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Novinky.
UDÁLOSTI:
24.9.
29.9.
5.10.
25,26.10
26.10.
1,2.11
14.12.
25.12.

Havárie na křižovatce
První mráz
Sbor dobrovolných hasičů uspořádal taneční zábavu se skupinou „Maraton“
Volby do senátu. 1 Šenkýř 26, 2. Dřinek 20, 3. Sedlařík 9.
Hasiči provedli výlov obecního rybníka.
Komunální a 2. kolo senátních voleb. Senátorem za okres Novotný Josef.
Poprvé byl rozsvícen Vánoční stromek
Tělovýchovná jednota uspořádala taneční zábavu se skupinou „TOTO band“

-zj-

Výlov obecního rybníka.

Počasí.
Červenec. Nejvyšší ranní teplota, dne 16.7.
byla +19°C a 29.7. +18°C, nejnižší ranní
teplota, dne 26.7. byla +10°C, průměrná ranní
teplota je +14,5°C. Nejvyšší večerní teplota,
dne 9. a 10.7. +27°C a 20. a 29.7. +26°C,
nejnižší večerní teplota, dne 4.7. +14°C a 2.7.
+15°C, průměrná večerní teplota je +21,03°C.
Počet slunných dní 14, počet dní, kdy pršelo 6,
1x foukal vítr, 4x byla bouřka a jeden den byla
mlha. Velice teplý měsíc i když 4x byla
bouřka, ale to asi z tepla.

Srpen.
Nejvyšší ranní teplota, dne 1.8. byla +19°C,
nejnižší ranní teplota, dny 9.8, 14.8 a 22.8 byla
+12°C, průměrná ranní teplota je +15,5°C.
Nejvyšší večerní teplota, dne 27.8. a 29.8.
+24°C a 8x +23°C, nejnižší večerní teplota,
dne 13.8. +13°C, průměrná večerní teplota je
+20,51°C. Počet slunných dní 13, počet dní,
kdy pršelo 9, 1x foukal vítr, 3x byla bouřka a
jeden den byla mlha. Poměrně mokrý měsíc,
ve kterém byly v některých regionech dvě

potopy. Druhá potopa znamenala 90. až 100.
miliardovou škodu na majetku.
Září.
Nejvyšší ranní teplota, dne 5.9. byla +17°C,
nejnižší ranní teplota, dne 29.9 byla -1°C,
průměrná ranní teplota je +10,2°C. Nejvyšší
večerní teplota, dne 4, 6, 8, 9.9. +22°C,
nejnižší večerní teplota, dne 25. a 26.9. +6°C,
průměrná večerní teplota je +14,8°C. Počet
slunných dní 11, pršelo 5 dní.
-zj-

Obecní úřad.
VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Landa František
Dočekal Jaroslav
Jaroš Zdeněk
Enderle Jiří
Jaitner Milan
Jágr Pavel
Rosecký František
Matoušek Milan

VOLBY NÍŽKOV.

117 hlasů
111 hlasů
109 hlasů
104 hlasů
73 hlasů
69 hlasů
66 hlasů
35 hlasů

Volby v Nížkově mají jiný systém, protože zde kandidují politické
strany a nezávislí kandidáti. Proto se nejdříve spočítají hlasy strany a
podle toho se rozdělí mandáty. Nejvíce mandátů získala KDU-ČSL 7,
Nezávislí kandidáti získali 5 mandátů a ČSSD 3. Do obecního
zastupitelstva se probojovali tito kandidáti: KDU-ČSL: Mokrý Jan 374,
Vlček Josef 345, Pojmon Zdeněk 311, Laštovička Jan (Špinov) 236,
Štohanzl Jan 236, Utendorfská Dana 234, Melicharová Lenka 144.
Nezávislí: Pospíchal Jaromír 244, Novotná Marta 219, Vlček Josef
(Buková) 187, Novotný Petr (Buková) 164, Toufar Luboš 142. ČSSD:
Neuvirt Stanislav 203, Šorf Miloslav 170, Janda Luboš 149. Starostou
byl opět zvolen Mokrý Jan, zástupce starosty Novotná Marta, členové
rady jsou: Pospíchal Jaromír, Pojmon Zdeněk a Vlček Josef.
-zj-

Voleb se účastnilo 137 voličů to je 72.48%. Z toho bylo 5 lístků
neplatných, takže správně volilo 132 občanů. Věkový průměr voličů je
43,5 roku. Nejstarší volič byl ročník 1921, dále 1923, 1924 a 1925.
nejmladší voliči jsou 4 z ročníku 1984.
Ve středu 6. listopadu proběhlo první zasedání nově zvoleného
obecního zastupitelstva. Na tomto zasedání proběhly volby s těmito
výsledky:
Starosta
- Jaroš Zdeněk,
zástupce
- ing. Rosecký František.
Předsedové komisí jsou:
finanční
- ing. Dočekal Jaroslav,
kontrolní
- Enderle Jiří,
stavební
- Landa František
pořádková
- Jágr Pavel,
sociální
- Jaitner Milan.
-zj-

VOLBY DO SENÁTU.
První kolo voleb do Senátu ČR skončilo takto: 1. Šenkýř Jiří 26
hlasů, 2. Dřinek Jan 20 hlasů, 3. Sedlařík Miroslav 9, 4. Novotný Josef
7, 5. Koukola Alois 3. Zapsáno bylo 189 voličů a k volbám jich přišlo
65 to je 34,39%.
Na okrese Žďár n.S. první kolo vyhrál Novotný Josef 10.201 hlasů, to
je 34.51%, Druhý skončil Dřinek Jan 6.458, 21, %. Nepostupující do
druhého kola jsou: 3. obhájce senátorského křesla Šenkýř Jiří 6.393,
21%, 4. Koukola Alois 3.848, 5 Sedlařík Miroslav 2.657. Průměrný
věk voličů byl 48 roků. Nejstarší volič měl 81 roků, další 79 a 78 roků.
Nejmladší byli 4 voliči ve věku 19 let
Ve druhém kole senátních voleb se utkali Novotný Josef 39 hlasů, a
Dřinek Jan 52. Vítězem a zároveň senátorem se stal Novotný Josef
s 60,65% hlasů. Voleb se účastnilo 91 voličů to je 48.18%.
-zj-

PLATY ČLENŮ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA.
Všechny platy zůstávají ve stejné výši jako před volbami: Plat starosty
2.500,-Kč, zástupce starosty 1.000,-Kč, předsedové komisí po 500,-Kč
a účetní ing. Dočekal Jaroslav 800,-Kč. Plat dospělým brigádníkům byl
zvýšen na 55,-Kč za 1 hodinu. Jedná se o hrubou mzdu, od které je
ještě odečtena daň 15 %.
-zj,jd-

POZEMKOVÁ ÚPRAVA.
Pozemková úprava postoupila v podzimních měsících o notný kus dál.
Za prvé Geodézie Brno provedla zhuštění bodového pole, to znamená,
že po celém katastru rozmístnila a zaměřila nové měřičské body pro
další, lepší a rychlejší měření pozemků. Mezi tím byla podepsána
dohoda mezi obcemi Poděšín a Sirákov o změně katastrálních hranic
mezi těmito obcemi. To znamená, že nyní klikatá hranice bude
narovnána po sirákovské straně Poděšínského potoka. Plánky si můžete
prohlédnout na OU. Obdobná dohoda mezi obcí Poděšín a městem

