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NOVINKY.
UDÁLOSTI:
25.8. ZDV koupilo nový traktor „John Deere“
27.8. Zahájen provoz v mateřské škole, přihlášeno 22 dětí
6.9. Den otevřených dveří v Mateřské škole za účasti minimálně 40 –ti
občanů.
7.9. Veřejná schůze za účasti za účasti 30-ti občanů naší obce.

11.9. Teroristický útok na USA. Počet obětí odhadem 6.000 obyvatel.
23.9. Vykradena prodejna Jednoty.
20.10. Hasiči provedli výlov obecního rybníka.
5.11. V noci první mráz –2°C až –4°C.
8.11. Skáceny tři velké stromy ve vsi
-zj-

POČASÍ .
Červenec.
Nejvyšší ranní teplota, dne 7. a 16.7 je +19°C,
nejnižší ranní teplota, dne 22.7. je +10°C,
průměrná ranní teplota je +14,3°C. Nejvyšší
večerní teplota, dne 14. a 15.7. je +30°C,
nejnižší večerní teplota, dne 17.7. je +12°C,
průměrná večerní teplota je +21,4°C. Počet
slunných dní 13, počet dní kdy pršelo 7, byla
1 bouřka, ale ani jeden den nefoukal vítr. I
když byly velké výkyvy v počasí, bylo
poměrně teplo.

Srpen.
Nejvyšší ranní teplota, dne 1.8. je +20°C,
nejnižší ranní teplota, dne 30.8. je +7°C,
průměrná ranní teplota je +14,7°C. Nejvyšší
večerní teplota, dne 16.8. je +30°C, nejnižší
večerní teplota, dne 31.8. je +15°C, průměrná
večerní teplota je +22,2°C. Počet slunných dní
12, počet dní kdy pršelo 4, 1 den foukal vítr,
bouřka nebyla. Pokračovalo proměnlivé
počasí. Velké rozdíly v teplotách, ale většinou
bylo poměrně teplo, místy až tropické léto.

Září.
Nejvyšší ranní teplota, dne 4.9. byla +14°C,
nejnižší ranní teplota, dne 9., 10., 19. a 22.9.
byla +6°C, průměrná ranní teplota je +8,7°C.
Nejvyšší večerní teplota, dne 3.9. je +20°C,
nejnižší večerní teplota, dne 9. a 10.9. je
+7°C, průměrná večerní teplota je +11,7°C.
Počet slunných dní 0, počet dní kdy pršelo 11,
2 dny foukal vítr, a 3x byla mlha. Celý měsíc
bylo polojasno až zataženo a déšť. Celkově
studený a mokrý měsíc.
-zj-

MATEŘSKÁ ŠKOLA.
jej firma Dobrovolný František, a její
zaměstnanec Tomáš Navrátil. Tím jej předal
dětem k užívání. Při této příležitosti byla též
předána skluzavka, kterou sponzorovali tito
občané: Dočekal Jaroslav, Enderle Jiří, Jaroš
Josef, Jaroš Zdeněk a Řeháček Ladislav. Na
závěr slavnostního aktu poděkovala ředitelka
MŠ Jarošová Marie starostům obcí Poděšín a
Sirákov za podporu MŠ a za nový altánek.
Zhruba v 9.30 hod. si děti opekly na ohýnku
párek a hned ho v novém altánku snědly. Po
svačině se opět všichni přestěhovali do
školky, kde probíhala volná zábava. Po celý
den probíhala ochutnávka těchto pěti pomazánek: sýrová, špenátová,
salámová, drožďová a tvarohová, které vyrobila kuchařka paní Eva
Jaitnerová. Den otevřených dveří, který se vydařil, byl ukončen v 16.00
hodin.
-mj-

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Ve čtvrtek 6.9. proběhl v Mateřské škole
Poděšín za nepříznivého počasí „Den
otevřených dveří“, kterého se účastnilo
minimálně 40 rodičů a ostatních zájemců o
dění v obci, kteří se rádi přišli podívat.
Program byl následující: 7.00 – 8.15 hod.
sraz dětí a ostatních účastníků v MŠ. V této
době proběhla prohlídka školy, školních
kronik, práce dětí a podpisování účastníků
do pamětní knihy obce Poděšín. Od 8.15
hod.
slavnostní
uvítání
přítomných
ředitelkou školky a program, který
předvedly děti. Po krátké svačině, ke které byla káva, čaj a štrúdl, se
všichni účastníci odebrali na školní zahradu, kde starosta obce Jaroš
Zdeněk, po krátkém projevu o historii školy a školky v Poděšíně a její
budově, slavnostně přestřihl pásku u nově postaveného altánu. Stavěla
Nástup
6.9.1976
6.9.1976
1.9.1977
15.4.1980
28.3.1983
22.8.1983
3.6.1985
24.8.1985
10.3.1986
1.9.1986
1.9.1997
1.9.1998
8.11.1999
28.8.2000
28.8.2000
16.7.2001

Konec
31.8.1997
31.8.1977
31.8.1997
17.11.1980
22.8.1983
10.8.1984
23.8.1985
9.3.1986
30.8.1986
13.7.1987
8.8.2000
5.11.1999
31.5.2000
13.7.2001
dosud
dosud

Jméno
Polanská
Doležalová
Jarošová
Vondráčková
Sedláčková
Dvořáková
Flesarová
Vašíčková
Sedláčková
Řádková
Jarošová
Dočekalová
Špačková
Vaverková
Urbánková
Jarošová

Rok

Kuchařka

1976 - 1990
1990 - 1991
1991 - dosud

Homolová Alena
Flesarová Marie
Jaitnerová Eva

Poděšín 34
Poděšín 35
Poděšín 54

Narození
Jaroslava
Jitka
Marie
Alena
Marie
Hana
Miluše
Hana
Marie
Romana
Marie
Libuše
Vladimíra
Ivana
Kateřina
Marie

