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Novinky.
UDÁLOSTI:
30.3.
3.4.
15.4.
22.4.
23.4.
30.4.

Členové Mysliveckého sdružení vysázeli v obecních studních asi 1.000 stromků.
V 11 hodin, zemními pracemi zahájena stavba vysílače EUROTEL.
Zahájena druhá etapa oprav obecního vodovodu.
Vojenských odvodů se účastnilo 6 mládenců z Poděšína
Postaven vysílač.
Po letech se u nás opět pálily čarodějnice
-zj-

Počasí.
Leden. Nejvyšší ranní teplota, dne 28.1. byla
+7°C, nejnižší ranní teplota, dne 4.1. byla 18°C, průměrná ranní teplota je -2,7°C.
Nejvyšší večerní teplota, dne 28.1. je +9°C,
nejnižší večerní teplota, dne 3.a4.1. je -15°C,
průměrná večerní teplota je -1,3°C. Počet
slunných dní 6, počet dní kdy sněžilo 2, počet
dní kdy pršelo 6, 6 dní foukal vítr, a 3x byla
mlha. Od 2. ledna byla sněhová kalamita.
Sněhová pokrývka držela do 26. ledna.

Únor. Nejvyšší ranní teplota, dne 11.2. byla
+6°C, nejnižší ranní teplota, dne 22.2. byla 6°C, průměrná ranní teplota je +1,4°C.
Nejvyšší večerní teplota, dne 11.2. je +9°C,
nejnižší večerní teplota, dne 22.2. je -3°C,
průměrná večerní teplota je +3°C. Počet
slunných dní 2, počet dní kdy pršelo 8, 5 dní
sněžilo, 5 dní foukal vítr, 3x byla mlha.
Sněhová pokrývka byla od 23. do 25.2.

Březen. Nejvyšší ranní teplota, dne 7. a 19.3.
byla +6°C, nejnižší ranní teplota, dne 28.3.
byla -6°C, průměrná ranní teplota je +1,45°C.
Nejvyšší večerní teplota, dne 31.3. je +12°C,
nejnižší večerní teplota, dne 24.3. je -1°C,
průměrná večerní teplota je +4,7°C. Počet
slunných dní 3, počet dní kdy pršelo 4, počet
dní kdy sněžilo 3, 3 dny foukal vítr, a jeden
den padal sníh s deštěm.
-zj-

Obecní úřad.
USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA:

OZNÁMENÍ KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU BRNO-MĚSTO.

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Zakoupení 6 kusů vycházkových oděvů pro SDH v Poděšíně.
2. Nájemní smlouvu mezi obcí a SDH Poděšín na pronájem obecního
rybníka p.č. 6, v k.ú. Poděšín.
3. Vyrobit nový nábytek do kanceláře obecního úřadu. Zakázku zadat
firmě Řeháček Vladimír.
4. Proplatit nájem plaveckého bazénu pro děti z MŠ a to 10 lekcí po
130,-Kč, to je 1300,-Kč.
5. Smlouvu 97/2002 mezi obcí a firmou ZDAR na placení ztrátovosti
veřejné dopravy.
6. Rozpočet na rok 2002. rozpočet byl řádně vyvěšen od 5.2. do
26.2.2002.
7. Smlouvu mezi obcí Poděšín a knihovnou Matěje Josefa Sychry Žďár
n.S. o poskytování odborných služeb.
8. Smlouvu mezi obcí Poděšín a firmou Gaslines Žďár n.S. o provedení
rekonstrukce vodovodu v obci Poděšín.
9. Smlouvu mezi obcí Poděšín a Josefem Dočekalem na stavební dozor
rekonstrukce vodovodu.
10. Půjčku Jiřímu Enderlemu 30.000,-Kč z FRB na opravu střechy
(výměna střešní krytiny).
11. Minimálně 4 člennou volební komisi k volbám do Poslanecké
sněmovny.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Odstoupení paní Jindřišky Landové z obecního zastupitelstva a
zároveň ukončení její funkce předsedkyně pořádkové komise
k 1.2.2002.
-zj-

Katastrální úřad Brno-město oznamuje, že v období od 1. března do 15.
prosince budou provádět zeměměřičské práce v polohovém bodovém
poli. Práce budou prováděny ve veřejném zájmu podle zákona číslo
200/1994 Sb., o zeměměřičství. Výsledkem prací je údržba a obnova
měřických značek, jejich signalizačních a ochranných zařízení a
zřizování nových bodů. Zaměstnanci KÚ jsou oprávněni podle § 7
uvedeného zákona vstupovat i vjíždět v nezbytně nutném rozsahu na
nemovitosti. Vlastníkům nemovitostí se prokáží úředním průkazem.-zj-

KRAJ VYSOČINA. František Dohnal, hejtman Kraje Vysočina,
upozorňuje občany, že náš kraj má pět okresů a ty jsou na území jak
Čech, tak i Moravy. Proto je náš kraj ne Český ani Moravský, ale
Českomoravský , ležící na Českomoravské vrchovině. Toto upozornění
sdělujeme proto, že v médiích se často používá pro náš kraj špatné
označení.
-zj-

KNIHOVNA. Knihovní výkaz za rok 2001. Celkem bylo návštěvníků
142, výpůjček 390 knih, z toho knihy pro dospělé 281 knih, naučné pro
dospělé 40, knihy pro děti 42 a regionální 29 knih a 36 sešitů.
-jj-

KAPLE. Dne 6. února 2002 zabudovala firma IMPULS – B, s.r.o., Zd.
Štepánka 1779, Ostrava – Poruba, elektrický pohon zvonu
s elektronickým časovým spínačem. Celková cena je 26 145,-Kč. Toto
automatické zvonění jde jakkoliv načasovat. Zatím je vyzvánění
načasováno na 6.00, 12.00 a 18.00 hodinu. O pohřbech lze vyzvánění
spustit a vypnout kdykoliv zapnutím spínače.UTÍM VYPÍNAČE -zj-

TŘÍDĚNÍ ODPADU. Po změně zákona o odpadech, kdy občané platí

OZNÁMENÍ KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PARDUBICE.

veškerý odpad takzvaně na hlavu a ne podle tonáže si lidé myslí, že již
nemusí odpad třídit, ale můžou dávat do popelnic vše. To není, ale
žádná pravda. Za prvé odpad třídíme kvůli zlepšení ekologie. Za druhé,
na ostatní odpad jako je sklo a plasty máme kontejnery, jejíchž odvoz
také musíme platit. Na druhé straně dostáváme za tento tříděný odpad
od firmy EKO-KOM peníze a tak se sníží celková suma placení
odpadu lidmi. Za další budeme-li do popelnic dávat vše, tak za nějaký
čas budeme odvážet tolik odpadu na skládku, že se zdraží jak ukládání
odpadu v Ronově, tak od nás bude firma ODAS také žádat více peněz
za odvoz a v konečné fázi to zase zaplatí občané a nejen ti, kteří odpad
netřídí, ale i ti, kteří odpad třídí.
-zj-

Na podporu zeměměřických činností pro potřebu katastru nemovitostí
přistoupil Katastrální úřad v Pardubicích, jako správce PBPP ze
zákona, v obci Poděšín ke zhuštění sítě polohového bodového pole.
Pracovníci Katastrálního úřadu v Pardubicích umístí na vhodných
místech kamenné mezníky a černobílé ochranné tyče s tabulkou.
Vlastníci nemovitostí, na kterých budou tyto znaky umístěny, dostanou
dopis s poučením. Tyto práce se budou provádět v souladu
s ustanovením zákona č. 344/1992 Sb., vyhl. č. 31/1995 Sb., o katastru
nemovitostí České republiky.
-zj-

ZÁKAZ. Obecní úřad upozorňuje občany, že i nadále platí zákaz
vypouštění slepic a dalšího domácího hospodářského zvířectva.