VOLBY SIRÁKOV. Do obecního zastupitelstva postoupili tito
kandidáti: 1. Štikar Jaroslav 140 hlasů, 2. Landsman Jan 128, 3. Vlček
Jaromír 123, 4. Jaroš Petr 122, 5. Slabý Lubomír 109, 6. Králová
Drahomíra 103, 7. Jaroš Bedřich 93, 8. Čeplová Michaela 79, 9. Jaroš
Vratislav 71. Starostou byl zvolen ing. Jaroš Petr, jeho zástupce
Landsman Jan.
-zj1
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Polná podepsána nebyla, protože hranice po potoku v Dlouhých
loukách by znamenala, že obec Poděšín by přišla zhruba o 1.5 ha
pozemků. Další akcí bylo vytyčení státních (nyní krajských) silnic pro
zaměření. Bylo dohodnuto, že na silnice a koryto potoka bude použito
státních pozemků, čímž se zvětší pozemky pro užívání některým
majitelům. V polovině října (15,16,17. října) provedla komise ve
složení předseda: Maštera Vladimír – ředitel Katastrálního úřadu,
Hašek Petr a Hrdlička Lubomír – Pozemkový úřad, Brukner Josef a
Tuček Pavel – Geodis Brno, Jaroš Zdeněk – starosta obce, Doležal
Antonín a Chvátal Alois – sbor zástupců, zjišťování hranic a
vytyčování hranic mezi intravilánem a extravilánem obce. Musím
konstatovat, že všude došlo k dohodě sousedských hranic, kde byly
zatlučeny plastové mezníky pro zaměření. Začátkem prosince provedla

stejná komise zjišťování katastrálních hranic mezi obcemi Poděšín a
Nížkov a okresní hranici mezi obcí Poděšín a městem Polná (Skrýšov,
Hrbov) a vytyčení hranice mezi lesními pozemky a ostatní plochou.
Dále byly vytyčeny hranice majitelů lesních pozemků mezi
jednotlivými majiteli. Na hranice mezi obcemi a jednotlivých majitelů
pozemků byly dány malé žluté plastové mezníky. Na okresní hranice
byly dány velké šedé plastové mezníky. I při této akci došlo téměř
všude k dohodě, kromě dvou případů, kde bude hranice pro
nezjistitelnost doměřena. V současné době probíhá zaměření všech
zjištěných a vytyčených hranic. Souběžně s pozemkovou úpravou
došlo k rebonitaci pozemků. Kdo má zájem může si nové ceny
pozemků prohlédnout na OÚ.
-zj-

REKAPITULACE MINULÉHO VOLEBNÍHO OBDOBÍ 1998-2002.
-Likvidace dvou černých skládek
1998
-Vysokotlaká plynová přípojka
1999
-Čistění horního potoka
1999
-Prodej obecních pozemků
1999
-Založen fotoarchiv obce
1999
-Poděšín má první z obcí internetové stránky 3/1999
-Elektrifikace kaple
6/1999
-Zahájena stavba plynofikace-vysokotlak
10/1999
-Regulační stanice
11/1999
-Zaveden kontejner na plasty
2000
-Nová vodovodní přípojka do MŠ
2000
-Prodej energetických akcií
2000
-Urbanistická studie
2000
-Stavba vodovodních rozvodů
5/2000
-Plynofikace obce
5/2000
-Vstup do sdružení obcí Polensko
6/2000
-První plynoměry v obci, puštěn plyn
8/2000
-Plynofikace MŠ
9/2000
-Altán do školky
2001
-Zhotovení záchodů a kuchyňky na OÚ
2/2001
-Zahrnutí bývalého pískoviště
4/2001
-Snížení stropů na OÚ
5/2001
-Nový počítač na Obecní úřad
5/2001
-Osázení bývalého pískoviště stromky
6/2001
-Káceny tři velké stromy
11/2001
-Zavedeno elektrické zvonění v kapli
2/2002
-Nový kancelářský nábytek na Obecním úřadě 3/2002
-Stavba vodovodních rozvodů
4/2002
-Nové vycházkové a prac. oděvy pro hasiče 5/2002
-Setkání rodáků
6/2002
-Vydání 4 ks nových pohlednic
6/2002
-Vydány dvě brožury o obci
6/2002

-Oprava dvou úseků obecních cest
6/2002
-Zahájeny pozemkové úpravy
8/2002
-Obecní hlášení na mobil
10/2002
-Nový kontejner na sklo
11/2002
-Nové schody a zábradlí OÚ
11/2002
-Malování školky
1998, 2002
-Vysazování studní
1999, 2000, 2002
-Půjčky na opravy bytového fondu
2000-2002
-Vyplácení porodného
2000-2002
-Výměna a opravy vodoměrů
1998-2002
-Zajištění vývozu nebezpečného odpadu 1998-2002
-Vyžínání studní
1998-2002
-Knihovna, provoz a doplňování knih
1998-2002
-Vydávání obecního zpravodaje
1998-2002
-Psaní obecní kroniky
1998-2002
-Vedení videoarchivu
1998-2002

-zj,jd-

Hasiči.
HASIČI.
V sobotu 14. prosince proběhla v místním hostinci výroční členská schůze
Sboru dobrovolných hasičů Poděšín. Schůze se účastnilo 30 hasičů. Jako
hosté se účastnili starosta okrsku Šedivý a zástupci sboru Sirákov - Vlček a
Král. Na schůzi proběhly volby nového výboru. O týden později nový výbor
zvolil tyto funkcionáře:
Starosta
– Řeháček Vladimír
velitel
– Nejedlý David
zástupce starosty a velitele – Matoušek Milan
strojník
– Chvátal Alois
preventista
– Šlechtický Jiří
jednatel
– Nejedlá Romana
hospodář
– Dočekal Jaroslav
Děkujeme bývalým funkcionářům, kteří činnost ve výboru ukončili. -zj,jd-

VÝLOV RYBNÍKA.
V sobotu 26. října provedl Sbor dobrovolných hasičů výlov rybníka na návsi. V rybníce mělo být celkem 420 kaprů. Vyloveni byli 64 tržní kapři,
vráceno bylo 300 ks. násady a 56 kaprů chybělo. Podle vedoucího výlovu Palase Vratislava byly chybějící kapři vyplaveni při povodních, kdy
bylo několik ryb viděno v potoce pod rybníkem. Dále bylo vyloveno 18 ks. štiky, 10 jí bylo vráceno a zbytek spotřebován. Další ryby byly
Tolstolobic a Amur, kterých bylo vyloveno 7 ks, a 7 ks jich chybělo.
-zj2
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FINANCE HASIČŮ.
V roce 2002 byl příjem do hasičské pokladny 82 910,- Kč a výdaj 83 598,- Kč.
Stav pokladny na začátku roku: 16 682,70 Kč a na konci roku: 15 994,70 Kč.
Finanční bilance největších akcí během roku:
Akce placené i Obecním úřadem:
-pálení čarodějnic:
- 151,90 Kč
-baterie stříkačky:
1 100,00 Kč
-taneční zábava 1:
+ 11 245,10 Kč
-oprava stříkačky:
6 606,30 Kč
-hasičská soutěž:
+ 297,70 Kč
-vycházkové uniformy:
30 330,80 Kč
-oslavy 100 let:
- 16 073,10 Kč
-sportovní odpoledne:
+ 3 195,10 Kč
-taneční zábava 2:
+ 5 692,70 Kč
-výlov rybníka:
+ 3 050,00 Kč

