pálit veškerý domovní
odpad v kotlích, v krbech a na ohništích. Odpad patří buď do popelnice
nebo, jedná-li se o plasty, do kontejneru u Jednoty.
-zj-

Žádost.
Majitelé opravárenské firmy JAMO Miloslav Morkus a Josef Jaroš
žádají občany, aby nedávali železný ani jiný odpad do jejich
soukromých sběrných nádob. Jedná se hlavně o nebezpečný odpad jako
jsou plechovky od barev (mnohdy i plné), ředidel, baterie a pod. Sběr
nebezpečného odpadu zajišťuje obecní úřad Poděšín 1x do roka
specializovanou firmou ODAS Žďár n.S., a je pro občany obce zdarma.

Podnikáni v obci.
Dle zprávy okresního živnostenského úřadu je v obci Poděšín
evidováno 32 podnikatelů fyzických osob a 4 právnické osoby.
Provozoven je 11 pro fyzické osoby a 3 pro právnické osoby.
-zj-

Kvalita vody

Dle protokolu o zkoušce vody okresní hygienické stanice ve Žďáře n.S.
ze dne 5.6.2000, voda v obci Poděšín odpovídá ve všech zkoušených Český statistický úřad.
oblastech, mimo obsah dusičnanů (NO3), který je zvýšen oproti limitní Od 1. Září do 30. Listopadu bude probíhat v naší obci statistické šetření
hodnotě (50) na 76,1mg.
-zj- Agrocenzus 2000 , organizované Českým statistickým úřadem. Žádáme
o spolupráci s vybranými tazateli.
-zj2
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Mateřská škola.
se zábavné hry. Celé dopoledne se dětem moc líbilo a děkujeme touto
cestou panu Tlačbabovi za pěkné dopoledne, které bylo jeho
sponzorským darem pro děti.
-mj-

Konkurz v MŠ.
Dne 18.května proběhl na Školském úřadě ve Žďáře nad Sázavou
konkurz na místo ředitelky Mateřské školy Poděšín. V řádném termínu
se přihlásila pouze dosavadní ředitelka paní Marie Jarošová. V tomto
případě byla posuzována způsobilost či nezpůsobilost uchazečky.
Vzhledem k předloženým osobním materiálům a na základě rozhodnutí
zkoušející komise, které jsem byla členem za obec Poděšín, byla paní
Marie Jarošová navržená školským úřadem ke jmenování na místo
ředitelky. Následovalo schválení jmenování obecním úřadem. Na závěr
bych si dovolila poznamenat, že členky komise naší MŠ osobně
navštívily nyní nebo již dříve a provoz, pedagogická práce i celkový
vzhled a vybavení školky byly velice kladně hodnoceny jak ze strany
inspekce, tak ze strany vedoucí školského úřadu pro mateřské školy i
učitelek vyučujících např. v Novém Veselí nebo Žďár n.S. Stalingrad.
Popřejme tedy paní ředitelce mnoho sil a úspěchy v práci s našimi
dětmi.
V pondělí 26.června byl slavnostně předán paní Jarošové jmenovací
dekret na ředitelku MŠ v Poděšíně. Dekret předávala ředitelka
školského úřadu ve Žďáře nad Sázavou paní Simeona Zikmundová za
účasti vedoucí odboru mateřských školek paní Aleny Lukášové, nové
učitelky v MŠ Poděšín paní Ludmily Kohoutové a starosty obce pana
Zdeňka Jaroše.
-md-

Noc pod stany.
V pátek 16.června v 18 hodin večer se starší děti z MŠ sešly netradičně
na zahradě u školky, kde byly již postaveny tři stany. Děti si přinesly
sebou spací pytel a deku. Čekala je zde noc plná dobrodružství a
zábavy. Nejdříve si opekly párky na ohni, potom probíhal další
program – diskotéka při hudbě z magnetofonu, pěvecká a sportovní
soutěž. Když se trochu setmělo, děti se vydaly do lesa, kde musely
sebrat všechnu odvahu a absolvovat stezku odvahy. Všechny děti úkol
splnily. Pak se vrátily do stanů na školní zahradě a spaly až do rána.
V sedm hodin byl budíček, paní kuchařka připravila dětem horký čaj a
chleba. Po snídani se rozešly domů k rodičům. Doufám, že dětem
zůstane pěkná vzpomínka na noc v Mateřské škole.
-mj-