-zj1
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INFORMACE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU.

NOVÉ INTERNETOVÉ ADRESY. Obecní úřad získal pro svojí

Pálení dřevních zbytků má každoročně za následek několik zbytečných
požárů, proto vás žádáme o dodržování těchto zásad.
a). pálení smí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určením
vedoucího, který je starší 18 let. b). místo určené k pálení musí být
izolováno pruhem o šířce 1 m, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál
a musí být zajištěno dostatečné množství hasících prostředků. c). klest
a dřevěný materiál musí být spalován po částech, v dostatečných
vzdálenostech od okolních porostů. d). místo pálení lze opustit až po
úplném vychladnutí ohniště. e). místo, kde bylo prováděno pálení,
musí být následně alespoň 1x denně po dobu 7 dnů nebo do doby
vydatného deště kontrolováno. f). pálení provádět mimo pařezy,
kořenový systém stromů a z dosahu větvoví stromů. g). Spalování musí
být předem ohlášeno na operačním středisku HZS Žďár nad Sázavou,
telefon 0616 – 650 403.
-zj-

internetovou stránku a internetovou poštu nové adresy. Jedná se o tzv.
domény 2. řádu. Adresy jsou uvedeny na konci Zpravodaje. Staré
adresy zůstávají i nadále v platnosti.
-jd-

VOJENSKÉ ODVODY. V pondělí 22. dubna proběhly vojenské
odvody, kterých se účastnili: Flesar Milan č.10, Flesar Vladislav č.83,
Jaroš Radim č.79, Koumar Jan č.88, Koumar Milan č.78, Landa
Roman č.38. Všichni naši účastníci slyšeli slovo „odveden“.
-zj-

ODVOZ ODPADU. Firma ODAS informuje, že od 17. týdne až do 39.
týdne přechází na letní svozový režim, to je, že bude odpad vyvážet
pouze v liché týdny a od 40. týdne nastane opět zimní svoz tj. každý
týden. Dále obecní úřad žádá občany, aby plastové lahve před
vhozením do kontejneru zmenšily, to znamená, aby rozšroubovaly
láhev, sešláply a opět zašroubovaly uzávěr. Odvoz jednoho kontejneru
stojí obec 210,-Kč., a nesešlápnutými lahvemi se vlastně co do obsahu
vyváží poloprázdný.
-zj-

Stavby.
VYSÍLAČ V PODĚŠÍNĚ.

VODOVOD.

Dne 3. dubna v 11 hodin zahájila
firma ELEKTROTEC, Brno a.s.,
zemními pracemi stavbu vysílače
pro firmu EUROTEL Praha,
s.r.o. Sokolovská 855, Praha 9.
Firma nejprve udělala skrývku
zeminy a vybagrovala jámu 2,5
metrů a základy pro vysílač a
buňku.
Poté
zabetonovala
základy pod vysílač a buňku. O
týden později začala bagrovat
zemní rýhu a pokládat elektrický
kabel, který vede ze sloupu
umístěného na zahradě u
Navrátilů (délka cca 700 metrů) a
zahájila zpevňování přístupových
cest. Konečně v úterý 23. dubna
začala firma HANYŠ – Praha spojovat vysílač a autojeřábem, který má
výsuvné rameno 60 metrů, stavět stožár vysílače, který je vysoký 40
metrů (s anténami 42 metrů). O den později pokračovala stavba
vysílače. Celá stavba byla dokončena 3.5. zpevněním přístupových
cest, oplocením areálu a zemními úpravami. Celá stavba je na pozemku
pana Františka Dobrovolného.
-zj-

Obecní zastupitelstvo obce Poděšín
na přelomu roku 2001/2002
rozhodlo
o
pokračování
rekonstrukce obecního vodovodu.
Tato 2. etapa se týká dokončení
hlavního okruhu a jeho napojení na
rekonstruovanou část z 1. etapy,
která byla provedena před dvěma
lety současně s plynofikací obce.
Bylo provedeno zjednodušené
výběrové řízení, na základě
kterého po posouzení cenové
nabídky,
termínu
plnění
a
záručních lhůt, byla vybrána fa.
Gasslines, s.r.o. Předpokládaný
rozsah prací představuje asi 950 m
hlavníku vodovodního řadu, čemuž odpovídá cena cca 700.000,-.
Konečná cena bude odpovídat skutečnému provedení celé stavby
včetně víceprací.
Důvodů pro pokračování rekonstrukce bylo několik. Jednak to byl
nevyhovující-havarijní stav vodovodního řádu (děravé potrubí a kalná
rezavá voda) a bylo třeba dokončit okruh hlavníku φ 90 mm a to hlavně
tam, kde se to týká obecních komunikací.
Rekonstrukce se týká takových pěti základní částí :
hlavník φ 90 mm – cca 400 m – Velká strana (Žák Libor– Sláma Pavel)
přípojka 2“ – délka cca 110 m – směrem za Jágrovy
přípojka 2“ – délka cca 120 m – (prodejna – Enderlovi)
přípojka 2“ – délka cca 130 m – plácek – za potokem
přípojka 2“ – délka cca 180 m – dolní konec – k Nížkovu
Součástí je i asi 35 ks domovních přípojek a instalace několika
uzavíracích kohoutů. Součástí je rovněž likvidace staré přípojky k
„prasečákům za Jágrovi“.
Data:
- zahájení:
15. 04. 2002
- napojení nové vody:
16. 05. 2002
- ukončení :
23. 05. 2002
-fr-

FINANCOVÁNÍ OPRAVY VODOVODNÍ PŘÍPOJKY.
Někteří občané se nás ptají, proč si musí sami platit opravu, nebo
opravovat a udržovat vodovodní přípojku do svého domu, když je
vodovod obecní. Tato problematika mě zaujala, a tak jsem se zeptal
odborníků, jak to je doopravdy. Odpověď píši celou, jak jsem ji dostal.
„Obecný postup, zpravidla uplatňovaný a podmíněný finančními
prostředky, jež má obec k dispozici, je takový, že obec hradí ze svého
rozpočtu hlavní vodovodní řád, který je nadále obecní, a další přípojky
si již hradí zájemci o připojení na vodovod. Přípojku z hranice
pozemku do domku si také hradí každý vlastník domu a zájemce o
napojení vodovodu a kanalizace.“
Podle této odpovědi tedy obecní úřad v Poděšíně jedná v souladu se
zákonem a dobrými mravy.
-zj-

Kultura.
zlo vtělilo do podoby
čarodějnic, které představovaly zlé moci. Odtud dnešní
„pálení čarodějnic“. V souvislosti s tímto zvykem není
bez zajímavostí nařízení
platné z doby Josefa II. (1780
– 1790), kdy muselo být
pouze jedno obecní ohniště
za
vsí,
v
bezpečné
vzdálenosti od nejbližšího stavení.
(Článek převzat z týdeníku Vysočina)

PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Jak a kdy vznikl tento lidový zvyk, co měl
symbolizovat, nebo snad koho oslavovat? Historikové se v názorech na
tyto otázky různí, ale mnohé historické prameny mají jedno pravdivé
jádro. Jedná se o pohanský zvyk zavlečený na naše území
pravděpodobně Kelty. Jeho význam můžeme hledat hlavně ve
spojitosti s ukončením zimy a příchodem jara. Zima byla spojována
s představou zlých mocností a duchů. Po svátku Filipa a Jakuba (podle
starého kalendáře 1. května) se vyháněl dobytek na pastvu a jakožto
hlavní obživu ho bylo třeba uchránit před uhranutím. Proti zlu se
bojovalo za pomoci plamene, a tak se před vyhnáním stád pálily ohně –
tzv. „Kult ochrany stád“. Na nich se spaloval všechen nepořádek, který
se během zimy nahromadil v okolích příbytků. Ve středověku se toto
2
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v Poděšíně. Obě prohlídky byly doplněny prohlídkou okolí, vždyť tolik
obor a různých druhů zvířat jen tak někde neuvidíte. Po prohlédnutí
skládky jsme se vrátili přes Ronov kolem vesnice Hřiště na letiště.
Z letiště jsme pokračovali do Havlíčkové Borové, (název Havlíčková
Borová dostala až v roce 1949). Zde jsme si nejprve prohlédli kostel a
hřbitov. Tuto návštěvu vřele doporučuji, protože je odtud překrásný
výhled po okolí a když necháte auto na náměstí, tak si uděláte pěknou
procházku do kopce. Při zpáteční cestě navštivte muzeum Karla
Havlíčka Borovského (*1821 - 1856). Toto muzeum se nachází v
Havlíčkově rodném domě a vstupné 10,-Kč je pakatel. A musím
přiznat, že jsme slyšeli pěkný výklad paní průvodkyně i když jsme tam
byli s manželkou sami dva. Naproti muzeu je galérie, kde si můžete
prohlédnout umělecká díla a zakoupit dárkové předměty. Nezapomeňte
si také povšimnout staré části školy, ve které také učil pan Jan Bezděk,
světová osobnost v oboru mykologie. (tento učitel učil také ve Věžičce
a v Poděšíně od 19.11.1885 do 26.8.1889, ale o tom v některém příštím
zpravodaji). Naproti přes silnici je socha K. H. Borovského. Po
prohlídce Havlíčkovy Borové (první písemná zmínka 1289), jsme
vyrazili do Přibyslavi, kde jsme chtěli poobědvat. Bohužel na náměstí
se v žádné restauraci nevařilo a tak jsme zajeli do restaurace „U Jana
Žižky“. Za nás se tam vždy říkalo u Bambasky. Po vydatném obědě
jsme pokračovali nejprve k Žižkově mohyle, která byla postavena
v roce 1873. Žižka zde údajně zemřel 11. října 1924, když obléhal hrad
Ronov. Po návratu do Přibyslavi jsme si chtěli prohlédnout „Starý
špitál, ale bohužel už měli od 13 hodin zavřeno a tak jsme si alespoň
prohlédli hasičské muzeum. Tuto prohlídku zvláště letos doporučuji,
když slavíme tak krásné výročí vzniku sboru dobrovolných hasičů
v Poděšíně. Toto byla pěkná tečka za krásně proběhlým dnem jako byl
první květen.
-zj-

TIP NA VÝLET.
Říká se že „práce šlechtí člověka“ a nebo „bez práce nejsou koláče“,
ale také se říká „nejen prací živ je člověk“ a teď si vyberte. A proto
Vám chci poradit tip na výlet,
když se občas utrhnete od práce a
využijete třetí heslo. První tip nás
zavede na Přibyslavsko. Naše
cesta vedla na zříceninu hradu
Ronov. Do Ronova jsme přijeli po
státní silnici od Nových Dvorů a
ve zmíněné obci jsme odbočili
doprava na Pořežín. Asi po dvou
stech metrech jsme zastavili a
auto zanechali na provizorním
parkovišti, kde je informační
cedule, která ukazuje směr na
hrad. Celá trasa vede po červené
turistické značce po lesní cestě.
Asi po 100 metrech narazíte na
uzamčenou bránu, ale nemusíte se
lekat, protože hned vedle je
připevněn pro turisty žebřík, kterým se dostanete lehce přes plot. Po
přelezení plotu půjdete dál po červené značce slabý kilometr a dorazíte
až k hradu. Hrad Ronov byl zničen v roce 1424 vojsky Jana Žižky.
Celý prostor zříceniny jsme řádně prozkoumali, abychom částečně
pochopili jeho rozlohu. Tou samou cestou, jak jste přišli, se zase
musíte vrátit. Po návratu jsme popojeli na Pořežín, kde jsme si
prohlédli skládku komunálního odpadu, která byla otevřena 1.1.1995.
Na tuto skládku naváží odpad i firma ODAS, která odváží odpad i

Setkání rodáků a oslavy 100 let hasičů.
diplomů a medailí, slavnostní oběd hasičů, slavnostní zakončení. V
10.00 hod. sraz rodáků v kulturním domě, svačina, 11.30 zahájení,
projev o historii obce, 12.00 vystoupení hasičů, 13.00 průvod po vsi,
prohlídka školy, 14.00 zasazení pamětního stromu, 14.15 Mše svatá
v kapli, 15.15 oběd, vystoupení dětí a mládeže, 17.00 volná zábava při
hudbě a tanci, večeře opékané prase. Po setmění bude slavnostní
ohňostroj. V průběhu dne možnost létat motorovým rogalem. Cena
vstupenky bude 200,-Kč, Tato vstupenka bude obsahovat: svačinu,
oběd, večeři, pamětní dárek, pohlednici 2 – 4 kusy, pamětní list. Kdo
nezaplatí vstupenku, může si pamětní dárek, pohlednice a jídlo koupit
dle vlastní potřeby.
Obecní úřad prosí všechny občany o poskytnutí různých fotografií,
historických materiálů a dalších věcí týkajících se jak historie hasičů,
tak i obce k této oslavě. Všechny půjčené věci v pořádku vrátíme. -zj-

HASIČSKÁ SOUTĚŽ. V neděli 2. června proběhne v Poděšíně u
Háječka okrsková hasičská soutěž (okrsek Nové Veselí). Zahájení bude
ve 13 hodin. Soutěže se zúčastní tato družstva: Březí, Budeč, Kotlasy,
Matějov, Nové Veselí, Poděšín, Sirákov, Újezd. Sbor dobrovolných
hasičů tímto zve všechny občany, aby se přišli podívat a podpořit náš
sbor u příležitosti oslav výročí 100 let od založení SDH v Poděšíně.
Musíme si ale připomenout, že oslavy 100 let založení sboru byly již
zahájeny 30. dubna, kdy naši hasiči uspořádali pálení čarodějnic.
Dřevo nadělali v obecních lesích, pro děti uspořádali ohňostroj a dále
opékali párky a prodávali další pochutiny. Oslavy dále pokračovaly 18.
května, kdy proběhla taneční zábava se skupinou „Maraton„
v kulturním domě, 2.6. soutěž a na závěr 29. června již zmíněná oslava,
spojena se setkáním rodáků.
-zj-