-jd-

Kultura.
zúčastnit, ať zakřížkuje svůj požadavek do okénka před daným
požadavkem. Ten kdo bude souhlasit s některou z prvních tří variant,
zároveň souhlasí i se čtvrtou variantou, protože bez ní to nelze
připravit. Anketní lístky odevzdejte na obecním úřadě do připravené
schránky a nebo je dejte v zalepené obálce kterémukoliv členu
obecního zastupitelstva. Anketa bude ukončena koncem ledna
otevřením uzamčené a zapečetěné schránky. Celá anketa je naprosto
anonymní. Musím podotknout, že téměř všechny obce v okolí již mají
svůj znak a prapor. Naše obec podle první písemné zmínky jako jedna
z nejstarších v širokém okolí by neměla zůstat pozadu.
-zj-

EVROPSKÁ UNIE.
Jako propagátor vstupu do Evropské
unie (EU) Vám chci stručně toto
společenství přiblížit.
1. Co je to Evropská unie? EU je
společenství demokratických států,
spojených zásadami svobody, právního
státu a úcty k lidským právům, které se rozhodly spolupracovat.
2. které státy tvoří EU? V současné době má EU 15 členů. Jsou to
Británie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Holandsko, Irsko, Itálie,
Lucembursko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Německo, Španělsko,
Švédsko. Další státy jako Bulharsko, Česká republika, Estonko, Kypr,
Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko,
Slovinsko o účast v EU usilují. Jak se to kterému podaří, ukáže čas. -zj-

POŠTA.
Motto: Potřeba výměny různých
informací a zpráv sahá hluboko do
dějin lidstva. Bez ohledu na to, zda
byly prvními zprávami informace potřebné k lovu, výměně zboží a
výrobků. Zprávy se šířili zprvu jen ústním podáním. Teprve později
byly ty důležitější zaznamenávány písmem.
A jak vzniklo poštovnictví u nás.
Původem Italská obchodní rodina Thurn-Taxisů začala první
v polovině 16. století budovat na objednávku Habsburků „napříč
Evropou“ poselský systém velkého rozsahu. Současně vznikla i síť
poštovních stanic. V roce 1527 zřídili první pravidelné poštovní
spojení na našem dnešním území, spojující Vídeň s Prahou. Později
přibývalo relací do dalších míst včetně Moravy a Slovenska. Rozvoj
byl završen po skončení třicetileté války v roce 1648 stabilním
spojením řady významných měst. Thurn-Taxisové spravovali poštu i
v Německu a Nizozemsku a za své aktivity v poštovnictví byli v první
polovině 16. století povýšeni do panského stavu.
I když pošta sloužila stále především panovníkům, vlastníkem a
provozovatelem byli až do roku 1722, kdy se pošta stala státem řízenou
a organizovanou, kromě Taxisů i další poštovní podnikatelé z řad
šlechtických rodů. U nás to byli např. Paarové, kteří vlastnili dědické
právo na vykonávání poštovních služeb v Habsburské monarchii.
Paarové si udrželi významný vliv i po roce 1722. Užívali titulu
vrchního dvorského poštmistra, díky němuž mohli ovlivňovat obsazení
funkcí a měli zajištěn i ekonomický příjem.
Marie Terezie reformou v roce 1743 zestátnila poštovnictví v celé
monarchii a umožnila tak jeho jednotné řízení a organizaci. Přestože u
poštovních stanic zůstal zachován dědičný a nájemní systém, který se
v různých obměnách udržel až do roku 1918, přineslo sjednocení poště
celkově další rozvoj a zpřístupnění služeb veřejnosti. V této době také
dochází k pozvolné přeměně v poměru přepravovaných zpráv. Pošta
sloužila v dřívějších letech převážně k dálkové dopravě a díky
reformám se mohla více otevřít pro dopravu tuzemskou. Z dnešního
pohledu je jistě zajímavé, že již tehdy si bylo možno objednat a
pochopitelně dobře zaplatit mimořádné spojení „kurýrem mimo
pravidelné poštovní relace.
Toto všechno píšu proto, že letos v srpnu slavila nížkovská pošta 130
let od svého otevření. Ve školní kronice obce Poděšín je tato zpráva
z roku 1872. „V měsíci srpnu 1872 vešel nový c.k. poštovní úřad
v Nížkově v život“. Tolik kronika.
-zj-

MIKORREGION POLENSKO.
Mikorregion Polensko na základě
svých
žádostí
obdržel
od
Krajského úřadu Vysočina částku
75,- tisíc korun na Grantový program
pro vydání příručky „Vítejte u nás“.
Zbylých
25,-tisíc
korun
dodá
Mikroregion. Pro vydání této příručky
byla utvořena pracovní skupina ve složení: předseda pan Jan Prchal –
Polná, členové: Jaroš Zdeněk – Poděšín, Mokrý Jan – Nížkov, Koumar
– Záborná, Budín – Kamenná, Klíma – Zhoř, plus Klub za historickou
Polnou. V současné době jsou již sehnány všechny fotografie. Každá
obec dodala jeden historický snímek, (u nás to je stará pohlednice, kde
je zobrazen hostinec, malá a velká strana u rybníka), jeden letecký
snímek a jeden snímek ze současnosti. Za naší obec to bude fotografie
zimní kapličky, který nafotila paní Marie Vejvodová. V současné době
se dokončuje příprava textové části. Za naší obec text připravuje Jaroš
Zdeněk. Příručka by měla být dána v únoru 2003 do tisku a její
distribuce by mohla začít v březnu 2003. Kdo o ni bude mít zájem,
může si ji objednat na obecním úřadě.
-zj-

LESNÍ DRUŽSTVO.
Ve středu 11. prosince proběhla poslední schůze Lesního družstva
v Polné, na které naši obec zastupoval starosta Jaroš Zdeněk. Lesní
družstvo v letošním roce mimo svou lesní činnost ještě provedlo
odbahnění rybníka Horní ochoz za 2.415,- tisíc korun, z toho dotace
činila 1.932,- tisíc a zbylých 483,- tisíc bylo z vlastních zdrojů. Dále
družstvo koupilo 4,2 ha vytěženého lesního pozemku v k.ú. Dobroutov
za cenu 29.806,-Kč. Členové také odhlasovali částku 50,- tisíc korun
na opravu hlavního kostela v Polné. Obce za letošní rok obdrží od
družstva nájemné ve výši 90,- tisíc, za odpis majetku 9.228,-Kč a
nájemné za vysílač ERICSSON 4.194,-Kč. Celková částka, jakou obec
Poděšín obdržela činí 103.806,-Kč.
-zj-

ANKETA.
Obecní úřad v Poděšíně vyhlašuje
anketu, zda zřídit obecní znak a prapor.
Přibližná cena heraldických prací cca
10.000,-Kč. Zhotovení praporu cca
15.000,-Kč a zhotovení znaku cca
7.000,-Kč. Kdo se chce ankety

DOPLNĚNÍ:
Vysílač u Poděšína je postaven v nadmořské výšce 555 m.n.m. a na
souřadnicích S 42, x: 5486792, y: 3557582.
-zj-
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Zajímavosti.
KŘÍŽ 4..
Dnes se podíváme na kříž, který stojí hned
za Poděšínem po levé straně silnice na
Nížkov. Údajně se jedná o kříž rodu
Flesarů čp. 7. Kříž má základ 24 x 20 cm,
je vysoký 95 cm nad zemí. Na tomto
základu je ještě pěkně vidět vytesaná lebka
a zkřížené hnáty. Tělo kříže má rozměry 20
x 18 cm a je vysoké 155 cm. Ramena jsou
také 20 x 18 cm a na každou stranu jsou 45
cm, takže celková délka ramena je 110 cm.
Horní část má též půdorys 20 x 18 cm a je

vysoká 65 cm. Celková výška kříže je 315 cm nad zemí. Ve spojnici
ramen těla a vrchu kříže je krucifix. Proč je na kříži vytesána lebka a
hnáty nevím, snad v dobách kdy býval mor tak ochrana proti němu.
Jestli někdo něco o tom víte, tak budu vděčný za každou informaci. -zj-