Mateřská škola.
Jako ředitelka mateřské školy v Poděšíně žádám podnikatele i ostatní
občany v obci a okolí o sponzorský dar v jakékoliv výši na zakoupení
nové venkovní skluzavky pro děti v místní mateřské škole. Za případné
dary předem děkuji. Všichni sponzoři a dárci budou se svým
souhlasem zveřejněni v dalším čísle obecního zpravodaje.
-mj-

Rozbor písku.
Koncem května provedla na žádost obce okresní hygienická stanice ve
Žďáře n.S. odběr a rozbor písku ve školním pískovišti. Výsledný
parazitologický rozbor měl nulovou hodnotu, což znamená že děti si
mohou na pískovišti hrát bez obav o své zdraví.
-mj-

Sportovní dopoledne s koňmi.

Mateřská škola: sedící zleva: Marie Pazourová, Jaromír Vlček, Adéla
Vlčková, Růžena Slámová, Jana Jágrová, Hana Musilová, Iveta
Sekničková, stojící zleva: Aleš Sobotka, Tomáš Dočekal, Kateřina
Doležalová, Martina Dobrovolná, Tereza Kubíčková, Jiří Enderle,
Petr Enderle a Marie Jarošová.
.

Další pěkná akce proběhla v MŠ 27.června dopoledne. Po předešlé
dohodě přijel pan Petr Tlačbaba ze Záborné s koňmi a bryčkou
k háječku. Celé dopoledne vozil děti po louce na bryčce. Děti se
střídaly po skupinách. Ten, kdo zrovna nejezdil, opékal si párek a hrály

Občané.
Nejstarší občané obce Poděšín k 1.8.2000.
jméno
1. Novotná Marie
2. Flesar Rudolf
3. Flesarová Blažena
4. Dobrovolná Božena
5. Flesar František
6. Dočekal Jaroslav

čp.
21
47
47
37
10
9

datum narození
5.5.1912
26.1.1915
26.1.1917
7.4.1917
21.4.1918
13.2.1921

Jméno
7. Landsmanová Marie
8. Homolová Marie
9. Rosecká Františka
10. Válová Františka
11. Chvátalová Anna
12. Sláma Jan

čp.
56
34
19
13
33
29

datum narození
13.3.1921
6.12.1921
11.1.1923
15.5.1923
26.7.1923
9.5.1924

Finance, Internet
Stav financí k 30.6. 2000:
- pokladna:
14 325,40
- bankovní účet:
3 205 493,69
- termínový vklad: 1 038 276,55
Celkem:
4 258 095,64

Přehled připojení na Internet „ON LINE“ v Poděšíně.
Kč
Kč Č. Jméno
Datum
Kč 1. Jaroslav Dočekal 17.5.1999
Kč
2. František Rosecký 1.10.1999
3.
Jiří Landa
18.1.2000
-jd4. Obec Poděšín
8.4.2000
5. Tomáš Navrátil
9.7.2000
6. Petr Jaroš
9.7.2000

Pošta

Stránka

j_docekal@iol.cz http://mujweb.cz/www/jdocekal/
rosecky.frantisek@post.cz
landaj@cmail.cz
podesin@iol.cz
http://mujweb.cz/www/podesin
tom.navratil@cbox.cz
petr.jaros@worldonline.cz
-jd-
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Sociální.
sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních služeb (paní
Tichopádová, telefon: 0616 / 685 477).
-zj-

Sociálně-právní ochrana dětí.
V opatření č.7/2000 přednosty okresního úřadu ve Žďáře n.S. ing. Jana
Teplého pověřuje Městský úřad ve Žďáře n.S. k výkonu sociálněprávní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb. Mezi obcemi které
spadají pod městský úřad Žďár n.S. je 43 obcí mezi nimi i obec
Poděšín. Toto opatření nabývá účinností dne 1.5.2000.
-zj-