23.1.1942
4.2.1957
8.3.1958
1.10.1955
10.5.1923
7.5.1968
4.5.1958
11.2.1966
10.5.1923
8.3.1958
29.6.1972
27.10.1970
16.6.1966
8.7.1979
8.3.1958

Bydliště

Funkce

Žďár n/S.
Žďár n/S.
Poděšín 79
Žďár n/S.
Budeč +10.9.86
Žďár n/S.
Poděšín 10
Žďár n/S.
Budeč +10.9.86
Žďár n/S.
Poděšín 79
Poděšín 9
Poděšín 76
N.Město n/M.
Žďár n/S.
Poděšín 79

Ředitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Brigádnice
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Ředitelka
Vychovatelka
Vychovatelka
Ředitelka
Učitelka
Ředitelka

Rok

Školnice

1976 - 1982
1982 - 1990
1990 - dosud

Slámová Anna
Rosecká Marie
Jágrová Anna

1

Poděšín 29
Poděšín 19
Poděšín 64
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OBECNÍ ÚŘAD.
světlech nevydrží žárovka ani měsíc. V současné době svítí všechna
světla na obci.
6). Pobíhání psů po obci. – zde je každá rada drahá, protože tento
problém se nepodařil vyřešit v žádné obci.
7). Proč jsme platili za zubařské křeslo do Nížkova. – zubařské křeslo
platily obce podle počtu obyvatel. Nížkov zaplatil 86.000,-Kč, naše
obec a Sirákov 25.000,-Kč. Důvodů bylo víc. Za prvé: v Nížkově
probíhá preventivní prohlídka téměř všech dětí, co chodí do školy. Za
druhé: tam jezdí většina občanů naší obce. Za třetí: při privatizaci nebo
prodeji by se získané finance dělili opět podle počtu obyvatel. Za
čtvrté: obec Nížkov nám dělá poměrně levně účetnictví, kdybychom ho
zadali jiné firmě, určitě bychom těch 25.000,-Kč platili navíc každý
rok.
8). Prohrnování cest v zimním období. – prohrnování cest nám
zajišťuje ZDV Sirákov. Za úkol má prohrnout veškeré obecní cesty. U
rodinných domů se musí každý individuálně domluvit s traktoristou.
9). Slabá činnost SDH. – obecní úřad nemá právo zasahovat do žádné
organizace v obci. Pokud se týká o podporu finanční a materiálovou, je
od obce dostatečná. Na poslední VČS starosta obce jako člen sboru
prosadil rozšířit výbor o dva členy, aby se zlepšila činnost sboru. -zj-

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO SCHVALUJE:
1. MŠ Poděšín výrobit nové skříňky a zakoupit nerezový dřez do ní.
2. Odvodnění obecních pozemků okolo studní.
3. Prodej obecního pozemku části p.č. 1465/2, 1466/21, 150/13, 1517/5
dle geometrického plánu, panu Zdeňku Šimkovi, čp. 68. Cena 25,Kč/1m2.
4. Pavlu Slámovi č.47, a Jiřímu Jarošovi ml. č. 76, půjčku 30.000,-Kč
z FRB na opravu a rekonstrukci domu.
5. Vrátit druhou část peněz za plynovou přípojku ve výši 3.500,-Kč,
termín od 1.7.2002 do 31.10.2002. Zajistí ing. Dočekal Jaroslav
6. Žádost o vyjádření k udělení licence na zřízení autobusové linky
Bystřice n.P., - Nové Město n.M., - Žďár n.S., - Jihlava, - Praha, která
vede přes Poděšín
7. Porodné na rok 2002 ve výši 3.000,-Kč na jedno dítě.
8. Provést ve všech studních rozbor vody na dusičnany.
9. Prodej části obecního pozemku p.č. 1465/3 dle geometrického plánu,
na zahradu, panu Františku Roseckému, čp. 70. Cena 25,-Kč/1m2.
10. Smlouvu mezi obcí Poděšín a HZS Žďár n.S., na proplácení
skladníka CO v obci.
11. Skátit tři stromy na obecním pozemku. Vrbu u č.54, kaštan a jasan
mezi silnicí a chodníkem u č.10. Jedná se o staré a nahnilé stromy,
hrozí zde nebezpečí úrazu.
12. Dodatek smlouvy mezi obcí a firmou OHS Žďár n.S. k zajištění
odběrů a provedení rozborů vody ve veřejném vodovodu.
13. Dodatek smlouvy mezi obcí a firmou ODAS Žďár n.S., na 47.520,Kč za odvoz odpadu.
14. Zřídit elektrický pohon zvonu v kapli s časovým spínačem.
-zj-

PROČ V PODĚŠÍNĚ NENÍ OBALOVKA.
V poslední době se občané obce ptají, proč v Poděšíně není obalovka a
v Sirákově a Nížkově ano. Toto se dá velice jednoduše vysvětlit. Za
prvé obecní zastupitelstvo jednomyslně zamítlo tento návrh. Důvod:
přes Poděšín je udělán nový povrch, který obec nemusí platit.
Kdybychom, ale chtěli obalovku, tak musíme každý čtvereční metr
doplatit zhruba 180 – 200 Kč. To znamená, že by tento úsek státní
silnice stál obec asi 400 – 500 tisíc korun. Já i další členové obecního
úřadu si myslíme, že tyto peníze lze utratit efektivněji, například
opravit vodovodní řád nebo cesty po vsi atd.
-zj-

ŽÁDOST.
Jak jistě všichni víte, v červnu příštího roku bude 100 let od založení
Sboru dobrovolných hasičů v Poděšíně. Současně začátkem července
tomu bude 60 let co byla v Poděšíně založena Mateřská škola. K těmto
dvěma výročím chce Obecní úřad uspořádat oslavu spojenou se
setkáním rodáků. Proto Vás všechny žádám, máte-li nějaký materiál
k těmto tématům, o jeho půjčení. Jedná se hlavně o fotky, písemnosti,
ale i jiné věci, týkající se této tématiky. V současné době vzniká
přípravný výbor, ve kterém budou zástupci Sboru dobrovolných
hasičů, Obecního úřadu a Mateřské školy.
Členská základna SDH.
Sbor dobrovolných hasičů má k dnešnímu dni 46 členů. Z toho 1 člen
je služebně starší 40-ti let, 13 členů starších 20-ti let a 13 členů starších
10-ti let. Ostatní hasiči jsou služebně mladší jak 10 let.
-zj-