HLÁŠENÍ NA MOBIL..
Počet účastníků, přijímajících Obecní hlášení na mobil, dosáhl 34. Je
to vzhledem k počtu obytných domů v Poděšíně téměř polovina obce.
Opět upozorňujeme občany, kteří mají ještě zájem o tuto službu, nechť
se přihlásí na Obecním úřadě.
-jd-

Sport.
STOLNÍ TENIS.
Okresní přebor 5. třídy:
Poděšín „C“ – Poděšín „D“ 13:5, – Sázava „A“ 6:12, – Velká Bíteš
3:15, – Jámy „B“ 9:9, – Vepřová „B“ 10:8, – Žďas Žďár „F“ 11:7,
– Velká Losenice „A“ 15:3, – Radostín n/O. „A“ 6:12, – Vepřová
„A“ 6:12.

Okresní přebor 1. třídy:
Poděšín „A“ – Bystřice n/P. 9:9, body: Bláha František 3.5, Jaroš Petr
2.5, Štikarová Jana 2.0, Jaroš Radim 1.0; – Vojnův Městec „A“ 5:13,
body: Jaroš Petr 3.0, Bláha František 1.0, Štikarová Jana 1.0, Jaroš
Radim 0.0; – Velká Bíteš „A“ 11:7, body: Jaroš Petr 4.5, Bláha
František 3.5, Štikarová Jana 2.0, Jaroš Radim 1.0; – Mostiště „A“
3:15, body: Jaroš Petr 1.5, Bláha František 1.5, Štikarová Jana 0.0,
Jaroš Radim 0.0; – Nové Město „A“ 13:5, body: Jaroš Petr 4.5, Bláha
František 3.5, Štikarová Jana 3.0, Jaroš Radim 2.0; – Nížkov „B“ 6:12,
body: Jaroš Petr 3.0, Bláha František 3.0, Štikarová Jana 0.0, Jaroš
Radim 0.0; – Ostrov n/O. „A“ 9:9, body: Jaroš Petr 3.5, Bláha
František 3.5, Štikarová Jana 1.0, Jaroš Radim 1.0; – Lhotky „A“ 9:9,
body: Jaroš Petr 3.5, Bláha František 3.5, Štikarová Jana 1.0, Jaroš
Radim 1.0; – Fryšava „A“ 6:12, body: Jaroš Petr 3.5, Bláha František
2.5, Štikarová Jana 1.0, Jaroš Radim 0.0.

Poděšín „D“ – Poděšín „C“ 5:13, – Velká Losenice „A“ 1:17, –
Radostín n/O. „A“ 5:13, – Vepřová „A“ 3:15, – Žďas Žďár „F“
0:18, – Sázava „A“ 1:17, – Velká Bíteš 1:17, – Jámy „B“ 4:14, –
Vepřová „B“ 6:12,.
Družstvo mužů Poděšín „A“ se účastnilo Českého poháru tříčlenných
družstev. V prvním kole narazilo na silný Divizní tým Solex Hamry
n/S. a prohrálo 1:9, a tím bylo ze soutěže vyřazeno. Jediný bod uhrál
Jaroš Petr, když porazil Jana Humlíčka.

Okresní přebor 4. třídy:
Poděšín „B“ – Měřín „B“ 9:9, – Sokol Žďár n/S. „A“ 3:15, – Nové
Město „B“ 6:12, – Velké Meziříčí „C“ 0:18, – Nové Dvory „B“
5:13, Žďas Žďár „E“ 10:8, – Lhotky „B“ 10:8, – Mostiště „C“
2:16, – Nové Dvory „A“ 2:16.
Body: Jaroš Zdeněk 12, Neubauer Aleš 7, Chvátal Jaroslav 5, Jaroš
Radim 5, Musil David 5.

V sobotu 7. prosince se v nové sportovní hale v Hamrech n.S., konal
okresní přebor mužů a žen. Za náš oddíl se přeborů účastnila pětice
hráčů. Ve dvouhře mužů, které se zúčastnilo 52 hráčů obsadili naši
hráči tato umístění: 17. Bláha František, 25. Jaroš Petr a Štikarová
Jana, 33. Jaroš Radim a 49. Musil David. Ve čtyřhře 9. místo Bláha
František a Jaroš Petr, kteří už po čtvrté na přeborech prohráli
s pozdějšími vítězi Kantou a Pátkem z Hamrů n.S. Ve dvouhře žen
skončila Štikarová Jana na druhém místě, vyhrála spolu s Červinkovou
čtyřhru a ve smíšené čtyřhře obsadila společně s Radimem Jarošem
druhé místo.
-zj-

Mateřská škola.

Finance obce.

PŘEŽBLEBTY VE ŠKOLCE.

STAV FINANCÍ K 30. 9. 2002:

- Liduška přijde do kuchyně, uvidí na umyvadle láhev s tekutým
mýdlem a říká: „Paní kuchařko, udělejte mně šťávu“.
- Při vycházce podzimní přírodou se ptá učitelka, co je toto za
strom? Ivanka odpoví: Bříza. A podle čeho jsi ji poznala?
Odpověď: „Podle toho, že má bílou hůlku“.
-mj-

- pokladna:
7 812,90 Kč
- bankovní účet: 789 518,79 Kč
- term. vklad:
1 106 178,03 Kč
Celkem:
1 903 509,72 Kč