Dálniční nálepky pro těžce zdravotně postižené občany.
Na žádost okresního úřadu ve Žďáře n.S. zveřejňujeme následující
informace pro držitele dálničních známek pro těžce postižené občany.
Zákonem č.102/2000 Sb., kterým se mění zákon 13/1999 Sb., o
pozemních komunikacích, došlo k novelizaci § 22, který vymezuje
motorová vozidla nepodléhající poplatku za užití dálnice, rychlostní
silnice a jejich úseků.
V souladu s touto novelizací nepodléhají po 1.červenci 2000 poplatku
za užití dálnice a rychlostní silnice motorová vozidla, používaná
k dopravě těžce zdravotně postižených občanů, kteří jsou držiteli
průkazu ZTP (s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou
hluchotou) nebo jsou držiteli průkazů ZTP/P v případě, že držitelem
motorového vozidla je postižena osoba sama nebo osoba jí blízká,
která pobírá příspěvek na provoz motorového vozidla.
Od 1.července 2000 již nebudou motorová vozidla označována zvláště
upravenou dálniční nálepkou a ke stejnému datu zastaví referát
sociálních věcí a zdravotnictví okresního úřadu Žďár n.S. vydávání
těchto nálepek. Od 1.července 2000 mohou bezplatně užívat dálnice
vozidla označená trojúhelníkem. Tohoto označení však lze použít
pouze v případě, že těžce zdravotně postižená osoba je přítomna ve
vozidle a může se prokázat průkazem ZTP nebo ZTP/P a dále
průkazem opravňujícím k držení označení zdravotně postiženého
občana ve vozidle, tj. žlutý trojúhelník.
-zj-

Informace pro držitele zdravotních průkazů.
Na žádost okresního úřadu ve Žďáře n.S. zveřejňujeme následující
informace pro držitele zdravotních průkazů TP, ZTP a ZTP/P.
Na základě ustanovení článku XV. zákona č.360/1999Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně právní
ochraně, budou na referátu sociálních věcí a zdravotnictví Okresního
úřadu Žďár n.S. probíhat od 3.července 2000 do 31.prosince 2001
výměny průkazů mimořádných výhod. Dosavadní průkazy
mimořádných výhod jsou platné do 31.12.2001. V regionu Žďár nad
Sázavou, kam obec Poděšín spadá, budou výměny probíhat od 2.ledna
2001 do 30.března 2001.
Při provádění výměny průkazů mimořádných výhod jsou jejich držitelé
povinni: – Dostavit se osobně v období stanoveném v harmonogramu
na referát sociálních věcí a zdravotnictví OkÚ Žďár n.S. v úřední den
tj. pondělí nebo středa v době od 8,00 do 17,00 hodin. – Předložit svůj
platný občanský průkaz. – Předložit svoji barevnou nebo černobílou
fotografii o rozměrech 35 x 45 mm, která odpovídá současné podobě
držitele. – předložit svůj dosavadní průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P. Při
nejasnostech se lze od 3.7.2000 obrátit na Okresní úřad, referát