POVÍDÁ SE, ŽE:
Do Mateřské školy chodí jenom 7 dětí, proč ji obecní úřad nadále drží.
V loňském školním roce bylo přihlášeno do školky 22 dětí a to 12
z Poděšína, 8 ze Sirákova a 2 z Nížkova. V letošním školním roce je
přihlášeno 22 dětí a to 11 z Poděšína, 9 ze Sirákova a 2 z Nížkova.
Veškeré provozní náklady jsou na konci roku rozděleny na výše
uvedené obce podle počtu dětí.
-zj-

NOVÁ VYHLÁŠKA.
V současné době členové obecního úřadu připravují novou vyhlášku o
odpadech, která by měla platit od 1.1.2002. Vyhláška musí být
zpracovaná podle zákona 185/2001 Sb. Tento zákon ruší současný
stav, to je placení vývozu odpadu paušálem a za tonáž. Nově musí být
vyhláška zpracovaná tzv. na hlavu. To znamená, že platba bude určena
podle velikosti rodiny. Nová vyhláška po schválení obecním
zastupitelstvem bude vyvěšena již tradičně v prodejně Jednota, a
v obecních vývěskách, před Jednotou a obecním úřadem. Proto se s ní
zavčas seznamte, ať nedojde při placení odpadu k nedorozumění. -zj-

VEŘEJNÁ SCHŮZE.
Dne 7. září proběhla v kulturním domě veřejná schůze obce Poděšín.
Schůze se zúčastnilo 30 obyvatel a 6 členů obecního zastupitelstva. Na
dotazy, které padly, se pokusíme odpovědět i v obecním zpravodaji.
1). Sdružit prostředky na opravy cest mimo obec. – není dostatečný
zájem ostatních hospodářů se na této akci spolupodílet.
2). Proč obec nevrátí peníze za plynové přípojky ihned, když je má na
účtu. – členové minulého Obecního zastupitelstva slíbili, že peníze
vrátí do konce tohoto volebního období, to je do listopadu 2002. Podle
usnesení obecního zastupitelstva bude 2.500,-Kč vráceno v prvním
pololetí a zbylých 3.500,-Kč ve druhém pololetí 2002 do voleb.
3). Kdy bude upravovaná voda na snížení počtu dusičnanů. – tento bod
není zatím jasný, protože sháníme informace a firmu, která by celou
akci realizovala. Zatím se přikláníme k tomu, že by v obci mělo být
jedno odběrné místo, kde by upravená voda byla k dispozici občanům
obce. Odběrné místo by mělo být ve školce.
4). Proč neorganizujeme brigády dětí v obci. – organizovat brigády
v obci je poměrně náročné na čas členů obecního zastupitelstva, kteří
jsou všichni zaměstnáni. V minulosti jsme tyto brigády organizovali a
počítáme, že i příští rok budeme brigády organizovat, hlavně před
výročím 100 let založením SDH.
5). Špatné osvětlení obce v noci. – tento problém se řeší průběžně.
Každý rok se mění nevyhovující světla za nová, která mají menší
spotřebu a žárovky v nich vydrží daleko déle. V některých starých

ZAPLACENA DOTACE NA PLYNOFIKACI MŠ.
V současné době proběhlo závěrečné vypořádání stavby plynofikace
MŠ a byl doplacen od fondu životního prostředí zbytek dotace. Jak
jistě víte, na školku jsme dostali dotaci 50% nákladů a tak dotace činila
65.000,-Kč. Závěrečné vypořádání na plynofikaci obcí Poděšín a
Sirákov proběhne v příštím roce a zbytek peněz by měl podle
finančního plánu ministerstva přijít ke konci příštího roku.
-zj-

DUSIČNANY (NO3).
Obecní úřad upozorňuje občany na zvýšený počet dusičnanů
v obecním vodovodu. Současný stav je 94,2 mg/l. Proto se musí voda
používat pouze jako užitková.
-zj-

STAV FINANCÍ K 30. 9. 2001:
- pokladna:
22 565,10
- bankovní účet: 803 743,65
- term. vklad: 1 086 454,55
Celkem:
1 912 763,30
2

Kč
Kč
Kč
Kč

-jd-
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KULTURA.
CO O NÁS NAPSALA VYSOČINA A MLEJN.
„Stačilo mu výklopné okno.
V době od 22. do 24. září se neznámý pachatel vloupal do prodejny smíšeného zboží v obci
Poděšín. Do objektu vnikl přes výklopné okno, umístěné v prostoru nad nákladní rampou. Uvnitř
pak hrubým způsobem překonal dveře několika místností. V prodejní části následně odcizil
alkoholické nápoje, cigarety různých značek, cukrovinky a finanční hotovost v drobných
mincích. Způsobená škoda činí nejméně 15.000,-Kč.“
Potud články ve zmíněných novinách. Proto jsem zašel za vedoucí prodejny paní Věrou
Chvátalovou a položil jí několik otázek.
- Jaká byla skutečná škoda? Škoda na zboží byla 4.260,-Kč a škoda na majetku asi 8.000,-Kč. Je
to podobné jako při prvním vloupání asi před třemi roky, kdy byla celková škoda 10.500,-Kč.
- Nemáte každé ráno, když jdete do práce strach nebo obavy co bude nyní? Teď už ne, ale
nějaký čas po loupeži jsem chodila do práce s obavou, aby mě někdo neklepl po hlavě.
- Toto je již druhé vloupání do prodejny, nemáte třeba strach, když tam jste sama a přijedou nakupovat cizí lidé? Strach mám, nedávno přijeli cizí
muži podezřelého zevnějšku a chtěli rozměnit větší peníze. Tak jsem jim řekla, že nemám a poslala je na poštu do Nížkova. Protože poslední
dobou se množí případy, kdy chtějí proměnit peníze a utečou s celou tržbou a nebo mění tak dlouho, že když odejdou tak prodavač zjistí, že mu
chybí část peněz.
-zj-