Setkání rodáků 2002 obrazem.
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Rozhovor - Jak je v Rusku.
Rozhovor s Jaroslavem Dočekalem, Poděšín č.9. (9.10.-29.10.2001, 27.3.-12.4.2002)
1. Proč jsi cestoval do Ruska? Byla to pracovní cesta od mého podniku DEL. Byl jsem celkem na dvou
cestách, obě do Ruské federace. Jednalo se o montáž automatické linky na výrobu ocelokordu. SLO-5 a
SLO-6. U tohoto stroje dodávala naše firma elektrické vybavení a řídící systém s programem pro podnik
KONŠTRUKTA Trenčín na Slovensku. KONŠTRUKTA dodávala linku jako celek pro ruského
zákazníka. Ten byl na mé první cestě v Nižněkamsku v Tatarskánu a na druhé cestě v Kirově. Oba
podniky vyrábějí pneumatiky, jako u nás Barum, jsou jenom asi 5x větší.
2. K čemu linky slouží? Jsou to stříhací linky, které z polotovaru stříhají a spojují ocelokord, což je
jeden z mnoha dílů na výrobu radiálních pneumatik. Ocelokord se vyrábí z ocelových lanek, potažených
surovou gumou. V lince se zavádí pod úhlem do nůžek a střihá se na úzké pásky. Ty se pak spojují a
navíjí na výstupní cívky. Celá linka byla dlouhá přes 40 m.
3. V čem spočívala tvoje práce? Já jsem pro linku jako obvykle sestavil program do řídícího systému.
Zde jsem měl činnost stejnou jako na jakékoliv jiné montáži, tedy uvádění stroje do provozu,
odlaďování programu, úpravy programu podle přání zákazníka. Nakonec i zaškolení obsluhy a údržby
stroje. V podstatě tedy práce s počítačem a lidmi.
4. Kolik lidí a jak dlouho na akci bylo? Akci zahájili dva montéři mechaniky z KONŠTRUKTY a
seřizovač od naší firmy DEL. Oni zde pracovali jako šéfmontéři a měli za úkol za pomoci místních
pracovníků linku postavit a zapojit elektrická zařízení, rozvaděče a ovládací pulty. Ti zde pracovali tři
týdny. Pak na uvedení do provozu jsem přijel na 3 týdny já s technikem pro řízené pohony z naší firmy
a kostruktér pro seřízení mechaniky linky.
5. Jak jsi cestoval? Cestovali jsme nejprve autem do Bratislavy na letiště, pak letadlem do Moskvy.
Odtud při první cestě opět letadlem přímo do Nižněkamsku. Při druhé cestě jsme z Mosky do Kirova
museli ještě 13 hodin vlakem. Letěli jsme ruským TU-154. Let trval asi 2 hodiny přes Tatry, východní
Polsko, Bělorusko a Minsk do Moskvy. V Moskvě jsme měli několik hodin čas a ten jsme strávili
prohlídkou tohoto velkoměsta s 12 miliony obyvatel. Navštívili jsme Rudé náměstí, nově otevřený
památník k 2. sv. válce s muzeem vojenské techniky a okolí Lomonosovy univerzity. Doprava
v Moskvě je silně přehuštěná osobními i nákladními auty a ani desetiproudové silnice nestačí. Někteří
řidiči občas nevydrží s nervy a použijí prostřední zakázaný pruh nebo chodník. I tohoto jsem byl
několikrát svědkem. Řidiči zde jsou ještě mnohem bezohlednější než u nás. Jsou zde dva dopravní
okruhy, vnitřní má délku 58 km, střední 102 km a staví se ještě vnější, který bude mít asi 180 km délky.
6. V kterém městě jsi byl? Nižněkamsk je oblastní město na řece Kama v Tatarské republice s hlavním
městem Kazaň. Město vzniklo až po roce 1970. Nejprve zde byly postaveny dvě továrny, jedna
petrochemická na zpracování ropy a druhá naše, gumárenská. Je zde bohaté naleziště ropy, která má
nejlepší kvalitu z celého Ruska a blíží se té arabské. V té době se začalo stavět město a po 30 letech má
asi 200 000 obyvatel. Připomíná ohromné sídliště s obchody. Kromě řeky Kama, která je tu široká asi
800 m a muslimského kostela, zde není nic zajímavého.
Druhé město, Kirov, mělo dřívější název Vjatka. Po říjnové revoluci byl přejmenován podle Leninova
kamaráda. Před několika lety proběhlo místní referendum o názvu a kupodivu většina byla pro již zažitý
nový název Kirov. Má asi 800 000 obyvatel a má i nějakou historii. Leží dosti na severu a jsou zde tuhé
zimy. Obvyklé teploty v zimě jsou i –35 až –45 C. Za našeho pobytu v dubnu, kdy u nás bylo +15 C,
zde bylo –15 až –20 C. Zde již bylo k vidění pár zajímavostí. Několik divadel, muzea, kina, stylové
restaurace, několik pravoslavných kostelů, jeden velice starý z 15. století.
7. Jaké bylo ubytování? Bydleli jsme v místním hotelu pro cizince. Každý měl svůj pokoj s veškerým
příslušenstvím, tedy koupelna s vanou a WC, televize, lednička a mrazák, psací stůl. Televize byla
satelitní s asi 20 programy.
8. Jaká byla strava? Stravovali jsme se kromě neděle v podnikové jídelně. Oběd i večeře se skládaly
vždy z několika chodů. Předkrm, většinou nějaký salát. Buď zeleninový, rybí, salám. Pak polévka,
nejčastěji ruský nebo ukrajinský borč a soljanka. Hlavní chod většinou maso vepřové, hovězí, skopové,
kuře nebo mleté. Přílohy nejčastěji těstoviny, brambory, rýže. Pak následoval zákusek - piroh s mletým masem.
9. Nějaký zážitek? V Nižněkamsku jsme jednou v neděli měli volno a šli jsme na procházku městem. Jako vždy, měl
jsem s sebou kameru a fotoaparát. Cestou jsem filmoval různé zajímavosti, až jsme došli na městské tržište. Jakmile
jsme vstoupili do zastřešené části, přistoupil k nám mladík hned na mě, co tady dělám proč to filmuji a pro koho. Vyvedl
nás s kolegou ven, předal dalším dvěma a ti nás odvedli do nedaleké stanice milice. Tam nás více než dvě hodiny
vyslýchali, kdo jsme, co tam děláme, proč filmujeme. Pořád dokola. Chtěli vidět, co všechno jsem nafilmoval. Naštěstí
se brzy vybila baterie a tak jsme se při prohlídce nedostali do míst, kde filmuji naši fabriku, kde bylo zakázáno filmovat.
Pak přišla nějaká vyšší velitelka a ta byla opravdu nepříjemná a chtěla nás hned zatknout. Nakonec vše dobře dopadlo,
propustili nás a zavolali nám taxi do hotelu. Také nám důkladně vysvětlovali, co je a co není možné filmovat. Je to
zřejmě pozůstatek z doby nedávné, kdy bylo zakázáno téměř vše.
Při druhé cestě do Kirova, měli naši kolegové v Moskvě na vlakovém nádraží problémy. V čekárně k nim přistoupila
skupina ostrých hochů a chtěli po nich výpalné. Nejprve se snažili zjistit, kolik mají peněz a z nich chtěli určité
procento. Nebyli sami, koho obtěžovali, vybírali od ostatních cestujících. Vyhrožovali jim, že se do Kirova nedostanou, pokud nezaplatí. Při naší
cestě nám z Kirova do Moskvy přijel naproti ozbrojený průvodce z ochranky podniku. Jeho postavu by mu záviděl i Arnold
Schwarzeneger.Výšku tak 210 cm a ramena aspoň metr široká, za pasem pistoli. A tak si na nás již nikdo netroufl.
10. Jak jste se domluvili? Rusky i anglicky. Jelikož jsme ještě ze staré školy, učili jsme se ruštinu hodně let. Stačilo po letech oprášit. Já byl navíc
v Rusku předtím již třikrát, nebyl s domluvením velký problém.
12. A co tě nejvíc zaujalo? Obchody. Při mých předchozích návštěvách, ještě za komunistů, byl v obchodě s potravinami k dostání pouze chleba,
ryby a vodka. Nyní v obchodech v okolí hotelu bylo otevřeno 24 hodin denně i v sobotu a v neděli. Obchody plné zboží, k nerozeznání od našich.
Včetně dovezených ze zahraničí. Navíc daleko větší výběr výrobků z moře. Vodky na 40 druhů. Spousta exotických potravin a koření, pro nás
neznámých. Také v ostatních obchodech zboží daleko lepší kvality než dříve, také hodně z dovozu. Ceny zboží většinou levnější než u nás. Kurz
byl asi 1 rubl = 1,33 Kč. Benzín 8r, tramvaj 3r, pivo 8r, šašlik 40-80r, vodka 45r, chleba 5r, oběd v podniku 30r a v hospodě asi 80r. Platy jsou
ovšem nízké od 2 000 do 5 000 rublů, pro běžné pracovníky.
-jd5
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Historie.
KOŇSKÉ PŘÍBĚHY.
vrátil a viděl, že je vše v pořádku, smál se mně, že jsem mohl porazit
strážce zákona. Všichni jsme se zasmáli.