SETKÁNÍ RODÁKŮ. Dne 29. června proběhne v kulturním domě

REKLAMA. Obecní úřad upozorňuje všechny firmy z Poděšína, že

setkání rodáků a oslava 100 let od založení sboru dobrovolných hasičů
v Poděšíně. Tuto akci pořádá OÚ Poděšín a SDH Poděšín. Program
obou akcí je následující: v 8.00 hodin zahájení slavnostní schůze SDH,
slavnostní projev zástupce našeho sboru, projevy hostů, předání

mají možnost prezentovat své výrobky na setkání rodáků a v případě
zájmu i své výrobky nabízet k prodeji.
-zj-

Zajímavosti.
Od dnešního čísla jsme otevřeli novou rubriku. Budeme psát o
různých historických zajímavostech.
KŘÍŽ 1.. Dnes se chci zmínit o Nejedlovém kříži, který stojí u
Karbarovy cesty. Tento kříž je nad zemí 460 cm vysoký (kolik pod
zemí nevím) a široký 110 cm. Průřez kříže dole 27x23 cm a nahoře
23x20 cm. Nápis na kříži je těžko k přečtení, ale snad je tam
napsáno „1844“. Vedle kříže je triangulační bod a stojí vedle něj
dvě lípy. Na nich je žlutá turistická značka. Nevím kdo po turistické
značce chodí, když zde již dlouho žádná cesta nevede.
-zj-

KŘÍŽ 2.. Další kříž se nachází v lese „Pustém“ v „Dlouhých
loukách“. Byl zde 9.11.1933 zavražděn hajný Václav Brabec ze
Skrýšova. Byl utlučen a pořezán nožem. Vrah nebyl nikdy dopaden.
Podezřelý byl některý pytlák. Tento kříž je železný. Jeho výška je
170 cm a šířka 70 cm a je vsazen do kamene nepravidelného tvaru
o rozměrech cca 50x50x55 cm. Na kříži je kosočtvercová plechová
cedulka o velikosti 27x27 cm. Nápis na ní zní „Zde byl ubit Václav
Brabec, hajný 9.11.1933“.
-jd-, -zj3
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Sport.
2. Maša Stanislav 29/19, 60,4%, 3. Smolík Jaroslav 10/18, 35,7%, 4.
Maša Pavel 7/21, 25%, 5. Vejvoda František 7/25, 21,9%. „D“
družstvo: 1. Štikar Jaroslav 31/17, 64,6%, 2. Chvátal Jaroslav 27/21,
56,3%, Pohanková Petra 5/11, 31,3%, 4. Palas Luboš 2/30, 6,3%. Dále
hráli: Jaroš Martin, Jaitner Milan, Jaitnerová Andrea a Vejvodová
Marie.
-zj-

STOLNÍ TENIS.
Naši stolní tenisté („A“ družstvo) zaznamenali ohromný úspěch,
protože vybojovali historický postup do okresního přeboru první třídy.
Tuto soutěž naše žádné družstvo ještě nehrálo. Když vezmeme v potaz,
že stolní tenis je na okrese Žďár n.S. velmi oblíben a věnuje se mu
téměř 70 družstev z celého okresu, tak pro malou obec jako je Poděšín,
je to pěkný výsledek.
Nejlepším hráčem našeho družstva byl Jaroš Petr, 55 výher 13 proher a
úspěšnost 80,9%, těsně druhý Bláha František 57/15 – 79,2 třetí
Štikarová Jana 37/35 – 51,4, čtvrtým hráčem byl Jaroš Radim 12/56 –
17,6. Náhradníkem „A“ družstva byl Jaroš Zdeněk 1/7, 12,5%.
Výsledky druhé poloviny soutěže Nové Město 9:9, Fryšava 4:14,
Nížkov 9:9, Polnička 15:3, Nové Veselí 11:7, Vlkov 10:8, Bystřice
n.P. B 9:9, Žďas Žďár n.S. D 10:8, Doubravník 14:4.

DALŠÍ ÚSPĚCH STOLNÍHO TENISU V PODĚŠÍNĚ.
V pondělí 22. dubna se konala v Jihlavě krajská konference stolního
tenisu, za účasti 19-ti delegátů a 5-ti hostů v čele s předsedou ČAST
Zdeňkem Švábem. Delegáti za okres Žďár nad Sázavou byli: Hubl
Vladimír – Velké Meziříčí, Jaroš Zdeněk – Poděšín, Klusáček Jiří –
Žďas Žďár n.S., Poledna Josef – Solex Žďár n.S. Tato ustavující
konference byla volební. Volby do nového výboru Kraje Vysočina
skončili takto: Předseda: ing. Vachtfeidl Petr – Sokol Bedřichov (okr.
Jihlava), 1. místopředseda a předseda sportovně technické komise:
Jaroš Zdeněk – TJ Poděšín (okr. Žďár n.S.), 2. místopředseda a
předseda komise mládeže Holub Ludvík – SK Jihlava (okr. Jihlava),
předseda komise rozhodčích: ing. Šafařík Václav – Vladislav (okr.
Třebíč), předseda trenérsko-metodické komise: Teplan Stanislav –
Havlíčkův Brod (okr. Havl.Brod), předseda hospodářské komise: ing.
Zadražil Miroslav – Pelhřimov (okr. Pelhřimov), předseda klasifikační
a mediální komise: Šafařík Václav ml. – Vladislav (okr. Třebíč). Za
náš okres jsou ještě v komisích tito funkcionáři: Komise mládeže a
trenérsko-metodická: ing. Klusáček Jiří – Žďas Žďár n.S., komise
klasifikační: Brabec Zdeněk – TJ. Sokol Nížkov, komise hospodářská a
evidenční: Hubl Vladimír – Velké Meziříčí, komise rozhodčích: Jaroš
Zdeněk.
-zj-

Naše „B“ družstvo jako nováček soutěže si vedlo vcelku dobře a
skončilo na osmém místě. Jak bodovali naši hráči: Jaroš Zdeněk 24/24,
50%, Musil David 14/22, 38,9%, Landová Jitka 14/22, 38,9%,
Neubauer Aleš 16/44, 26,7%. Náhradníci, kteří měli méně jak 50%
odehraných zápasů: Šustr Radek 8/12, 40%, Chvátal Jaroslav 8/12,
40% a Štikar Jaroslav 6/10, 37,5% Jednotlivé výsledky: Sněžné 0:18,
Pikárec 8:10, Žďas Žďár E 11:7, Rovečné 3:15, Nové Město 4:14,
Lhotky B 8:10, Mostiště B 3:15, Jámy 2:16, Nové Dvory 9:9
V okresní soutěži skončilo naše „C“ páté a „D“ družstvo na šestém
místě. V tomto družstvu také hrají naši žáci, kteří zde získávají
zkušenosti. Úspěšnost „C“ družstva: 1. Láznička Roman 28/12, 70%,
OP 2.třídy:
Nížkov B
Poděšín
Nové Město
Fryšava
Nové Veselí
Žďas Žďár D
Bystřice n/P. B
Polnička
Vlkov
Doubravník
OS sk. A:
1.
Nové Dvory B
2.
Sázava
3.
Vepřová B
4.
Velká Losenice
5.
Poděšín C
6.
Poděšín D
7.
Nové Veselí B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
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9
10
8
8
7
6
5
3
1

5
6
3
6
3
4
6
4
1
4

1
3
5
4
7
7
6
9
14
13

212
180
180
176
162
173
163
143
112
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