Plynofikace.
Deník stavby plynofikace obce Poděšín.
9-12.5 Dovoz dvou kamiónů trubek., vyměřování sítí (telefon, kanalizace, voda.)
15.5. Zahájena plynofikace obcí Poděšín a Sirákov. Stavba byla zahájena u regulační stanice a byly udělány rozbočky na obě obce a asi 50 –
100 metrů rozvodů.
16.5. Přivaděč k Sirákovu.
17.5. Bagrování a přípojky: Novotný Miroslav č.55, Řeháček Ladislav č.59, Šustr Zdeněk č.61, Sláma Jindřich č,72, Koumar Milan č.78, Šorf
Milan č.82. Dále obrubníky u regulační stanice.
18.5. Bagrování a přípojky: Šimek Zdeněk č.68, Šimek Jan č.80, Musil Václav č.73, Jaroš Jiří č.76, Flesar Vladislav č.83, Landa Jiří č.58.
Protlak pod silnicí: Šustr Zdeněk č.61. U regulační stanice byla pokládána zámková dlažba.
19.5. Bagrování: Chvátalová Věra č.71, od mateřské školy č.45 k Šorfové Františce č.26. Bagrování a přípojky k budově ZDV, Homola Jan,
JAMO a ZDV. Protlak pod silnicí: Landa Jiří č.58 a Šimek Jan č.80. Dokončeno pokládání zámkové dlažby a povrchové úpravy u regulační
stanice.
22.5. Bagrování: Mirošník Karel č.24 a Stránský Josef č.51. Bagrování a přípojky: Válová Františka č.13, Koumarová Božena č.44, Šmiraus
Adolf č.27, Matušková Růžena č.18, protlak potoka: Šorfové Františka č.26 k silnici.
23.5. Bagrování a přípojky: Mateřská škola č.45, hostinec č.53, Doležal Josef č.12, Landa Roman č.38, Chvátal Jaroslav č.39, Doležalová
Marie č.15, Mašek František č.16, Nejedlý Alois č.91, Šimek Jiří č.25. Protlak pod silnicí u č.12.
24.5. Bagrování a přípojky: Rosecký František č.70, Homola Josef č.20, Bláha František č.63, Nejedlý Bohumil č.85, Navrátil Vladimír č.11.
Bagrování: Hanus Josef č.46, Flesar Bohumil č.10.
25.5. Bagrování a přípojky: Dočekal Jaroslav č.9, Enderle Jiří č.69, Enderle Stanislav č.86, Kosour František č.77, Sláma Pavel č.94.
Bagrování: zahrada č.47, volná parcela na Rychteckovým. Protlak přes cestu: Kosour František.
26.5. Bagrování a přípojky: Flesar Stanislav č.7, Žák Libor č.60, .Bagrování: kolem potoka u kulturního domu. Protlak přes cestu: Doležal
Václav
29.5. Bagrování a přípojky: Palas Vratislav č.6, Jaitner Milan č.54, Provazník Lubomír č.65, Doležal Václav č.92, Jágr Jaromír č.93. Protlak
pod potokem: Palas Josef. Zahájena stavba vodovodu, pokládáním PVC: Libora Žák k mostu u kulturního domu.
30.5. Bagrování a přípojky: Šlechtický Josef č.5, Sobotka Zdeněk č.21, Chalupník Jan č.22, Jágr Josef č.64, Matoušek Milan č. 87, Koumar
František č. 88, Jágr Pavel č.89. Bagrování: Palas Josef č.52. a pokládání vodovodního PVC. Protlak pod silnicí: Chalupník Jan.
31.5. Bagrování PVC a přípojky: Jágrová Marie č.2, Doležal Antonín č.4, Palas Josef č.52. Bagrování: u Jednoty č.42, Jágr Josef č.64,
1.6.
Bagrování a přípojky: Kulturní dům 74, Smejkal Václav č.49. Bagrování: Jaroš Zdeněk č.1,
2.6.
Odvoz zeminy, napojování přípojek, začisťovací práce.
5.6.
Bagrování a přípojky: Sobotka Václav č.57, Jaroš Zdeněk č.79, pokládání PVC na vodu.
6.6.
Bagrování a přípojky:Flesar Bohumil č.35, Stehlík Bohumil č.36, pokládání PVC na vodu.
7.6.
Bagrování a přípojky: Homola Jan č.34, Landa František č.33, Chvátal Alois č.32, Štohanzl Petr č.48, Landsman Ladislav č.56, kde byl
zároveň udělán protlak pod silnicí. Zároveň pokládání vodovodního PVC. Bagrování: Ševeček Svatoslav č.31, Skalický Adolf č.50.
8.6.
Bagrování a přípojky: Dobrovolný František č.37, Sláma Jan č.81
Bagrování: Dobrovolný František č.30, kaple č.43, pokládání PVC na vodu.
9.6.
Bagrování a přípojky: Sláma Miroslav č.29, Bagrování u Mateřské školy č.45 a Stránský Josef č.51,
12.6. Bagrování vody: u Školky, Kulturního domu, Palas Vratislav č.6, pokládání PVC, odvoz zeminy, dokončovací práce.
13.6. Bagrování vody: u MŠ, pokládání PVC, odvoz zeminy, dokončovací práce.
14.6. Připojování vodovodních přípojek na nové vedení, napojování nové a steré vody. Odvoz zeminy, dokončovací práce.
15.6. Tlakování nové vody 1.část, vodovodní přípojky, odvoz zeminy, dokončovací práce.
16.6. Tlakování nové vody 2.část, vodovodní přípojky, odvoz zeminy, dokončovací práce.
19.6. Odvoz techniky, veškeré práce ukončeny.
Celkem bylo v obci Poděšín zabudováno 70 ks., přípojek na plyn, to je o šest víc proti původnímu projektu.
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Kolaudace plynofikace v rodinných domech.

Kolaudace 10.8.2000.