Kladaři.
Když jsem byl ještě školák, převáželi přes naší vesnici klády
z panského lesa Blažkova do Polné na pilu ku zpracování. Před našimi
zastavovali, napojili koně v rybníku a kočí chodili do hostince na
svačinu. Často jsem pozoroval, když odjížděli, jak museli koně napínat
své síly, aby uvedli tento náklad do pohybu. Chodil jsem vedle nich až
za vesnici, když dělali přípřež a vůz vytahovali dvěma páry. V té době
byly cesty i silnice ve špatném stavu a vozy neměly gumová kola. Po
kamenité silnici byl náklad na těchto vozech mnohem těžší. Také se
říkalo, že koně, kteří pracují v lese a při odvozu dřeva, se již k žádné
lehčí práci nevrátí a jsou odsouzeni k tomuto těžkému údělu.

Odvoz krávy na dodávku.
Protože se musely plnit dodávky, každý zemědělec měl určeno, kolik
zemědělských produktů má odevzdat. Vše bylo rozděleno na určitou
dobu, i dodávka hovězího masa. My jsme měli určeno, který den máme
odevzdat stanovenou váhu. Tentokrát byla na řadě starší dojnice.
Protože hovězí dobytek nebyl zvyklý na dlouhé cesty, odvážel se na
voze, který se připravil tak, jako když se vozí brambory. Na podkošek
se zasunuly postranice s předním čelem. Kolem podlahy se uvázal
silný řetěz, ke kterému se hovězí kus přivázal za ohlávku. S tímto
vozem se před naložením zajelo do sníženého místa a po silných

Pan strážmistr mě marně zastavuje.
Když jsem byl ještě školák, třásl jsem se radostí, když mně naši svěřili
koně. Nejraději jsem popojížděl, když se sváželo obilí nebo kopy suché
jetele z polí. Posekané obilí se svázalo do snopů a z nich se stavěly
panáky, jak se u nás na Vysočině pojmenovávaly. Na Jižní Moravě
stále ještě snášeli snopy do mandelů. Když déle pršelo, toto obilí
v klasech srůstalo. Oni totiž koně při svážení panáků nejraději sami
popojížděli k dalšímu panáku, který svalili a s velikým uměním
vytahovali klasy ze snopů, někdy i tyto rozvázali. Ten, kdo podával na
vůz se stále musel s koňmi zlobit a kdo rovnal snopy na voze byl
nejistý, co zase spřežení provede, aby při tom nespadl s fůry dolů na
zem. Otec měl raději mašinky, byl proto rád, když jsem za něho
kočíroval. Jedenkráte jsem s ním jel s koňmi do Polné, vzdálené asi
osm kilometrů. Cesta je velice kopcovitá. Do města jsme vezli nějaké
obilí. Na tyto lehké jízdy jsme měli menší vůz, první v naší vesnici na
gumových kolech. Abychom nejeli domů s prázdnou, naložili jsme
plný vůz černého uhlí. Protože jsme do té doby topili jen dřevem,
nevěděli jsme, že má takovou váhu, což jsme zjistili až při vážení.
Protože jsme již nic nechtěli uložit, řekl otec, abych pomalu jel, že mě
dohoní. Stále jsem se ohlížel zpět, otce jsem však neviděl. Takto jsem
dojel až k malé vsi Skrýšovu, do které se sjíždí s velikého kopce,
zvaného Andělka. Já jsem začal brzdit, ale na takto přeložený vůz
brzda nestačila. Koně se dali do klusu a s poloviny kopce již pádili co
jim nohy stačily. Já jsem celý vystrašený koně držel v opratích, ale
moc síly jsem neměl. Touto malou vesničkou právě procházel pan
strážmistr z Polné a velice se divil, proč z toho kopce tak pádíme. Stál
uprostřed silnice a zvedal ruku, abych zastavil, což nebylo možné. Byl
rád, že stačil uskočit a křičel za mnou stůj, stůj! Koně však byli tak
rozeběhnutí, že jsem zastavil, až za vesnicí, když jsme jeli do kopce.
Pan strážmistr přiběhl celý udýchaný, ale když viděl takového chlapce,
již na mě nekřičel. On si v tom divokém úprku ani nestačil
prohlédnout, kdo vlastně ty koně řídí. Ptal se mě, kdo mě to spřežení
svěřil. Já jsem celý vykulený řekl, že otec, který jde za mnou. On se
ptal na jméno a řekl, že si to s otcem vyřídí. Já jsem pomalu pokračoval
v cestě domů, neb koně po takovém běhu nechtěli stát na místě. Doma
se mě ptali, kde mám otce. Já jsem řekl, že jde za mnou. Když se otec

prknech se tento hovězí kus naložil. Nakonec se zasunulo zadní čelo.
Protože ten den hodně pršelo, zhotovil jsem si z latí stříšku, kterou
jsem přikryl plachtou . Kobylka Soňa měla malé hříbátko, zapřáhl jsem
do vozu samotnou kobylku Lenku. Při zapřahání se této nezvyklé
plachty trochu bála. Po cestě k Nížkovu u Fejtova kříže zadul velký
vítr a plachta na stříšce se zvedla. Kobylka se toho polekala, skočila
přes příkopu a utíkala po poli pryč. Kráva se na voze svalila, ale vůz se
nepřevrátil. Když jsem kobylku zastavil, ihned jsem stříšku s plachtou
oddělal a přejel na silnici. Měl jsem obavu, jestli si kráva nepolámala
nohy. Naštěstí se nám podařilo jí odvázat a postavit. Pomáhal mně pan
Dobrovolný, který právě přijížděl od Nížkova na kole. Protože jsme
měli nové postranice i podkošek s dobrým kováním, které zabránilo,
aby se nohy krávy nesesmekly pod tyto postranice. Touto cestou jsem
hodně promokl, ale krávu jsem do vagónu do Sázavy v pořádku a
hlavně včas dopravil. Od té doby jsem si již žádné přístřeší nehotovil.
-bd-

Hasičská soutěž v Poděšíně obrazem.

Domy v Poděšíně.
Od nynějšího čísla zavádíme tuto novou rubriku. Budeme se v ní postupně seznamovat s historií každého domu v Poděšíně. Získávat data je
velmi pracné a ne vše asi bude úplně a správně uvedeno. Žádáme tímto všechny, kdo chtějí spolupracovat, aby nám pomohli vyplnit mezery a
opravit případné chyby, zejména u svých domů.
U každého domu jsou uvedeni majitelé nebo obyvatelé domu v době, kdy o nich byla první zmínka, dále důležité události jako např. přestavba,
požár atd. Někdy je zde uveden rok a místo narození a počet obyvatel v domě (*1823 Hřiště [10]).
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Č.p. 1
Od roku min. 1788
Majitelé a události:
1788 Jaroš Vít
1869 Jaroš František
*1823 Hřiště [10]
1880 Jaroš František
*1823 Hřiště [9]
1890 Jaroš František *1823 Hřiště [6], Košák
Václav *1863 Poděšín [2]
1914 Jaroš Josef, Jaroš Adolf, Jaroš Bedřich
1927 Jaroš Antonín a Františka do 6.3.
1927 Jaroš Josef a Růžena od 6.3.
1935 Jaroš Josef – postavena stodola
1954 Jaroš Zdeněk Božena od 6.4.
1959 Jaroš Josef – úmrtí
1959 přístavba schodiště a verandy
1988 Jarošová Růžena – úmrtí
1988 Jaroš Zdeněk (*1953) od 23.8.
2002 Jaroš Zdeněk [0]
Přezdívka po doškách r. 1930: U Klímů
Výměra v ha r. 1930: 4 89