112
144
144
148
162
151
161
181
212
215

47
42
41
40
37
36
36
32
25
24

11
10
7
6
4
2
1

0
0
1
1
0
0
0

1
2
4
5
8
10
11

148
143
137
121
92
73
42

: 68
: 73
: 79
: 95
: 124
: 143
: 174

34
32
27
25
20
16
14

OP 4.třídy:
1.
Sněžné
18 0 0
269
: 55
54
2.
Mostiště B
15 0 3
234
: 90
48
3.
Jámy
11 2 5
178
: 146
42
4.
Rovečné B
11 0 7
188
: 136
40
5.
Nové Město B
10 2 6
183
: 141
40
6.
Nové Dvory 1K
9
1 8
186
: 138
36
7. Lhotky B
4
0 14 94
: 230
26
8.
Poděšín B
3
2 13 103
: 221
26
9.
Pikárec
2
4 12 112
: 212
26
10. Žďas Žďár E
1
1 16 94
: 230
21
Žebříček stolních tenistů: 1. Jaroš Petr, 2. Bláha František, 3.
Štikarová Jana, 4. Jaroš Radim, 5. Jaroš Zdeněk, 6. Šustr Radek,
7. Láznička Roman, 8. Landová Jitka, 9. Musil David, 10. Štikar
Jaroslav, 11. Maša Stanislav, 12. Chvátal Jaroslav, 13. Neubauer
Aleš, 14. Smolík Jaroslav, 15. Pohanková Petra, 16. Maša Pavel,
17. Vejvoda František, 18. Palas Luboš, 19. Jaitner Milan, 20.
Vejvodová Marie, 21. Jaitnerová Andrea, 22. Jaroš Martin, atd.

Mateřská škola.
chodily po přechodech pro chodce. Všem
dětem se na hřišti líbilo, o čemž svědčí to, že
v dalších dnech ve školce stavěly dopravní
hřiště z kostek, vyráběly si dopravní značky a
semafory. Už se těší na další návštěvu hřiště.
Tento pěkný den jsme zakončili návštěvou
pizzerie, kde si děti pochutnaly na
zmrzlinových pohárech. Závěrem bych chtěla
poděkovat všem rodičům, kteří nás ochotně
vozili svými auty, protože bez jejich pomoci
by se tyto pěkné akce nedaly konat.
-mj-

PŘEŽBLEBTY VE ŠKOLCE.
- Mireček nese při obědě paní učitelce talíř
s jídlem, dá si jednu ruku za záda, jde jako
číšník a povídá: „Paní učitelko, takhle nosí
jídlo uklízeč“.
- Děti se učí tvořit rýmy na různá slova, např.
les – pes, míč – klíč a podobně. Paní učitelka
se ptá, které slovo se hodí na slovo „rýma“.
Míša se přihlásí a řekne „kapky“.“
-mj-

PLAVÁNÍ.
Letos jako každoročně jezdily děti z naší
školky na plavání do Žďáru n.S. Plaveckého
kurzu zúčastnilo 11 dětí. Děti se zde učí nebát se vody, splývat a
základům plavání. Je to pro ně dobrý základ pro plavecký výcvik ve
škole, kde je ve 3. třídě plavání součástí tělocviku. Letos jsme při
poslední lekci navštívili i dopravní hřiště, kde si děti při jízdě na kole
procvičily znalost dopravních značek a reakci na světla semaforu. Také

ZÁPIS.
V pátek 25. ledna proběhl v budově nížkovské školy zápis dětí do
první třídy pro školní rok 2002 – 2003. Z naší mateřské školy se zápisu
účastnili tyto děti: Enderle Petr, Vlček Jaromír, Jarošová Kateřina a
Jágrová Jana.
-mj4
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Finance.
STAV FINANCÍ K 1. 3. 2002:
- pokladna:
15 795,40
- bankovní účet: 2 227 089,15
- term. vklad:
1 103 771,54
Celkem:
3 346 656,09

OBECNÍ ROZPOČET – PLÁN 2002:

Kč
Kč
Kč
Kč

-jd-

Příjmy
Položka
Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činosti
Daň z příjmu fyzických osob ze sam.
Daň z příjmu fyzických osob z kap.
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přídané hodnoty
Daň z nemovitostí
Neinvestiční dotace
Neinvestiční příspěvky MŠ-Sirákov
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Vodné
Stravné
Odpad
Pronájem pozemků
Lesní družstvo nájemné
Příjmy z úroků BÚ
Příspěvek plyn
Příjmy z úroků TV
Celkem

Plán 2002 [Kč]
220 000,00
90 000,00
20 000,00
240 000,00
400 000,00
208 000,00
23 300,00
73 900,00
60 000,00
2 200,00
197 600,00
40 000,00
20 000,00
3 300,00
100 000,00
12 000,00
850 000,00
31 100,00
2 591 400,00

Skutečnost 2001 [Kč]
221 505,00
85 565,00
19 292,00
234 504,00
409 692,00
207 997,00
21 500,00
20 248,00

Výdaje
Položka
Příspěvky na žáky ZŠ Nížkov
Vrácení plyn. Přípojka
Platy zaměstnanců
Ost. Osobní výdaje - les
Ost. Osobní výdaje - voda
Ost. Osobní výdaje - knihovna
Ost. Osobní výdaje - kronika
Ost. Osobní výdaje - vzhled obce
Ost. Osobní výdaje - zastupitele
Potraviny
Knihy - knihovna
Materiál - voda
Materiál - MŠ
Materiál - Školní jídelna
Materiál - OÚ
Plyn - MŠ
El. energie - MŠ
El. energie - KD
El. energie - VO
Pohonné hmoty - vzhled obce
Pohonné hmoty - hasiči
Poštovné - setkání rodáků
Poštovné - OÚ
Tel. poplatky - MŠ
Tel. poplatky - OÚ
Pojištění
Služby zpracování dat
Prohrnování silnic
Služby - voda
Služby - KD
Odpad
Opravy cest
Oprava vodovodu
Opravy a udržování - MŠ
Opravy a udržování - VO
Opravy a udržování - OÚ
Cestovné zastupitelstvo
Pohoštění - setkání rodáků
Výdaje na dopravní území
Dárkové balíčky - SPOZ, setkání rodáků
Celkem

Plán 2002 [Kč]
109 900,00
390 000,00
6 000,00
4 000,00
20 000,00
1 500,00
2 000,00
5 000,00
80 000,00
55 000,00
5 000,00
6 000,00
5 000,00
5 000,00
15 000,00
70 000,00
10 000,00
5 000,00
12 000,00
2 000,00
1 000,00
3 000,00
1 000,00
10 000,00
2 000,00
8 000,00
12 000,00
10 000,00
20 000,00
5 000,00
70 000,00
791 000,00
700 000,00
3 000,00
20 000,00
30 000,00
10 000,00
17 000,00
35 000,00
35 000,00
2 591 400,00

