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obce Poděšín
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Novinky.
ÚVOD.
Vážení spoluobčané. Je tu opět nový rok a s ním nový ročník našeho zpravodaje. Jak jste již sami
zjistili, doznal jeho vzhled velkých změn. Formát se zmenšil na polovinu a počet stran se zvýšil na
16. Plocha pro text tedy zůstala stejná. Pro nás to sice přináší trochu problémů s grafickou úpravou
i s komplikovanějším tiskem, ale Zpravodaj tak dostává profesionálnější vzhled. Ten mu dodává i
jednobarevná obálka. Dále se zde postupně objeví nové zajímavé rubriky. Co nás v novém roce
čeká? To z nás opravdu nikdo neví, ale zastupitelé naší obce alespoň tuší, jaké změny v obci a
okolí můžeme očekávat. Mezi hlavní akce patří pokračovat v opravách obecních cest. Letos se
opraví cesty v okolí č.p. 11, 12, 38 a v okolí č.p. 15, 17, 19, 20, 70, dále stavba nových chodníků
podél silnice. Budou nutné rozsáhlé opravy vodojemu, zaplocení studní a úpravy potrubí od studní
pro odstavení některých špatných studní a zprovoznění jiných, které by mělo vést ke snížení
obsahu dusičnanů ve vodě. Další stavební úpravy se chystají v budově školy ve spolupráci s hasiči
v hasičské zbrojnici a v sousední místnosti, která bude sloužit jako hasičský a obecní sklad. Pro
úpravy obecních travních prostor chystáme koupi sekačky. Přejeme Vám do nového roku pevné
zdraví a hodně životních úspěchů. Také hodně příjemných chvil s naším Zpravodajem. J. Dočekal
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UDÁLOSTI.
- 27.12. - TJ Poděšín uspořádala Vánoční turnaj, který vyhrála Renata Kissnerová
- 31.12. - Silvestrovské oslavy
- 1.1. - Mateřská škola Poděšín přechází na samostatnou právní subjektivitu jako příspěvková
organizace obce.
- 10.1. - V hostinci se konala výroční schůze hasičského okrsku Nové Veselí
- 8.2. - Ženil se Landa Roman ml. (první svatba v roce 2003)
Z. Jaroš, J. Dočekal
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Obecní úřad.
VÝPIS Z USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA.
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
- Dohodu mezi obcí Poděšín a obcí Sirákov na změnu katastrální hranice. Nová katastrální hranice
bude sirákovský břeh Poděšínského potoka.
- Smlouvu mezi obcí Poděšín a ČR Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Sokolovská 2, 586
01 Jihlava o plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
- Smlouvu o dílo č. JI/ZR/2002/235 mezi obecním úřadem Poděšín a COLAS CZ a.s. Kosovská
10, 586 37 Jihlava na zhotovení „oprav místních komunikací v obci Poděšín“ v roce 2003.
- Změnu právní formy Mateřské školy Poděšín z organizační složky obce na příspěvkovou
organizaci obce s vlastní právní subjektivitou.
- Zřizovací listinu Příspěvkové organizace – Mateřská škola Poděšín.
Obecní zastupitelstvo odvolává:
- Paní Marii Jarošovou z funkce ředitelky Organizační složky, Mateřské školy Poděšín, s účinností
od 31. prosince 2002.
Obecní zastupitelstvo jmenuje:
- Paní Marii Jarošovou do funkce ředitelky příspěvkové organizace: Mateřská škola Poděšín,
s účinností od 1. ledna 2003.
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
1. Plat starosty Zdeňka Jaroše 2.500,-Kč, zástupce starosty ing. Rosecký František 1.000,-Kč,
těmto předsedům komisí: ing. Dočekal Jaroslav, Enderle Jiří, Jágr Pavel, Jaitner Milan, Landa
František po 500,-Kč a účetnímu ing. Dočekalovi Jaroslavovi 800,-Kč. Plat bude vyplácen od 1.
listopadu 2002.
2. Koupit „Visocolor® HE Chlor za 2320,-Kč +22% DPH, na zjišťování chloru ve vodě v obecním
vodovodu.
3. Plat ředitelce MŠ Poděšín paní Marii Jarošové podle § 6 a § 7, v platové třídě 8, platového
stupně 10. Příplatek za vedení podle § 8, a podle § 9, zvláštní příplatek. Plat byl schválen dle
platné platové stupnice.
4. Podporu při narození dítěte rok 2003 ve výši 3.000,- na každé narozené dítě.
5. Likvidace porostu na bažině u kulturního domu a vybagrování kanálu.
6. Opravu vodojemu – vnitřní omítky, vybílení do 30.6.2003.
7. Opravu vodojemu – venkovní omítky do 30.9.2003.
8. Oplocení všech obecních studní do 30.9.2003.
9. Vybagrovat struhy na Samotíně kolem studní.
10. Vydávat i nadále Obecní Zpravodaj 4x za rok.
11. Vypracovat oznámení o dodržování veřejného pořádku po obci.
12. Koupit čerpadlo na chlór typ DK – 11. Cena 6.300,- + DPH, od firmy EKO – Krejčí Jaroslav,
Větrná 571, 431 51 Klášterec n.O.
13. Změna velitele SDH v Poděšíně.
14. Prodej obecních stromů (olší), těmto třem zájemcům za cenu 250,-Kč/m3: Jágr Jaromír č.93,
Jágr Pavel č.89, Jaroš Zdeněk č.79.
15. Zdeňka Jaroše, aby zastupoval obec v Mikroregionu Polensko. Náhradník je ing. Rosecký
František.
16. Zdeňka Jaroše, aby zastupoval obec v Lesním družstvu Polná. Náhradník je ing. Rosecký
František.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
17. Starostovi napsat žádost na okresní hygienickou stanicí Žďár nad Sázavou o udělení výjimky
na provozování obecního vodovodu.
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18. Starostovi a místostarostovi zajistit provozní řád na provozování obecního vodovodu.
19. Zdeňku Jarošovi vyhlásit anketu, zda zřídit obecní znak a prapor.
Obecní zastupitelstvo jmenuje:
20. Pana Davida Nejedlého velitelem jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Poděšíně.
21. Finanční komisi ve složení: předseda: ing.Jaroslav Dočekal, ing.Rosecký František, Jágr Josef.
22. Kontrolní komisi ve složení: předseda: Enderle Jiří, Enderle Stanislav st., Landa Jiří.
23. Stavební komisi ve složení: předseda: Landa František, Enderle Stanislav, Kosour František.
24. Sociální komisi ve složení: předseda: Jaitner Milan, Dobrovolná Marie, Jarošová Marie.
25. Pořádkovou komisi ve složení: předseda: Jágr Pavel, Landa František, Jaroš Zdeněk. Z. Jaroš