Č.p. 2
Od roku min. 1788
Majitelé a události:
1788 Pibel Pavel
1839 Pibel Josef
1869 Pibel Josef
*1843 Poděšín [5],
Pibel Václav *1826 Poděšín [3]
1880 Jágr Josef *1833 Cikháj [10]
1890 Jágr Josef *1844 Cikháj [6]
1914 Jágr Josef
1925 Jágr Josef – postaven chlév
1928 Jágr Josef – postavena stodola
1930 Jágrová Františka
1938 Jágr Antonín – postavena kolna
1952 Jágrová Františka – úmrtí
1976 Jágr Antonín – úmrtí
1998 Jágr Josef – úmrtí
2002 Jágrová Marie [2]
Přezdívka po doškách r. 1930: U Pibelů
Výměra v ha r. 1930: 23 17

Č.p. 3
Od roku min. 1788
Majitelé a události:
1788
Coufalova
vdova
1839 Pleva Franz
1869 Jager Josef
*1835 Cikháj [8]
1880 Landsman Filip *1839 Sirákov [7]
1890 Lancman Filip *1838 Sirákov [9]
1914 Stehlík Josef
1930 Stehlík Antonín
1930 Stehlík Antonín – přistaveno domovní
stavení
1937 Stehlík Josef – postavena nová stodola
1962 Stehlík Josef – úmrtí
1973 Stehlík František – úmrtí
1991 Stehlíková Františka – úmrtí
2002 Doležal Antonín [0]
Výměra v ha r. 1930: 4 05

Č.p. 4
Od roku min. 1788
Majitelé a události:
1788 Doležal Šimon
1839 Doležel Jan
1869 Doležal Jan
*1826 Poděšín [5],
Doležal Jan *1840 Poděšín

[4], Doležal František *1844 Poděšín [4]
1880 Doležal Josef *1846 Poděšín [11]
1890 Doležal Josef *1845 Poděšín [9]
1914 Doležal Antonín
1930 Doležal Antonín
2002 Doležal Antonín [2]
Přezdívka po doškách r. 1930: U Novotnů
Výměra v ha r. 1930: 28 20

Č.p. 5
Od roku min. 1788
Majitelé a události:
1788 Beneš Vít
1839 Rosický Martin
1869 Rosecký Václav
*1825 Poděšín [7],
Rosecký
Martin
*1792 Poděšín [2],
Rosecký
František
*1832 Poděšín [6]
1880 Rosecký Václav *1826 Poděšín [6]
1890 Rosecký Antonín *1861 Poděšín [5]
1930 Rosecký Václav
1938 Rosecký Václav – opraven chlév
1956 Rosecký Václav – úmrtí
1965 Rosecká Anna – úmrtí
1970 Šlechtický Josef – přestavba s původní
střechou
2002 Šlechtický Josef [10]
Přezdívka po doškách r. 1930: U Gregarů
Výměra v ha r. 1930: 25 97

Č.p. 6
Od roku min. 1788
Majitelé a události:
1788 Chalupník Franc
1839 Dobrovolný Jan
1869 Dobrovolný
František *1838
Poděšín [7],
Dobrovolný Jan *1802 Poděšín [7]
1874 velký požár
1880 Řezníková Antonie *1850 Volešná [6]
1890 Pallas Josef *1862 Tasov [5]
1914 Palas Josef
1930 Palas Josef
1974 Palas Vratislav – úmrtí
2002 Palasová Marta [6]
Výměra v ha r. 1930: 11 27

Č.p. 7
Od roku min. 1788
Majitelé a události:
1788 Jaroš Vít
1839 Flesar Jan
1869 Flesar Jan
*1825 Sirákov [8]
1874 velký požár
1880 Flesar Jan *1825 Sirákov [7]
1890 Flesar Antonín *1863 Poděšín [8],
Flesar Jan *1825 Sirákov [3]
1904 Flesar Antonín
1914 Flesar Alois, Flesar Josef
1930 Flesar Josef
1938 Flesar Antonín – úmrtí
1939 Flesarová Kateřina – úmrtí
1962 Flesar Josef – úmrtí
1992 Flesar Josef – stavba farmy králíků
2002 Flesar Josef [2]
Přezdívka po doškách r. 1930: U Pospíchalů
Výměra v ha r. 1930: 25 60

Č.p. 8
Od roku min. 1788
Majitelé a události:
7

1788 Jaroš Vít
1839 Jaroš Jakub
1869 Rosecký Václav
*1821 Poděšín [7],
Jaroš Jakub *1817
Poděšín [3]
1874 velký požár
1880 Rosecký Václav *1821 Poděšín [8]
1890 Sobotka Mikoláš
*1855 Buková [8]
1914 Bláha Josef
1930 Bláha Josef
1933 požár
1933 Bláha Josef – postavena nová střecha
1934 Bláha Josef – postaveno obytné stavení
a kůlna
1970 Bláhová Františka – úmrtí
1996 Bláha Josef – úmrtí
1999 Bláhová Růžena – úmrtí
2002 Žák Libor [0]
Výměra v ha r. 1930: 13 86

Č.p. 9
Od roku min. 1699
Majitelé a události:
1699 Šimek Jiřík
1730 Šimek Ondřej
1764 Šimek Matouš
1799 Šimek Bartoloměj
1839 Šimek Jan
1859 Šimek Jan – úmrtí
1869 Šimek Jan *1831 Poděšín [9], Šimková
Anežka *1808 Sirákov [2]
1874 velký požár
1880 Šimek Jan *1831 Poděšín [9]
1890 Šimek Jan *1831 Poděšín [7]
1911 Šimek Jan – úmrtí
1912 Šimek Jan – úmrtí
1919 Dočekal Jaroslav
1930 Dočekal Jaroslav
1933 požár stodoly a kůlny
1934 Dočekal Jaroslav – postavena stodola a
kůlna
1958 Dočekalová Marie – úmrtí *1869
1960 Dočekal Jaroslav – úmrtí *1869
1963 Dočekal Jaroslav – přestavba
1976 Dočekal Jaroslav – zahájení přestavby
1977 Dočekal Jaroslav – dokončení přestavby
2002 Dočekal Jaroslav [7]
Přezdívka po doškách r. 1930: U Šimků
Výměra v ha r. 1930: 18 10

Č.p. 10
Od roku min. 1788
Majitelé a události:
1788 Musil Havel
1839 Flesar Martin
1869 Flesar Martin
*1821 Sirákov [7]
1874 velký požár
1880 Flesar Martin *1821 Sirákov [8]
1890 Flesar Martin *1855 Poděšín [13]
1914 Flesar Rudolf, Flesar Bohumil
1927 Flesar Rudolf – postaveny chlévy a stáje
1930 Flesar Rudolf
1933 Flesar Martin – úmrtí
1935 Flesar Rudolf – úmrtí
1939 Flesarová Marie – postavena nová
stodola
2002 Flesar Bohumil [4]
Výměra v ha r. 1930: 44 09
-jd-