Upozorňujeme občany, kteří provedli plynofikaci RD, aby co nejdříve
požádali o kolaudační rozhodnutí, tam kde jim bylo vystaveno stavební
povolení. To znamená, buď na městském úřadě Žďár n.S., nebo
Obecním úřadě Poděšín, protože na podzim bude městský úřad ve
Žďáře n.S. zavalen náporem prací a kdo má jenom topení na plyn, mohl
by začátek zimy prožít bez topení. Tiskopisy žádosti si můžete
vyzvednout na obecním úřadě. Kdo bude mít vyřízené kolaudační
rozhodnutí, zažádá o namontování plynoměru buď přímo
Jihomoravskou plynárenskou a.s. nebo přes obecní úřad Poděšín.
Poplatek za namontování plynoměru činí 600,-Kč.
-zj-

Ve čtvrtek 10.srpna proběhla na obecním úřadě v Poděšíně kolaudace
plynu, kterou řídil ing. Josef Šulc z Městského úřadu ve Žďáře n.S.
Kolaudace se zúčastnili za obec Poděšín Jaroš Zdeněk a Koumar Milan,
za obec Sirákov Štikar Jaroslav a ing. Jaroš Petr, dále Štandl Jaroslav
jako stavební dozor. První částí byla kolaudace vysokotlaké přípojky
k regulační stanici a regulační stanice. Tuto stavbu prováděla Žďárská
firma „1. Žďárská plynařská a.s. Kolaudace této stavby dopadla bez
závad. Druhou částí byla kolaudace plynových rozvodů po vsi a
přípojky k hlavnímu uzávěru v obci Poděšín. Tuto stavbu prováděla
firma Gaslines – Jaroslav Gregor, Žďár n.S. Tato stavba byla též
zkolaudována bez závad, protože drobné nedostatky které byly při
přejímce se podařilo včas odstranit. Třetí část kolaudace byla obdobná
jako druhá část, jenže po obci Sirákov. Průběh a výsledky byly
obdobné jako v Poděšíně. Obě kolaudace obcí Poděšín a Sirákov
proběhly v Poděšíně, protože byly prováděny pod Sdružením obcí.
Toto sdružení má sídlo v Poděšíně. Na závěr bylo připraveno pro členy
kolaudační komise pohoštění formou guláše, který vařil specialista
Bláha František st. Zbytek guláše byl dán na polovinu do hospod
v Poděšíně a Sirákově. Všechny tři kolaudace již nabyly právní moci.
Ve čtvrtek 24.srpna byl do plynového potrubí napuštěn plyn.
-zj-

Plynofikace MŠ.
V úterý 15.srpna byla zahájena Žďárskou firmou IWA, plynofikace
mateřské školy. Rozpočet na tuto akci je 129.000,-Kč, a byly
zhotoveny rozvody plynu ke kotli, k ohřívači vody v kuchyni,
k ohřívači vody v umývárně a k plynovému sporáku taktéž v kuchyni.
Dále byly pořízeny dva nové ohřívače vody, plynový sporák na vaření,
kotel a dva nové radiátory. Jeden panelový radiátor byl instalován
v kuchyni a druhý, taktéž panelový, na obecním úřadě. Všechny tyto
práce budou ukončeny do zahájení školního roku.
-zj-

Přejímka plynofikace.
Stavební povolení.

Starostové obcí Poděšín – Jaroš Zdeněk a Sirákov – Štikar Jaroslav se
zapotili v pondělí 24.7. a v úterý 25.7., kdy probíhala přejímka
plynofikace obcí Poděšín, Sirákov, vysokotlaké přípojky a regulační
stanice. Nejprve byla přejímka středotlakých rozvodů v obou obcích a
přípojka do Sirákova. Tato přejímka dopadla až na malé drobnosti,
které pramenily spíše z neznalosti občanů o HUP, velice dobře. V úterý
proběhla přejímka vysokotlaké přípojky a regulační stanice, na kterou
se sjelo 15 různých odborníků a ještě několik montérů z Hodonína. I
tato přejímka dopadla dobře, až na závěr kdy se do malé kanceláře
v Poděšíně nacpalo 15 lidí, kteří zde měli omezené prostory, ale
odpovídající techniku. Nyní už zbývalo jen, aby tak úspěšně dopadlo
kolaudační řízení, které bylo plánováno na 10.srpna .
-zj-

Stavební povolení na plynofikaci rodinného domu obdrželi: Dočekal
Jaroslav č.9, Navrátil Vladimír č.11, Chvátal Alois č.32, Landa
František č.33, Homola Jan č.34, Landa Roman č.38, Chvátal Jaroslav
č.39, Vejvoda František č.50, Zápotočný Bohumil č.52, Bláha František
č.63, Jágr Josef č.64, Sláma Jindřich č.72, Koumar Milan č.78, Nejedlý
Bohumil č.85, Nejedlý Alois č.91.
-zj-

Kolaudační rozhodnutí.
Kolaudační rozhodnutí získali: Chvátal Alois č.32, Chvátal Jaroslav
č.39, Jágr Josef č.64, Provazník Lubomír č.65, Sláma Jindřich č.72,
Koumar Milan č.78.
-zj-

Vodovod.
Výměna vodoměrů.