URIAH HEEP V POLNÉ.
Zdá se to až neskutečné.
V rozmezí
jednoho
roku
koncertovali v našem regionu
hned tři z nejslavnějších
světových rockových skupin.
Po
NAZARETH
vloni
v listopadu v Polné a SLADE
letos v červnu v Jihlavě, proběhl 16.11.2001 koncert slavné
britské skupiny URIAH HEEP v Polné. Skupina začínala
hrát začátkem 70. let. Během let se v ní vystřídalo několik
hudebníků, i když jejich nástrojové složení i styl hudby zůstaly zachovány. Pro zájemce
uvádíme jména současných členů skupiny a rok působení ve skupině: Mick Box, kytara (1970), Lee Kerslake, bicí (1971), Bernie Shaw, zpěv
(1986), Trevor Bolder, baskytara (1976), Phil Lanzon, klávesy (1986). Věku hudebníků opět odpovídal i věk publika, tedy okolo 40 let. Zahráli
všechny své známé hity a všichni byli s koncertem velice spokojeni. Pro úplnost ještě seznam starších členů skupiny: Ken Hensley, klávesy
(1970-1982), David Byron, zpěv (1970-1976), Paul Newton, baskytara (1970-1971), Alex Napier, bicí (1970-1970), Nigel Olson, bicí (19701971), Keith Baker, bicí (1971-1971), Mark Clarke, baskytara (1971-1972), Gary Thain, baskytara (1972-1974), John Wetton, baskytara (19741976), John Lawton, zpěv (1976-1980), John Sloman, zpěv (1980-1982), John Sinclair, klávesy (1982-86), Peter Goalby, zpěv (1982-86) .
-jdTJ Poděšín zve všechny občany na taneční zábavu, která se koná dne
25.12.2001 ve 20.00 hod. v KD Poděšín. Hraje TOTO BAND.
-zj-

AUTOBUSEM DO PRAHY A ZPĚT, NÁSTUP V PODĚŠÍNĚ.
Od 15. října jede vždy v pondělí a v pátek přes Poděšín autobus, do
Prahy a zpět. Autobus je vypravován v Bystřici n.P. v 5.45, Nové Město
6.10, Žďár n.S., 6.30, Sázava 6.44, Nížkov 6.51, Poděšín 6.54, Polná 7.03,
v Jihlavě je 7.33, a pak staví až v Praze v 9.05. Zpáteční cestu z Prahy
začíná v 12.15, v Jihlavě je v 13.45, a v Poděšíně 14.23. Dále Nížkov
14.26, Sázava 14.34, Žďár n.S. 14.50, Nové Město 15.12, Bystřice n.P.,
15.35. Ostatní dny v týdnu jede tento autobus pouze do Jihlavy a zpět.
Ranní časy jsou stejné jako u předešlého spoje. Odpoledně vyjíždí
z Jihlavy ve 14.00, a v Poděšíně je 14.38, Nížkov 14.41, Sázava 14.49,
Žďár n.S. 15.05, Nové Město 15.27, Bystřice n.P., 15.50. V tomto
jízdním řádu je jedna tak zvaná obludná věc, a to, že autobus v Polné
v prvním případě (na Jihlavu) staví jen na výstup a v druhém případě
(na Poděšín) jen na nástup. Zde se úředník okresního úřadu v Jihlavě
vyřádil a bylo to jako rarita v novinách i v televizi.
A jakou radu dal redaktor čtenářům v Polenských listech? „Cestující
z Polné mohou ráno odjet do Poděšína, tam nastoupit a přes Polnou
odjet do Prahy. Rovněž tak cestující z Prahy nesmí v Polné vystoupit.
Mohou vystoupit v Jihlavě a do Polné z Jihlavy přijet pozdějším jiným
spojem nebo vystoupit v Poděšíně a dopravit se zpět.
-zj-

KNIHOVNA.
Knihovník Místní lidové knihovny v Poděšíně Jaromír Jágr
upozorňuje, že začátek půjčování je 16. listopadu 2001 od 17.30 hod do
19.00 hod. půjčovat se bude jako předešlé roky vždy v pátek ve stejnou
dobu. Dále mně sdělil, že má v knihovně 70 nových titulů a další nové
čtení je připraveno v regionálním koutku.
-zj-

KÁCENÍ STROMŮ.
Ve čtvrtek 8. listopadu padla v naší obci část historie. Tento den byly
totiž skáceny tři velikáni naší obce. Hlavně vrba u Jaitnerových je
hodně letitá, bohužel pro nahnilost stromu se nedá spočítat kolik je jí
let. Jasně si vzpomínám, že již jako malý kluk jsem často chodíval za
panem Dobrovolným (jako děcka jsme mu říkali hoblík), který zde
tehdy bydlel a měl truhlářskou dílnu,
že už strom byl mohutný a byl vždy
obestavěn různou kulatinou na
vysušení, ze které později vyráběl oje a
pouzy k vozům. Také jasan a hlavně
kaštan u Flesarových č.10, hodně
pamatuje a také každá generace
dospělých, která v dětských letech pod
ním sbírala kaštany, ať pro zvěř nebo
na figurky, které vyráběla. Na tyto
mohutné stromy si nikdo z nás netroufl
a tak nakonec jsme celou věc zadali
odborníkům. Stromy kátil Rosecký
Miloslav ml. ze Sirákova a lesnickým
traktorem mu pomohl pan Václav

VÝLOV.
V sobotu 20. října proběhl výlov obecního rybníka, který mají v nájmu
hasiči Poděšína. Z celkového počtu 150 kusů tržních ryb jich bylo
vyloveno 130, to znamená, že ztráta byla jenom 20 kusů. Druhy ryb
byly: 105 kusů kaprů, 10 štik a 15 kusů Amuru a Tolstolobiku. Cena
ryb byla 45,-Kč a štika stála 50,-Kč. Bylo vidět, že baštýř rybníka
Vratislav Palas hýřil spokojeností.
-zj-

TANEČNÍ ZÁBAVA.
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Chalupa z Matějova. Několik dní poté místní patriot František
Dobrovolný vysázel na uvolněné místo tři duby. Tyto stromy dal mezi

chodník a okraj rybníka.