Skutečnost 2001 [Kč]
97 377,00

5

2 200,00
152 340,00
38 391,00
40 334,60
0,00
90 000,00
11 482,28

1 555 050,88

5 336,00
3 083,00
19 190,00
1 411,00
1 764,00
0,00
76 400,00
48 207,90
3 987,00
0,00
3 628,10
3 037,10
13 236,50
64 809,27
9 114,80
4 472,00
10 124,80
1 818,60
0,00
981,00
9 172,20
203,50
13 081,00
12 000,00
4 914,00
28 021,00
3 035,00
62 112,40
0,00
5 867,00
2 442,00
24 380,00
0,00
9 024,00
34 947,00
3 137,40
580 314,57
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Rozhovor.
Pro dnešní zpravodaj jsem udělal zase jeden rozhovor se zajímavým člověkem tentokrát o sportu. Dovíte se jistě
zajímavé věci o házené jak ve Žďáře n.S. tak v Novém Veselí. Dotazovaným byl František Vejvoda, narozen
14.7.1957, bydliště Poděšín číslo 50. Tazatel: Jaroš Zdeněk.
1. Jak a kdy jsi začal házenou, vzpomeneš si na svoje začátky?
V roce 1966 ve Žďáře n.S. pod vedením učitele Buriána jsme začali hrát na škvárovém hřišti za sokolovnou.
2. Kdo Tě ke sportu dostal?
Můj otec, protože to byl velký sportovec. Hrál za Viktorii Žižkov Praha fotbal, pak přestoupil do Žďáru n.S., kde
hrál také fotbal a nakonec dělal správce sokolovny.
3. Tvoje další působení ve Žďáře n.S.
Do roku 1979 jsem hrál za Žďár divizní soutěže házené jak kategorii dorostu tak i v kategorii mužů, pod vedením
trenéra Pavla Šťastného a Václava Bednáře. Musím podotknout, že do svých 15-ti let jsem ještě nevěděl, který
sport budu dělat dál závodně, protože v té době jsem hrál nejen házenou, ale i fotbal, hokej, košíkovou, volejbal a
stolní tenis. Bohužel v roce 1979 ve Žďáře oddíl házené zanikl a já jsem měl dva roky pauzu.
4. Proč jsi přestoupil do Nového Veselí?
Chtěl jsem dál hrát házenou a jiná možnost nebyla, protože poblíž jiný oddíl házené nebyl.
5. Popiš tvoje působení v tomto oddíle jako hráč.
V Novém Veselí jsem začal nejprve hrát v „B“ týmu a postupem času jsem se propracoval do „A“ družstva, pod vedením trenéra Dr. Josefa
Smékala. Za „A“ družstvo jsem nejprve hrál divizi a v sezóně 1983 - 84 jsme postoupili do 2. národní ligy, kterou jsme hráli jen jednu sezónu a
pak následovala reorganizace a od té doby jsme hráli 3. ligu. Tuto soutěž jsem hrál až do roku 1996.
6. Kdy jsi skončil aktivní činnost?
Aktivní činnost jako hráč jsem skončil v roce 1996, z důvodu úrazu a dál to již nešlo.
7. Co bylo potom?
Po skončení hráčské činnosti nebylo žádné potom, již od roku 1993 jsem začal trénovat dorostence, kteří v té době hráli divizi, protože odstoupil
jejich dosavadní trenér Milan Holman a já byl požádán, jestli bych je nevedl. Tak jsem to zkusil a tím začala moje kariéra trenéra. Jelikož jsem o
trénování nic nevěděl, tak jsem se musel vše naučit podle knížek. Začátky mého trénování byly těžké. Ještě těžší bylo skloubit hráčskou a
trenérskou činnost. Toto družstvo bylo na rozpadu, hrálo jenom 7 hráčů a po zavedení kvalitních tréninkových jednotek se rozrostlo až na 18
hráčů. Z této party jich dnes 7 hraje v základní sestavě „A“ družstva mužů. S tímto družstvem jsme dokázali postoupit do 2. dorostenecké ligy,
kde jsme jako nováčci skončili na pěkném 4. místě. Tento výsledek byl oceněn pozváním starostou obce na obecní úřad, kde jsme dostali čestné
uznání. V roce 1996 jsem skončil i jako trenér z důvodů jak zdravotních, tak i stavbou a stěhováním se do Poděšína. Jenže v listopadu 1997 mě
oddíl požádal, abych pomohl dorostencům se zimní přípravou, protože se chtěli probojovat opět do 2. ligy, ze které sestoupili, což se po jarní
zlepšené části podařilo. Po této přípravě jsem se dal dohromady s Ladislavem Maternou a začali jsme trénovat mladší a starší žáky. V roce 1999
odstoupil trenér dorostenců z důvodů pracovního vytížení, a tak jsem přibral ještě dorostence, kteří byli na sestup. Dorostence se mi již nepodařilo
v soutěži zachránit, ale o sezónu později jsme se vrátili do 2. ligy. Tuto soutěž hrajeme dodnes a jsme na pěkném třetím místě.
8. Kolik máš nyní svěřenců a jaké kategorie?
Pomáhám vést tréninkové jednotky Ladislavu Maternovi, kde je 19 mladších, 17 starších žáků a 5 děvčat. Dále působím jako hlavní trenér u
starších dorostenců, kterých je 16. Pomocní trenéři u dorostu jsou Vaněk a Najman.
9. Jaké jsou tvoje další trenérské plány?
Mým přáním je pravidelně se účastnit finálového turnaje přeboru republiky v žákovských kategorií a postoupit do 1. ligy v kategorii starších
dorostenců.
10. Také jsem slyšel, že v Novém Veselí se plánuje stavba nové haly.
Stavba nové haly je ve fázi příprav.
11. Kolik zemí jsi s házenou procestoval?
Jugoslávii, Maďarsko, Slovensko, Holandsko, Německo. Nyní pojedeme do Švédska s kategorií starších žáků a starších dorostenců.
12. Má mládež z Poděšína a Sirákova možnost trénovat házenou v Novém Veselí?
Veškerá mládež z celého okolí ( žáci 1 tříd a starší) má možnost se přihlásit buď u mne nebo u pana Materny a hrát v Novém Veselí házenou.
13. Jaké připravujete aktivity v letošním roce?
23.6. nábor žáků, 1.7 – 8.7. velký mezinárodní turnaj ve Švédsku (jedná se o největší turnaj mládeže na světě), 31.8. loučení s létem, začátkem
prosince proběhne galavečer (vyhodnocení nejoblíbenějších hráčů), koncem prosince Vánoční posezení s rodiči a dětmi.