CO BYCHOM LETOS CHTĚLI :
Především dokončit z loňského roku nasmlouvanou akci zpevnění a asfaltování obecních cest
kolem domů č.p. 11,12,20,38,70 včetně přilehlých vjezdů, na které si občané finančně přispějí.
Velké dilema – pitnou vodu, které je v samotínských studních relativní dostatek v přijatelné
kvalitě, nestačíme v dostatečném množství dopravit do vodojemu. Řešení? Několik. Všechna
finančně náročná. Částečná výpomoc kvalitní vodou z vodojemu Sirákov je asi díky nedůvěře a
rivalitě obcí zděděné po tatících neuskutečnitelná. Potom zbývá postupná výměna hlavního vedení
vodojem-studně nebo zřízení elektrické přípojky ke studním a vodu „tlačit“ čerpadlem. K tomu
všemu musíme upravit pozemky a oplocení studní – akce, kde je vřele vítána placená brigádnická
výpomoc, především v 1. polovině roku.
F. Landa

Finance.
Plnění obecního rozpočtu v roce 2002 a plán rozpočtu 2003
Příjmy rozpočtu:
Příjmy
Položka
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činosti
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečně činných
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Daň z nemovitostí
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Splátky půjček od podn.subjektů
Splátky půjček od obyvatelstva
Dotace ze státního rozpočtu
Dotace ze všeobecné pokladny státního rozpočtu
Dotace od obcí
Podnikání v zemědělství-pronájem pozemků
Pěstební činnost-pronájem,služby
Sběr a zpracování druhotných surovin-železo
Pitná voda-služby vodné
MŠ-služby stravné
Zájmová činnost v kultuře-pronájem
Záležitosti kultury a sděl.prostředků-služby,ostatní
Program rozvoje bydlení-úroky
Výstavba a údržba místních inž.sítí-prodej
Sběr a odvoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí-ostatní
Příjmy z úvěr.fin. operací-úroky
Ostatní
Celkem

Plán 2002
220 000,00
90 000,00
20 000,00
240 000,00
400 000,00
208 000,00
60 000,00
2 200,00
0,00
0,00
0,00
23 300,00
73 900,00
3 300,00
100 000,00
0,00
197 600,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
850 000,00
20 000,00
0,00
43 100,00
0,00

Skut. 2002
256 858,00
129 234,00
19 342,00
287 663,00
434 597,00
209 370,00
57 990,70
2 325,00
14 988,00
45 547,00
16 945,90
23 300,00
68 088,00
3 297,00
96 330,00
2 775,00
180 804,00
44 408,40
500,00
23 952,00
7 980,14
870 369,00
23 596,00
816,00
58 844,25
0,00