-zj-

SČÍTÁNÍ LIDU 1.3.2001, VE VÝSLEDCÍCH. K 1. březnu byl počet obyvatel v obci 250 z toho 124 mužů a 126 žen.
Podle věku obyvatel bylo 0 – 14 roků 51 dětí, 15 – 59 roků 162 z toho 89 mužů a 73 žen, nad 60 roků bylo 37 obyvatel z toho 12 mužů a 25 žen.
Podle ekonomické aktivity celkem 110 pracujících to je 44% z toho 68 mužů a 42 žen. Z počtu 110 pracujících pracuje v jiné obci 61 obyvatel to
je 55.5%.
Podle národnosti je v obci 248 obyvatel české národnosti, 1 slovenské národnosti a 1 ostatní.
Podle náboženského vyznání je v obci 171 obyvatel věřících, z toho 167 církev římskokatolická, 1 evangelická, 3 ostatní, 58 bez vyznání a 21
nezjištěno.
Domů bylo celkem 89, z toho 63 trvale obydlené to je 70.8%, 26 neobydlené 29.2%.
Bytů celkem 112, z toho obydlené 75 to je 67%, neobydlené 37 to je 33%. Z toho 11 bytů slouží k rekreaci, 6 je obydleno přechodně a 5 je
nezpůsobilých k bydlení.
V okrese Žďár nad Sázavou se řadí obec Poděšín z 250 obyvateli v absolutní tabulce na 86. místo, z 354 obcí. To znamená že větších obcí jak
Poděšín je 85 a menších 268. Když vezmeme redukovanou tabulku (to je obce které jsou pod jiným obecním úřadem) tak jsme na 87. místě
ze 196 obcí, to je 86 větších obcí a 109 obcí menších.
Okolní obce: Nížkov celkem 865, z toho Buková 154, Nížkov 673, Špinov 38. Sirákov 239, Újezd 242, Nové Veselí 1224, Bohdalov 1075,
z toho Bohdalov 869, Chroustov 206, Matějov 204, Rosička 49, Sázava 571, z toho Česká Mez 40, Sázava 531, Rudolec 203.
Informace převzaty z ČSÚ.
-zjPočet obyvatel v jednotlivých krajích k 1. 3. 2001
Kraj

ČR CELKEM
HL. m. Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj

Počet
obcí
6 258
1
1 148
623
506
132
354
216
448
453
730
647
394
302
304

Obyvatelstvo
celkem
10 292 933
1 178 576
1 129 627
630 168
553 741
306 799
826 380
430 769
554 348
510 079
521 212
1 133 916
642 465
1 277 095
597 758

V tom s pobytem
Osoby
Osoby s
Počet
Počet žen
trvalým
dlouhodočasně krátkodobým mužů
dobým
přítomné
pobytem
abs.
%
10 223 079
69 854
714 235
46 026 5 019 381 5 273 552
1 154 621
23 955
113 028
14 376 560 030 618 546
1 121 324
8 303
72 789
2 346 554 127 575 500
627 324
2 844
47 536
1 853 309 768 320 400
549 896
3 845
35 276
1 668 271 584 282 157
302 601
4 198
23 446
6 300 150 704 156 095
821 741
4 639
47 887
1 325 405 648 420 732
427 758
3 011
40 672
4 542 210 043 220 726
551 843
2 505
49 146
6 785 270 131 284 217
508 125
1 954
33 284
680 250 072 260 007
519 396
1 816
27 539
492 257 631 263 581
1 128 633
5 283
74 820
1 872 550 342 583 574
640 213
2 252
44 663
1 091 312 913 329 552
1 273 508
3 587
70 218
1 606 624 680 652 415
596 096
1 662
33 931
1 090 291 708 306 050

51,2
52,5
50,9
50,8
51,0
50,9
50,9
51,2
51,3
51,0
50,6
51,5
51,3
51,1
51,2

Počet obyvatel v jednotlivých okresech kraje Vysočina k 1. 3. 2001
Okres

Havlíčkův Brod
Jihlava
Pelhřimov
Třebíč
Žďár nad Sázavou

Počet
obcí
120
121
120
173
196

Obyvatelstvo
celkem
95 435
108 884
73 342
117 603
125 948

V tom s pobytem
Osoby
Osoby s
trvalým
dlouhodočasně krátkodobým
dobým
přítomné
pobytem
95 182
253
5 612
37
108 394
490
7 156
171
72 981
361
4 058
50
117 314
289
4 864
65
125 525
423
5 849
169