Historie.
KOŇSKÉ PŘÍBĚHY.
Moje cesta do Brzkova.
Protože v této vesnici byl postaven nový kulturní dům, byla na jeho otevření
uspořádána slavnostní taneční zábava. v této vesnici jsem do té doby nikdy
nebyl, jel jsem se tam na naší kobylce Soni podívat. Cesta po silnici by byla
zdlouhavá, musel bych jeti až do Polné, vydal jsem se polní a lesní cestou,
kterou jsem dobře neznal. Tam se mě jelo celkem dobře neb bylo ještě
světlo. Máme tam přízeň u Matoušků, zajel jsem k nim a kobylku jsem
uvázal pod kolnu. Aby klidně stála, donesli jí zelenou jetel. Na taneční
zábavě jsem se dlouho nezdržel, neb jsem měl velkou starost, abych
zpáteční cestu dobře zvládl, neboť se velice setmělo. Vyjel jsem již za úplné
tmy. Kobylka velice spěchala a brzy jsem přijel k lesu, kde bylo rozcestí.
Nevěděl jsem, po které cestě se vydat, zvolil jsem tu nejvíce uježděnou,
která však v lese skončila. Vrátil jsem se nazpět na rozcestí, nechal jsem za
sebe rozhodnout kobylku, která se vydala cestou vedlejší. Měl jsem obavu,
jestli již jedeme správně. V lese jsem na cestu neviděl, zorientoval jsem se
až jsem přijel na Karbarovu cestu, která vedla lesem od Nížkova až do Hrbova a přetínala i náš humenní les. Tímto jsem si ověřil, že kůň opravdu
i v noci vidí lépe než člověk a dokáže se i lépe vydat správnou cestou, přestože tudy jel opačným směrem. Tato kobylka měla nemocné pravé oko,
na které téměř neviděla a přesto našla správný směr.
-bd6
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NEJSTARŠÍ OBYVATELÉ PODĚŠÍNA.
Soupis majitelů domů 31.12.1880. Tentokrát se seznámíme s obyvateli Poděšína z roku 1880. Podkladem pro získání těchto údajů byly
opět tzv. Sčítací operáty, což jsou archy, vzniklé při sčítání obyvatel. Z tohoto roku 1880 jsou to druhé nejstarší dochované výsledky sčítání
obyvatel a hospodářského zvířectva. Zápisy jsou prováděny podle čísla popisného. U každého obyvatele byly zapsány tyto položky: příjmení,
jméno a vztah k hlavnímu obyvateli (manželka, syn, dcera, otec, matka, cizí); pohlaví; rok narození; náboženství (katolické, evangelické); stav
rodinný (ženatý, vdaná, svobodný, vdova…); úřad, živnost, řemeslo (při polním hospodářství, chodí do školy, pomáhá při polním hospodářství,
obuvník, výměnkářka, pololáník); postavení v práci nebo ve službě (vlastník, pacholek, děvečka, nádeník, domkář, učenník, pohůnek, pasák,
paska, …); místo narození; příslušnost k obci (domácí, cizí); přítomnost (na čas přítomný, nezdrží se více než měsíc, zdrží se více než
měsíc).V tabulce uvádíme pouze některé z těchto údajů a navíc v posledních dvou sloupcích i jak se tam říká po došcích z roku 1930 a současný
majitel nebo uživatel domu. Získáváme tak přehled, kolik domů i obyvatel bylo v naší obci i o tom, jací majitelé zde bydleli před námi před 122
lety.
-jdČ.p.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Jméno hlavního
Počet ob. v bytě Narození
v bytě
Celkem
Rok
r. 1880
Jaroš František
9
1823
Jágr Josef
10
1833
Landsman Filip
7
1839
Doležal Josef
11
1846
Rosecký Václav
6
1826
Řezníková Antonie
6
1850
Flesar Jan
7
1825
Rosecký Václav
8
1821
Šimek Jan
9
1831
Flesar Martin
8
1821
Rosecký Martin
9
1826
Hanus František
8
1853
Flesar František
6
1823
Doležal Vojtěch
10
1823
Košák Jan
11
1844
Mokrý Bartoloměj
9
1815
Blažek Jan
10
1838
Kašpárek Mikoláš
4
1825
Rosecký Josef
11
1847
Dobrovolný Ondřej
7
1811
Novotný Jan
9
1840
Chvátal Jan
12
1838
Šimek Jan
13
1810
Bernard Antonín
10
1838
Šimek Josef
8
1841
Chalupník Jan
5
1849
Sochor Jan
12
1840
Rosecký Josef
9
1840
Sláma Tomáš
9
1832
Dobrovolný František
10
1834
Novotný Jan
8
1823
Dobrovolná Anna
5
1826
Pokorný František
7
1845
Jaroš Jan
10
1832
Pařík Tomáš
10
1836
Stehlík Antonín
6
1825
Dobrovolný Jan
8
1846
Chvátal Vavřín
6
1847
Chvátal Václav
10
1846
Kolář František
11
1846
Kučera Martin
6
1844
Minář František
6
1854
Sedlák Jan
8
1842
Vlčková Marie
7
1830
Strašil Tomáš
1
1850
Blažek Josef
6
1849
Rosecký Václav
14
1831
Dobrovolný Václav
7
1822
Šimek Mikuláš
6
1833
Rosecký František
4
1825
Stránský Josef
8
1842
Štikar Jan
6
1839
Chocenský Karel
8
1843
Dobrovolný Matěj
8
1850
Celkem
439

Místo
Hřiště
Cikháj
Sirákov
Poděšín
Poděšín
Volešná
Sirákov
Poděšín
Poděšín
Sirákov
Poděšín
Rudolec
Sirákov
Sirákov
Poděšín
V. Losenice
Poděšín
Nížkov
Poděšín
Rosička
Poděšín
Poděšín
Poděšín
Volešná
Poděšín
Špinov
Fliag Hamry
Poděšín
M.Věžnička
Poděšín
Přibyslav
Poděšín
Poděšín
Poděšín
Hrbov
Oujezd
Poděšín
Sirákov
Poděšín
Poděšín
Janovice
Vatín
Poděšín
Poděšín
Volešná
Poděšín
Poděšín
Nížkov
Poděšín
Špinov
Č.Jablonná
Oujezd
Šenfeld
Poděšín

Říká se tam
po doškách
r. 1930
U Klímů
U Pibelů
- " U Novotnů
U Gregarů
U Pospíchalů
U Šimků
U hor.Chvátalů
U Hošků
U Krejčů
U Doležalů
U Frypourů

U Ficpourů
U Dušků
U Vítků

Ši. pod školou

U Bučků
U Kristů
U Sobotku
U Zelenu
U Kantorů
U Musilů

U Sobotku
U Tomšů
U Koubků
Samotín
Samotín
U Fabínů
"Krejčí"
Obecní škola
U Marků
U dol. Chvátalů
U tesařů

Ve mlýně
U Chalupníčků

Současný majitel
nebo obyvatel
r. 2002
Jaroš Zdeněk
Jágr Josef
Doležal Antonín
Doležal Antonín
Šlechtický Josef
Palasová Marta
Flesar Josef
Žák Libor
Dočekal Jaroslav
Flesar Bohumil
Navrátil Vladimír
Doležal Josef
Válová Františka
Nejedlý Alois
Doležalová Marie
Mašek František
Flesar Pavel
Matoušková Růžena
Rosecký František
Homola Josef
Sobotka Zdeněk
Chalupník Jan
Šimek Zdeněk
Mirošník Karel
Šimek Jiří
Šorfová Františka
Šmiraus Adolf
Pěchotová Marie
Sláma Miroslav
Dobrovolný Frant.
Ševeček Svatoslav
Chvátal Alois
Landa František
Homola Jan
Flesar Bohumil
Stehlík Bohumil
Dobrovolný Frant.
Landa Roman
Chvátal Jaroslav
Vaverová Marie
Svoboda Rudolf
Jednota
Kaple
Koumarová Božena
Mateřská škola
Hanus Josef
Sláma Pavel
Štohanzl Petr
Smejkal Václav
Skalická Marie
Stránský Josef
Zápotočný Bohumil
Rosecký František
Jaitner Milan