Zpravodaj obce Poděšín č. 4/2002

20.1.2006

OBECNÍ KRONIKA
Rok 1945
8. květen 1945.
Praha byla dále v boji, ale už bylo jisto, že zvítězí. U Rudolce několik lidí ze Sirákova a Janovic chtěli odzbrojiti německé vojáky, auto asi o deseti
vojácích. Vznikla přestřelka při které byl zajat Alois Blažek ze Sirákova. Pak někdo vykřikl, že jedou oddíly „esesáků“. V obci nastal zmatek, lidé
prchali s ranci do polí. V Poděšíně se podařilo Národnímu výboru občany uklidnit. Tohoto dne bylo již v obci šest pušek, nějaké náboje a
poškozený kulomet po Němcích, kteří již opouštěli svoji armádu.
9. květen 1945.
Praha je osvobozena. Vřelý dík hrdinné Rudé armádě, která rychlým postupem od Berlína udělala konec nacistickému řádění. Také u nás bylo
toho dne velmi rušno. Ráno od půl osmé spěchala přes Poděšín německá vojska před Rudou armádou, která postupovala od Brna. Naší obcí
projíždělo mnoho vojenských aut, povozů, motocyklů,tanků a pancéřových aut. Útěk němců byl zběsilý a trval nepřetržitě asi do dvou hodin
odpoledne ve směru od Polné do Nížkova. Všichni chtěli dojeti do západních Čech a vzdát se Američanům.
10. květen 1945.
Ještě v noci prchaly zbytky německých vojáků přes Poděšín. Ráno po osmé hodině se rozkřiklo, že Rusové jdou. Všechno obyvatelstvo běželo
k silnici, kde již Rudá armáda jela od Blažkova přes Sirákov a Poděšín do Polné. Lidé je s velkým nadšením vítali, mávali klobouky, šátky,
květinami, dávali kouření a občerstvení. Neustále se rozléhalo „Hurá, Nazdar!“ Ptali se po Germánech, kteří jezdili směrem na Nížkov. Část
Rudoarmějců pronásledovala Němce směrem k Nížkovu, odkud v odpoledních hodinách začali přivádět německé zajatce. Po celý den jezdila od
Sirákova Rudá armáda s různou výzbrojí a na různých dopravních prostředcích. Tanky, osobní i nákladní auta, bryčky, vozy, děla, jízda na
koních a jiné. Část velkého oddílu Rudé armády zůstala v obci a chtěli zde přenocovat. Večer ve 20 hodin byl vydán rozkaz a všichni odjeli
směrem k Nížkovu, aby pokračovali v pronásledování Němců. V Poděšíně zůstal jen menší počet vojáků a tři tanky, které zůstaly pro poruchu ve
vsi. Mnoho Německých a Maďarských vojáků – zajatců přespalo na hřišti. Naši ozbrojení hoši je hlídali a druhý den ráno je odvedli do Radostína
na Moravě.
11. květen 1945.
Tohoto dne bylo plno ruchu, zvlášť když večer přijela na vozech Rumunská divize, která bojovala s Rudou armádou maršála Malinovského, ale
většinou jen projížděla směrem k Polné.
12. květen 1945.
Tuto sobotu ještě táhly zbytky Rumunského vojska v menších skupinách. Někteří z nich stříleli po rybách ve zdejších sádkách. Stříleli z pušek,
automatů a dokonce házeli do vody i ruční granáty. K večeru přišlo nařízení okresního úřadu v Jihlavě, že se mobilizují bývalí vojáci České
národnosti roku 1908 až roku 1916. Nastoupit se má ihned do Jihlavy do Štefánkových kasáren..
13. květen 1945.
Ráno odjely posádky tanků, pomocných aut nákladních, poněvadž byla provedena oprava poškozených tanků. O půl deváté rukovalo 18 vojáků
dle mobilizačního příkazu z minulého dne. Mobilizovaní vojáci dojeli jen do Polné, kde bylo Národním výborem oznámeno, že v Jihlavě jsou
kasárny přeplněny, a že je nutno počkat 4-5 dní až bude nával zvládnut. Vojáci z Poděšína a Sirákova se vrátili domů.
14. květen 1945.
Obcí stále projížděly ruské a rumunské povozy. Lidé pro ně museli dodávati seno, suchý jetel nebo oves. Také vejce byla kupována. Rovněž fůra
prken byla odvezena z Poděšína. Šest povozů z Poděšína jelo jako vojenská přípřež do Žžkova pole a někteří až do Kojetína.
15. květen 1945.
Ojedinělé povozy opět žádaly seno. Lidé již dosti neradi prodávali, poněvadž měli obavy, že svůj dobytek neuživí.
Činnost Národního výboru.
Národní výbor se staral o pořádek v obci. Byly ustaveny ozbrojené hlídky. Národní výbor se starostou obce obstarával dodávky sena, jetele a
ovsa pro vojsko a dával příkazy obyvatelstvu. Každého dne od 13. května do 10. června měli dva ozbrojení členové službu 24 hodin. To je od 13
hodin do 13 hodin dne následujícího. Ve dne jim bylo určeno 4-6 mladíků jako spojky a v noci mělo 10 mužů stráž. Konec strážím byl 20. červen
1945. Národní výbor sebral dne 15. května veškeré zbraně v okolí obce podle nařízení Národního výboru v Polné. Podle rozkazu staršího
poručíka Rudé armády, byly sebrané zbraně odvezeny do Polné. V obci zůstalo jen 14 pušek a 500 nábojů pro strážní oddíl.
Poněvadž dosavadní předseda František Sedlecký, praporčík čp. 65, šel do aktivní vojenské služby, byla dne 10. června nová volba Národního
výboru o 12-ti členech a tří náhradníků. Volby byly veřejné u kapličky. Mohli býti voleni občané od 18-ti let. večer se sešel nově zvolený Národní
výbor ve II. třídě, kde byl zvolen předsedou Jaroslav Dočekal. Také byly stanoveny jednotlivé komise. Kancelář Národního výboru byla umístěna
v učitelském bytě. Poněvadž předseda a prvý místopředseda se stali komisaři na statcích po Němcích v soudním okrese Štockém, vedl agendu
Národního výboru učitel Bedřich Borský.
16. květen 1945.
Večer byl poslouchán rozhlas, ve kterém byly reportáže z příjezdu prezidenta dr. Eduarda Beneše do Prahy.
17. květen 1945.
V Praze byla slavnostní přehlídka 1. československého sboru, který po boku Rudé armády bojoval na Ukrajině, na Slovensku a na Moravě. Večer
byla rovněž poslouchána rozhlasová relace z této přehlídky.
Neštěstí. Tohoto dne si hrál 15-ti letý truhlářský učeň Stanislav Enderle s rozbuškou a ta mu při výbuchu utrhla tři prsty u levé ruky. V okolí se
přihodilo dosti nehod následkem neopatrného zacházení z nalezenou municí. V dalších dnech se již život uklidňoval a bylo již zřejmé, že musíme
nyní s chutí pracovat, aby byly následky války brzo odstraněny. Rovněž vyučování bylo 28. května zahájeno.
Změny způsobené nacisty se zase odstraňovaly. Byl obnoven politický okres Havlíčkův Brod, dříve Německý Brod od 1. června 1945 a tím i naše
obec byla pojata do okresu Havlíčkův Brod.
Odčinění křivd způsobené na žácích.
Aby každý žák mohl nabýti vzdělání a aby byly odčiněny křivdy výběrem 1/š. žáků do dřívější hlavní školy, nařídilo ministerstvo školství a osvěty,
aby žáci 6., 7. a 8. postupného ročníku, přešly do měšťanské školy do třech ročníků, kde by normálně byli. 6. června přešlo z naší obce ze školy 8
žáků do měšťanské školy v Nížkově.
Dne 12. června byly sejmuty československé a spojenecké vlajky, poněvadž končila doba oslav a radovánek a nastávala doba budovatelské práce.
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