Počet
mužů
47
53
36
58
62

229
606
188
082
526

Počet žen
absolutně
48 206
55 278
37 154
59 521
63 422

%
50,5
50,8
50,7
50,6
50,4

VZPOMÍNKA.
FRANTIŠEK MUSIL. Vzpomínka na pana učitele Františka Musila, narozeného 7.8.1939, který náhle zemřel
5. října 2001 ve věku 62 let. František Musil působil na škole v Poděšíně od 24.8.1966 do 31.8.1970. První zápis
pana Musila ve školní kronice: Do funkce ředitele jednotřídní školy v Poděšíně jsem byl ustanoven 24. srpna
1966. Bylo to týden před zahájením školního roku. Když jsem přijel do školy přebírat inventář, byla již učebna
připravena na zahájení nového školního roku. Přičinila se o to školnice Anežka Šimková. Ve třídě jsem udělal
výzdobu, rozdělil učebnice a učební pomůcky žákům na lavice. Zahájení nového školního roku jsem nebyl
přítomen, protože od 1. září jsem nastoupil na měsíční vojenské cvičení „Vltava“. Bylo to velké vojenské cvičení
armád „Varšavské smlouvy“. Probíhalo hlavně na jihu Čech, ale zasáhlo i část našeho okresu. Po dobu mé
nepřítomnosti učila na škole Jana Procházková, učitelka ZDŠ v Nížkově. Poslední zápis: Letošním školním rokem
jsem ukončil své působení na zdejší škole. Z rodinných důvodů odcházím na ZDŠ 1.–5. roč. v Rudolci. Za celou dobu mé práce ve škole nedošlo
ani jednou k nějakému sporu mezi mnou a rodiči, s funkcionáři MNV a JZD jsem vycházel velmi dobře. Tímto vytvořili všichni příznivé
podmínky pro práci ve škole, která se mi dařila. Nejvíce se mi zde líbil kolektiv dětí, které i když opustily lavice zdejší školy a docházely již do
vyšších ročníků v Nížkově, stále se za mnou vracely a společně jsme připravovali besídky, brigády, táboření a jiné akce. Také pracovní prostředí,
pečlivě udržované školnicí Anežkou Šimkovou bylo vynikající. Chci ještě jednou poděkovat všem občanům z Poděšína, kteří se sebemenšími
4
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činy zasloužili o školu, zvláště předsedovi MNV Antonínu Sedlákovi za jeho nevšední starost a předsedovi JZD Stanislavu Chvátalovi, jež má
největší podíl na vynikajícím materiálním vybavení školy. Všem dětem přeji hodně úspěchů v další školní práci a splnění všech životních plánů i
v pozdějších letech. Svému nástupci přeji hodně úspěchů v další práci. Zapsal 27.8.1970 František Musil, ředitel školy.
-zj-

ROZHOVOR.
V dnešním čísle zpravodaje uvádíme, již v minulém čísle zmíněný, druhý rozhovor o totálně nasazených spoluobčanech. Rozhovor uskutečnil
Jaroš Zdeněk.
ING. JOSEF JAROŠ, PODĚŠÍN Č.1, NYNÍ PRAHA 4 PODOLÍ.
1. Kdy a jak jste se dozvěděl, že máte být totálně nasazen.
- Jako narozený v roce 1924 jsem s nuceným (totálním) nasazením počítal, neboť tehdejší ministr E. Moravec nás, jak se říkalo, daroval Hitlerovi.
O svém konkrétním nasazením jsem se dozvěděl na úřadu práce v Novém Městě na Moravě (sídlo okresu, protože jsem pracoval ve Sněžném),
kam jsem byl předvolán. Konkrétní místo a doba nástupu mi tehdy sdělena nebyla. Tu jsem se dozvěděl později písemně.
2. Kdy jste byl nasazen a jak dlouho.
- Nástup mi byl stanoven na 7. června 1943n do Zbrojovky Brno, závod Kuřim s tím že doba trvání stanovena nebyla. Nasazení trvalo až do 5.
května 1945 (bez měsíce dva roky). Tehdy bylo do Kuřimi více nás obchodních příručí a mladých učitelů z okresů Nové Město n.M. a Velké
Meziříčí.
3. Kde jste byl, u jaké firmy a co jste dělal, měl jste tam známého z našeho okolí.
- Byl jsem ve Zbrojovce Kuřim, kde jsem byl zaškolen a pracoval jako frézař v hale 14 na různých typech frézovacích strojů (vertikální,
horizontální, dvouvřetenové). Známého z okolí jsem tam neměl, později jsem se seznámil s lidmi z Nového Města, Žďáru, Bystřice n.P. a dalších
obcí. S obchodním příručím z Hrbova od Velkého Meziříčí jsme se skamarádili a dohodli , že po válce si vystudujeme obchodní akademii
v Jihlavě. To jsme oba splnili.
4. Co jste vyráběli.
- Zpočátku jsme vyráběli torpéda (až do srpna 1944, do bombardování). Po bombardování přešla výroba na součástky pro V-2.
5. Kolik hodin jste museli denně pracovat.
- Pracovalo se celodenně ve dvou směnách. Jeden týden jsem měl směnu denní a jeden noční. Na denní směně byla pracovní doba 10 hodin a na
noční 12 hodin.
6. Jaké bylo ubytování.
- Ubytovaní jsme byli v dřevěných barácích v lágru, který byl přímo vedle továrny. Kavalce v barácích byly patrové, prolezlé štěnicemi a jiným
nepříjemným hmyzem. Štěnice se jednou za čas ničil plynem, neboť to byl velmi agresivní hmyz. Ubytování bylo dále komplikováno tím, že
v areálu továrny (vedle lágru) byly zkušebny leteckých motorů vyráběných Německou firmou. Motory byly ve dne i v noci zkoušeny, hučely a
rušili klid spících. Navíc to bylo ubytování málo hygienické a dosti nepříjemné.
7. Jaká byla strava.
- Stravování bylo válečné v tovární jídelně. Zpravidla byla k obědu i večeři řídká polévka a jídlo dost často tzv. „Eintopf“. Nebylo moc hodnotné
a bylo ho málo. Při cestách domů (jednou za 14 dnů nebo za měsíc) jsem si vozil bochník domácího chleba, vdolky, buchty a případně maso
(králičí, slepičí), takže jsem válečnou stravou tolik nestrádal.
8. A co Němci jaký k vám měli přístup. Jak vojáci tak civilisté.
- S Němci jsme přišli do styku pouze služebně. Prakticky šlo o naše vedoucí nebo jiné představené, takže to byl vztah podřízených a nadřízených,
kdy jsme byli nuceni poslechnout a plnit jejich požadavky. S německými vojáky jsme se do kontaktu nedostali, maximálně se závodní stráží. Ta
kontrolovala příchod a odchod z haly (pracoviště) a z továrny (příjezd a odjezd vlakem) a výkon na pracovišti. Na noční směně jsem jednou u
stroje usnul a strážný mě přistihl. Byla za to pokuta ve výši 100,- korun.
9. Také bylo město bombardováno a kým. A co vaše působiště.
- Továrna byla minimálně 2 km od města, takže město nebylo prakticky bombardováno. Bombardována byla především továrna a vedle stojící
lágr. V den bombardování (25.8.1944) jsem spal po noční směně na lágru. Před bombardováním jsme byli probuzeni a po zjištění, že letadle
vypustila tzv. „stromeček“ (zaměření cíle) jsme se oblékli a rychle opustili barák a lágr a utíkali mimo prostory továrny i lágru. Se štěstím jsme
unikli a zachránili si tím život, neboť puma zasáhla i náš barák a opozdivší se velitel baráku na prostranství před barákem zahynul. Já jsem přišel
jen o některé části oděvu a o drobné potřeby. V důsledku zničení lágru jsme byli přemístěni asi do půl hodiny vzdálené ubytovny. Po
rozbombardování továrny a lágru jsem ujel domů, v naději že evidence pracovníků byla zničena se do Kuřimi nevracel. Asi po 18 dnech k nám
přišel protektorátní četník a oznámil mi, že mě má do Kuřimi předvést. Domluvil jsem se sním, že tam pojedu sám. Po příjezdu do Kuřimi jsem
byl na vedení vyslýchán a za trest přeřazen na zemní práce (úprava rozbombardovaných přívodů vody, odpadů, silnic a jiných objektů). Na
zemních pracích jsem musel setrvat do konce roku (září – prosinec), kdy jsem byl v lednu znovu převeden do dílny ke stroji.
10. Kdo vás osvobozoval, byl jste ještě přítomen, jaký byl návrat domů.
- Vzhledem k tomu že jsem si od března 1945 léčil úraz ruky a vyžádal si převod k lékaři do Jihlavy, nebyl jsem v době konce války v Kuřimi
přítomen. Domů jsem přišel v březnu a osvobození prožil v Poděšíně. Zde jsem se zúčastnil hlídek a jiných služeb s pojených s osvobozením.
11. Nevzpomenete si, kdo byl ještě z Poděšína totálně nasazen.
Nasazeni měli být všichni muži i ženy ročníku narození 1924. konkrétně vím o nasazení Věry Dočekalové Ulm v Německu a Boh. Stehlíka. -zj-