-jd-
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OBECNÍ KRONIKA
Rok 1939 –pokračování
Studenti.
Studentka Františka Chvátalová dobrovolně se vzdala studia na učitelském ústavě v Kutné Hoře, neboť učitelů byl nadbytek (ze Sudet, Slovenska
Apod. Rusi) a toto studium v tomto čase nemělo budoucnost.
Zábavy – kulturní činnost.
Dne 22. ledna měli hasiči ples, 23. dubna byla pouťová taneční zábava, 26. listopadu byla taneční zábava, 7. prosince byla přednáška ve II. třídě
se světelnými obrazy
Populace.
Tohoto roku se narodilo 7 dětí (3 chlapci a 4 dívky). Svatba byla jedna. Úmrtí: 28.5. holčička pana Roseckého, rolníka č.5, (asi měsíc stará),
19.8. Anna Jarošová, služka č.58, (svobodná 26 roků), 15.9. Kateřina Flesarová, výměnkářka č.7, (72 roků), 2.10. František Bečka, dělník č.60,
(72 roků), 29.11.Josef Šmiraus, dělník č.55, (48 roků)
Podivín.
František Bečka byl svobodný, bydlel v pazderně, nic si nedopřál a každý soudil, že je velmi chudý a zatím po jeho smrti se u něho našlo 1.300,korun v hotovosti, 11.000,- korun na knížce a zejména největší podiv způsobily mince z bývalé říše Rakousko-Uherské a to 45 kusů zlatých
desetikorun, 5 kusů zlatých dvacetikorun, 6.63 kg stříbrných peněz.
Počet lidí.
Dne 2. října dle kmenových lístků na zásobování bylo v obci napočítáno 382 lidí.
Občanské legitimace.
Rozhlasem bylo v říjnu nařízeno, že každý občan od 15 roku musí si opatřiti občanskou legitimaci. Okresní úřad nedal k tomu úřední pokyn,
protože by nemohl zdolati nával práce a tak jen jednotlivci z obce si zatím tento průkaz opatřili. Fotografové měli takovou konjukturu, že mohli
mohli udělati obrázky 6 x 9 až za 2 měsíce.
Odvod vojáků.
Čechové do vojenské služby Německé říše nebyli vůbec pozváni, pouze Leopold Brabec (25 roků stár) byl odveden u odvodu ve Štokách dne
11.11. Německy vůbec neuměl, sloužil u pana Eduarda Dobrovolného čp. 32. Po svém otci patřil do Horních Rakous. Měl již dostati domovské
právo v Poděšíně, ale úřady ve II. Republice již neměly čas to zaříditi a proto jako příslušník Říše musel k odvodu. Do konce tohoto roku ještě
nedostal svolávací lístek
Od tohoto okamžiku končí na nějaký čas pravidelné psaní obecní kroniky a ta je vedena spíše chaoticky se zaměřením jen na některé
události v daném období. Kdo byl v tomto období kronikářem se nepodařilo zjistit. Poznámka Jaroš Zdeněk, kronikář obce.
Rok 1940-1942
Vystavení kroniky 1940.
Tato obecní kronika byla vyložena k veřejnému nahlédnutí od 14. února do 28. února 1940 na obecním úřadě. Námitky nebyly podány žádné.
Poděšín byl do roku 1940 v politickém okrese Německý Brod. Po úpravě zemských hranic připadl soudní okres Polná k politickému okresu
Jihlava, země Morava. Od 1.11.1940 patří Poděšín k okresu Jihlava. Poštovní úřad a četnická stanice je v Nížkově. Obyvatel v Poděšíně je 372.
Mocnosti Osy bojovaly za nový pořádek v Evropě. Všude se zatemňuje. Řízené hospodářství je dále v činnosti. Jsou zavedeny lístky na potraviny,
textil, boty, uhlí, gumové obruče pro jízdní kola. Jsou rovněž předepsány dodávky mléka, vajec, hovězího a vepřového dobytka. Rovněž byly
zavedeny odvody koní.
Zima byla tuhá. Sníh dlouho ležel a způsobil vyhynutí téměř poloviny ozimů. Rolníci museli polovinu ozimů zaorat a síti velké množství jařin.
V první polovině školního roku 1940/41 byla zavedena do škol němčina jako nepovinný jazyk, který byl ve druhém pololetí již jako povinný, který
se vyučoval od 3 postupného ročníku. 3 a 4 postupný ročník byl vyučován 3 hodiny týdně, ostatní ročníky 4 hodiny týdně. Děti se museli naučit
německou hymnu. Učitelé museli choditi do kurzů německého jazyka kterému vyučovali.
Od září byla zřízena v Nížkově újezdní měšťanská škola, čímž bylo konečně poskytnuto dětem vyššího vzdělání. Poděšín přispívá na udržování této
školy 9% nákladů. Do I. ročníku újezdní měšťanské školy chodí všichni žáci 6 postupného ročníku. Do II. ročníku udělali 3 žáci zkoušku. Od 1.
června 1941 byla tato měšťanská škola přeměněna na újezdní.
15.3.1939.
Odevzdání našeho státu bývalým prezidentem Dr. Emilem Háchou do osudu Velkoněmecké říše.
Protektorát Čechy a Morava.
Dne 16. července 1941začala akce s velkým „V“. To znamená, „Viktoria – Vítězství, které bylo všude vidět. Byl zaveden sběr odpadových surovin
ve škole. Vládním nařízením ze dne 14. srpna 1941 se změnila organizace národních škol. Měšťanské školy byly změněny na školy hlavní. Do této
školy mohlo choditi 35 – 40% žáků po ukončení 4 postupného ročníku národní školy. Hlavní škola je čtyřtřídní. Žáci kteří se nedostanou na školu
hlavní, budou choditi dále do národní školy, kde postupně vychodí 8 ročníků.
Zima 35°C, nebylo ve školách pro nedostatek paliva vyučováno. Vánoční prázdniny trvaly od 19. prosince1941 do 9. února. Děti si chodili jen
pro úkoly. Pravidelné vyučování nastalo 4.3. Od pololetí školního roku 1941 – 42 bylo nařízeno nové uspořádání vyučování, aby se mohlo
vyučovati němčině již od 1. postupného ročníku. Jazyku německému se vyučuje v 1. a 2. postupném ročníku po 4 hodinách týdně, ve 3. 4. a 5.
postupném ročníku po 7 hodinách týdně a v 6. 7. a 8. postupném ročníku se vyučuje po 6 hodinách týdně.
27.5.1942.
Byl spáchán atentát na generála německé policie Obergrupenfuhrera Reinharda Heydricha. Zranění podlehl 4.6.1942, v nemocnici na Bulovce,
kde byl po zranění léčen.
1.7.1942.
Dne 1. července 1942 byla založena mateřská škola v Poděšíně. První učitelkou byla Vilemína Chlupová. Mateřská škola byla přemístěna
z Jilemníku, kde byla pro nedostatek dětí uzavřena. 16. listopadu 1942 bylo rozvedeno elektrické osvětlení do tříd, sklepa a na půdu, za obnos
1881.50Kč.
♦Zpravodaj 2/2002 ♦vydává obec Poděšín ♦texty připravili: Z. Jaroš, J. Dočekal , B. Dočekal, M. Jarošová, F. Rosecký, Jar. Jágr
♦fotografie: J. Dočekal , Z. Jaroš, I. Jarošová, F. Vejvoda, A. Šmiraus, F. Bláha ♦grafická úprava: J. Dočekal ♦recenze: M. Dobrovolná
♦tisk a distribuce: Z. Jaroš ♦náklad: 120 výtisků ♦pro občany dodáván zdarma
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