Vodovod

Enderle Jiří provedl první etapu výměny vodoměrů na těchto
odběrných místech: Jágr Josef č.2, 64, Doležal Antonín č.4, Šlechtický
Josef č.5, Palas Vratislav č.6, Flesar Stanislav č.7, Dočekal Jaroslav
č.9, Landa František č.33, Homola Jan č.34, Flesar Bohumil č.35,
Jaitner Milan č.54, Sobotka Václav č.57, Řeháček Ladislav č.59, Žák
Libor č.60, Jaroš Zdeněk č.79, Jágr Pavel č.89 a vepřín za Jágrovi. -zj-

Nové vodovodní přípojky si zhotovily: Válová Františka č.13, Sláma
Miroslav č.29, Chvátal Alois č.32, Landa František č.33, Homola Jan
č.34, Flesar Bohumil č.35, Chvátal Jaroslav č.39, Mateřská škola č.45,
Štohanzl Petr č.48, Smejkal Václav č.49, Skalický Adolf č.50, Stránský
Josef č.51, Jaitner Milan č.54, Sobotka Václav č.57, Bláha František
č.63, Rosecký František č.70.
-zj5
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Historie.
Koňské příběhy..
Tentokrát z období druhé světové války.
Jak koně z naší vesnice zachraňovali třetí říši.
Do obce Poděšín přišlo nařízení, že tři páry koní musí odjeti na lesní práce. Bylo to v zimě roku
1945 a měli odjet na celý měsíc leden. Všichni koně byli vybráni z hospodářství od Fejtů, Doležalů,
Slámů, Flesarů, od Dobrovolných a Dočekalů. Jako kočí s nimi jeli: František Vašíček, který jezdil
s koňmi u Fejtů, Láďa Slámů, který jezdil s koňmi u Slámů, a Alois Dobrovolný. Vedoucím
transportu byl František Flesar, který rozhodl, aby z každého hospodářství byl vybrán pouze jeden
kůň, aby doma každému hospodáři zůstal druhý z páru na nutné práce. Krmení pro začátek si vezli
s sebou. Další jim z Poděšína přivezli do Jihlavy, odkud si ho již odvezli do místa, kde byli koně
ustájeni. Nejmladší z koní byl Fetiš z čísla 9 od Dočekalů, kterému ještě nebyli ani tři roky. Tak se
tedy i tento mladý koník, který se teprve před půl rokem naučil tahat, vydal zachraňovat svou
těžkou prací Německou Říši. Protože koně na práce v lese mají být zaučeni, měli všichni obavy,
aby se kočím i koním při této nezvyklé práci ve sněhu v lese něco nepřihodilo. Kočí však byli
opatrní a k jaru se ve zdraví navrátili šťastně domů. Koně byli po této dlouhé cestě unaveni, ale brzy se zotavili. Fetiš, který byl před nedávnem
ještě hříbě, dobře obstál, stejně jako starší a zkušenější koně. Ale na Fetiše z čísla 9 čekalo v květnu další velké dobrodružství. Rudá armáda
potřebovala na rychlý postup mladé koně, proto si vojáci vyhlédli i pěkného Fetiše, který byl nasedlán a odjeli s ním směr Polná. Kde však koník
skončil svojí pouť jsme se již nikdy nedozvěděli.
-bd-

Obecní kronika.

Rok 1937
Tohoto roku postihla československý lid krutá zvěst, neboť dne 14.září ve 3 hodiny 29 minut ráno nás navždy opustil náš dobrý vůdce, věhlasný
učenec, bojovník pravdy a lásky, Osvoboditel Tomáš G. Masaryk, první president Československé republiky. Pohřeb se všemi státními poctami a
za velké účasti občanů, vojska, spolků, cizinců, diplomatů atd. byl dne 21.září 1937 v Praze. Státní smutek byl až do 27.10. Smuteční prapory
visely týden. Ve zdejší obci na škole a obecním úřadě.