SPORT.
Jaroš Zdeněk (48), Landová Jitka (36), Musil David (22) a Neubauer
Aleš (23) toto družstvo hraje OP 4. třídy. V okresní soutěži startují dvě
družstva. „C“ družstvo je složeno ze Žďárských hráčů, kteří u nás hrají
již druhou sezónu a jsou to Láznička, Maša, Smolík a Vejvoda
František. Konečně nově složené „D“ družstvo hraje v sestavě Chvátal
Jaroslav (45), Pohanková Petra (24), Štikar Jaroslav (44) a Šustr Radek
(36). Náhradníci jsou: Chvátalová Iva (22), Jaitner Milan (13),
Jaitnerová Andrea (15), Jaroš Martin (13), Palas Luboš (12) a
Vejvodová Marie (14).
V sobotu 27. října proběhlo ve Žďáře n.S. 1. kolo okresní ligy mládeže.
Z našich hráčů se prosadila jen Jaitnerová Andrea 2. místo a
Vejvodová Marie 3. místo, obě v soutěži dorostenek. Starší žáci Jaitner

ÚSPĚCH NAŠICH SPORTOVCŮ NA POLI ORGANIZAČNÍM.
Ve čtvrtek 25. října byl náš zástupce v okresním výboru stolního tenisu
Zdeněk Jaroš spolu s ing. Jiřím Klusáčkem s TJ Žďas zvolen do
krajského výboru stolního tenisu v Jihlavě. Náš zástupce byl nejdříve
od 18.11.2000 v přípravné skupině a od 19.4.2001 byl zvolen za okres
Žďár n.S., krajským vyjednávačem. Je to pro naši malou TJ další
úspěch, protože stolní tenis je na Žďársku velmi populární a hraje ho
67 družstev z 33 oddílů.
-zj-

SLOŽENÍ DRUŽSTEV ST
Složení základů družstev stolního tenisu je následující.
Sestava „A“ družstva: Bláha František (21 let), Jaroš Petr (24), Jaroš
Radim (18) a Štikarová Jana (22) a hraje OP 2. třídy. „B“ družstvo:
5
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Milan, Palas Luboš, Šorf Milan a Jaroš Martin se mezi nejlepší

neprosadili.

-zj-

HISTORIE.
KOŇSKÉ PŘÍBĚHY.
Plavení a očista koní.

Nemilé překvapení na cestě z Nížkova.
V květnu roku 1953 jsem se vydal na schůzku s děvčetem na kobylce
Soni. Kobylku jsem zavedl k potoku pod škrobárnou a přivázal jí
k olši. I když byla zvyklá z vojny, že neměla nikde trvalý domov,
neboť ve válce tahala kanóny Sovětské armády, byla dosti neklidná na
tomto stanovišti. Měl jsem obavu, aby se nezranila, odjížděl jsem brzy
domů. Na zpáteční cestě jsem byl zastaven proti mně jedoucím
automobilem, z kterého vyskočili tři muži a mířili na mě pistolemi.
Nařídili mě, abych zastavil a seskočil ze sedla. Byl jsem tak překvapen,
že jsem se nezmohl na odpor. Vyslýchali mě, kde jsem byl a proč jedu
na koni v tak pozdní době. Při tom na mě stále mířili. Osobní doklady
jsem u sebe žádné neměl, nechtěli mě proto uvěřit, že jedu ze schůzky.
Podezřívali mě z protistátní činnosti, neb se v té době zakládala
Jednotná zemědělská družstva. Mnoho hospodářů se tomu bránilo,
mysleli si proto, že jsme se domlouvali, jak se tomuto ubránit. Já jsem
se jim snažil vysvětlit, že jsem si chtěl připomenout jízdou na koni
květnové osvobození Rudou armádou, která přes naší vesnici
projížděla hlavně na koních, což ve mně zanechalo trvalý a velký
dojem na tyto události. Tito muži též chtěli znát jméno děvčete, za
kterým jsem byl a ještě mnoho dalších podrobností, například kde je
zaměstnána a podobně. Protože i kobylce se toto zastavení zdálo příliš
dlouhé, nechtěla již v klidu postát. Nakonec mě řekli, že si vše ověří a
propustili mě.
-bd-