Zemědělství.
Počasí bylo celkem normální. Pouze celý duben byl velmi deštivý, proto jarní práce se hodně zdržely. Od 1.ledna t.r. odpadla dávka z masa (ze
zabití), ale místo ní zaveden paušál na hektar polí a luk 1.50Kč. To platí jen pro zemědělce. Ostatní občané platí z každé zabíjačky zvláštní daň.
Obilní monopol byl dále v platnosti. Ceny byly stejné a život klidný.

Stavební ruch.
Nové stavení nepřibylo žádné, ale zato bylo hodně oprav a to: číslo 3, pan Josef Stehlík postavil novou stodolu za vesnicí, protože jeho chaloupka
je vtěsnána mezi dům číslo 2 a 4. Číslo 14, pan František Nejedlý pokryl kůlnu eternitem. Číslo 15, pan Václav Doležal nechal pokrýti celé
stavení eternitem a tím odstranil papír. Číslo 52, paní Marie Rychtecká přistavila kus stodoly. Číslo 54, paní Františka Dobrovolná postavila
stodolu. A číslo 55, nechala obec pokrýti celou pazdernu eternitem.

Populace.
Narodilo se 9 dětí (4 chlapci a 5 dívek). Svatby byly 3. Úmrtí: 14.4. u Paříků č.35 zemřelo děvčátko 3 roky, 22.4. Václav Peřina, žák 1.třídy,
1.oddělení na záškrt, 17.8. Jan Šmiraus, výměnkář v č.50 (71 roků), 8.10. u Paříků č.35 hošík 1/2 roku starý.

CPO
Civilní protiletecká obrana měla několik cvičení i školu, aby občané byli náležitě připraveni pro těžkou chvíli válečnou.

Sbírka.
Důstojnická odbočka okresu polenského zahájila sbírku starého železa, které věnovala armádě. Ve zdejší obci školní mládež sebrala 412 kg.

Zábavy a oslavy.
3.1. byl hasičský ples. 11.2. hasiči pořádali taneční zábavu. 21.2. ochotníci sehráli divadlo (veselohru) „Nechoď tam, pojď radš k nám“. Po prvé
bylo zavedeno číslování sedadel a předprodej lístků. 28.3. ochotníci sehráli druhé divadlo (veselohru) „Pepička z malé hospůdky“. 13.6. chasníci
káceli máj a měli taneční zábavu. 27.10. byla oslava našeho osvobození, kterou uspořádala škola, místní osvětová komise a hasiči. 31.12.
ochotníci sehráli frašku „Bouřliváci naší vesnice“. Pak byla taneční zábava. K tomu divadlu bylo celé jeviště předěláno a omalováno.

Školství.
V učitelském sboru nebylo změn. Náklad obce na školu byl 4.457,-Kč. U dřevníku byla na straně východní a západní dřevěná vrata, která již
mnoho ozdoby nedělala a v zimě se velmi prášilo na dříví. Byla proto odstraněna a zbylé místo vyzděno až ke střeše. Na dvoře byly zazděny silné
dveře, které byly na půdě ze staré školy.

Obecní knihovna.
Obecní knihovna měla na konci roku 254 knihy. Čtenářů bylo 46 a výpůjček 397. 50 knih bylo vyměněno se Sirákovem.

Obecní hospodaření.
Řádný příjem byl 23.092,08Kč. Řádné vydání 16.621,85Kč. Úspora 6.470,23Kč. Mimořádného příjmu a vydání nebylo. Přirážky byly 200%.
Viděla letopisná komise dne 4.června 1939. Podpisy: Sláma Václav – starosta, Stránský František a Rosecký Josef.
(doslovný přepis kroniky)
♦Zpravodaj 3/2000 ♦vydává obec Poděšín ♦texty připravili: Z. Jaroš, M. Jarošová, B. Dočekal, M. Dobrovolná, J. Dočekal
♦fotografie: J. Dočekal, Z. Jaroš, B. Dočekal ♦grafická úprava: J. Dočekal ♦recenze: M. Dobrovolná
♦náklad: 120 výtisků ♦pro občany dodáván zdarma
♦Internet: http://mujweb.cz/www/podesin ♦E-mail: podesin@iol.cz
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