Ještě, když jsem doma jezdil s koňmi,
v létě při pěkném počasí jsem je
plavil a umýval. Rybník jsme měli
před naším domem, uprostřed
vesnice. Při vjetí do vody většina
koní začala předními nohami vodu
čeřit a nejraději by si do vody lehala.
Rybník byl u hráze natolik hluboký,
že koně na těchto místech krásně
plavali. Bylo velké umění se na nich
udržet, neb jezdec byl stahován
dozadu do vody. Musel se chytit koně
za hřívu a druhou rukou vést koně. Po
tomto vyplavení se ostrým rýžákem mimo hlavy celý kůň umyl. I když
jsem koně denně čistil, při umývání se vyčistili mnohem lépe. Nakonec
se kůň znovu proplavil. Když plavili koně Fejtovi, vždy potom jeli
s koňmi za vesnici a zpátky na nich cválali. Po válce i ruští vojáci koně
plavili, ale neseděli na nich, ale drželi je se za ohon. Koně měli tak
vycvičeny, že plavali přímo na druhou stranu rybníka. Každý voják se
před plavením celý vysvlékl. Někteří koně při prvním plavení se snažili
udržet nad vodou velkými skoky a jezdec se na něm těžko udržel. Pro
oba to však bylo pěkné osvěžení.

OBECNÍ KRONIKA
Rok 1939
Lístky na oděv.
Současně byly zavedeny lístky na mýdlo a od 15.prosince lístky na oděv s platností do 31.10.1940. U těchto (oděvních) byla různá barva a počet
ústřižků čili bodů s udanou dobou, kdy bod začíná platit. To bylo zavedeno proto, aby lidé po přijetí lístků se ihned nevrhli na textilní obchody.
Přehled lístků na oděv:
Muselo se velmi opatrně uvažovat, co se má koupit, neboť spotřeba bodů byla dosti velká.
Na příklad:
Druh:
Barva:
Počet bodů:
u pánů (jen malá ukázka). Celý oblek 60 bodů, spodky 20, košile 20, límec 3, kravata 3, pár
ponožek 5, rukavice 7, pletená vesta (svetr) 30, kapesník 2, kalhoty 20, plavky 10, noční
Děti do 1 roku
volný nákup
košile 25, atd.
zboží
u žen: kapesník 1, punčochy 4, rukavice 5, župan 25, zástěra šatová 25, sukně 20, kostým 45,
Děti 2-3 roky
Růžová
70
spodnička 15, 1 metr volné látky do 94 cm 14, 100g příze pletací 7 atd.
Hoši 3-14 roků
Zelená
100
Podobným způsobem bylo řešeno u dětí, chlapců a dívek. Volba obchodníka s textíliemi byla
Dívky 3-14 roků Modrá
100
svobodná, jen když ovšem chtěl nebo měl zboží. Na konci tohoto roku bylo již nemožné
Muži
Žlutá
100
koupiti na pánský oblek.
Ženy
Oranžová 100
Zabíjení prasat, odvádění tuků a mléka.
Na počátku války se rozkřiklo, že bude se odevzdávati sádlo a proto každý hleděl zabíti čuníka včas, byť i mnoho tuku neměl a jeho poslední
chvíle měla býti o dva měsíce déle. Toho si povšimly úřady a nařídily, že u samozásobitelů nesmí býti zabito prase pod 100 kg a u řezníků pod 80
kg.
V tomto roce se tuky ještě neodevzdávaly, protože do 21.12. měl už každý zabito. Po tomto dni bylo již povinné odvádění.
Výměr dodávek.
80 – 100 kg
101 – 120 kg
121 – 140 kg
141 – 160 kg
161 – 180 kg
181 – 200 kg
201 – výše kg

Mrtvé váhy
– // –
– // –
– // –
– // –
– // –
– // –

Za 1 kg dodaného sádla byla cena 14.50 Kč.
Dodávka
4 kg
Dodávka mléka
– // –
8 kg
Dnem 24. prosince bylo zavedeno povinné dodávání mléka do
Přibyslavské mlékárny a to 8 l z jedné krávy denně. Od tohoto
– // –
10 kg
množství si odečetl samozásobitel ¾ l na 1 osobu denně. Také se
– // –
13 kg
odečetlo množství dodávané místním spotřebitelům na lístky.
– // –
16 kg
– // –
20 kg
– // –
23 kg

Mlecí výkazy.
Úplní samozásobitelé dostali lístky jen na poživatiny a na cukr. S platností od 25. listopadu byly zavedeny mlecí výkazy. Hospodář si mohl dáti
semleti 21 kg žita nebo pšenice na 4 týdny na 1 osobu. Na týden to činilo 5.25 kg. Kdo dostával lístky na chléb a mouku, tomu se toto množství
odečetlo od množství patřičného na mlecí výkaz.
Celonoční světlo – veřejné osvětlování.
Dnem 1. ledna 1939 bylo zavedeno celonoční veřejné osvětlování 7 světly. Rozžíhání a zhášení bylo řízeno časovým vypínačem, který byl umístěn
v hostinci p. Josefa Roseckého čp. 53. U něho byl dříve vypínač obyčejný a sám jej řídil. Roční paušál na noční světlo byl 800,- Kč.
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