2 591 400,00

2 879 920,39

% Plánu
116,75
143,59
96,71
119,86
108,65
100,66
96,65
105,68
0,00
0,00
0,00
100,00
92,14
99,91
96,33
0,00
91,50
111,02
0,00
0,00
0,00
102,40
117,98
0,00
136,53
0,00
111,13

Plán 2003
260 000,00
130 000,00
20 000,00
300 000,00
450 000,00
208 000,00
58 000,00
2 300,00
13 600,00
45 000,00
0,00
24 400,00
68 000,00
5 400,00
100 000,00
2 000,00
200 000,00
5 000,00
600,00
1 000,00
4 000,00
537 700,00
24 000,00
1 000,00
40 000,00
0,00
2 500 000,00

STAV FINANCÍ K 31. 12. 2002 :
- pokladna:
0,00 Kč
- bankovní účet: 1 149 280,21 Kč
- term. vklad:
1 117 870,55 Kč

Celkem:

2 267 150,76 Kč
J. Dočekal
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Výdaje rozpočtu:
Výdaje
Položka
Pěstební činnost-ostaní osobní výdaje
Vnitřní obchod - nákup zboží
Silnice-opravy, služby, poradenství,chodníky,doprav.znač.,lávka u hosp.
Provoz veřejné silniční dopravy-obslužnost
Záležitosti v silniční dopravě-materiál
Pitná voda-stavby,poplatky,služby,opravy,materiál,osobní,opr.vodojem,plot
Odvádění odpadních vod-služby
MŠ-plyn, elekřina,materiál,pomůcky,telefon,pošta,služby
ZŠ-transfery obcím
MŠ-stravování-potraviny,náhrady,materiál
Činnost knihovnická-knihy,osobní
Záležitosti kultury-služby,osobní, porodné
Zachování kulturních hodnot-služby
Rozhlas a televize-ostatní
Zájmová činnost v kultuře-dokumentace,elektřina
Záležitosti kultury a sdělovacích prostředků-služby,pohoštěí,dary,materiál
Program rozvoje bydlení-půjčky obyvatelstvu,služby
Veřejné osvětlení-eletřina,opravy
Výstavby místních inž.sítí-ostatní výdaje, služby
Komunální služby-neinv.dotace
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů-služby
Sběr a odvoz komunálních odpadů-služby,drobný majetek
Péče o vzhled-osobní,materiál,služby,pohonnéhmoty,sečení,splav,porosty
Požární ochrana-oděv,opravy,materiál,pohonné hmoty,hasičárna,klubovna
Zastupitelstva obcí-osobní,cestovné,pojistné,služby,pohoštění
Volby do parlamentu-osobní,platy,pohoštění,cestovné
Voby do zastupitelstva-osobní,pohoštění,cestovné
Činnost míst.správy-drobný maj.,mat.,služby,opr.,data,úroky,tiskárna,Zprav.
Ostatní činnosti-poplatky
Kulturní dům-plynofikace, oprava záchodů
Budova MŠ, OÚ-oprava omítek
Sekačka na trávu
Celkem

Plán 2002
4 000,00
0,00
801 000,00
35 000,00
0,00
746 000,00
0,00
98 000,00
109 900,00
60 000,00
6 500,00
2 000,00
0,00
0,00
10 000,00
55 000,00
0,00
32 000,00
390 000,00
0,00
0,00
70 000,00
7 000,00
1 000,00
90 000,00
5 600,00
0,00
74 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Skut. 2002
0,00
7 800,70
493 261,10
34 326,00
78,00
938 127,70
2 205,00
108 095,16
106 400,00
102 468,40
4 506,00
3 806,00
26 145,00
482,00
12 541,48
64 616,40
107 607,10
13 813,26
392 100,00
2 000,00
1 784,00
87 522,30
20 603,05
38 037,10
92 147,90
5 621,30
10 112,40
104 964,10
1 400,00
0,00
0,00
0,00

% Plánu
0,00
0,00
61,58
98,07
0,00
125,75
0,00
110,30
96,82
170,78
69,32
190,30
0,00
0,00
125,41
117,48
0,00
43,17
100,54
0,00
0,00
125,03
294,33
3 803,71
102,39
100,38
0,00
141,84
0,00
0,00
0,00
0,00

Plán 2003
1 000,00
5 000,00
964 000,00
35 000,00
1 000,00
371 700,00
3 000,00
100 000,00
88 300,00
100 000,00
5 000,00
10 000,00
20 000,00
500,00
12 000,00
10 000,00
50 000,00
15 000,00
10 000,00
2 000,00
2 000,00
90 000,00
41 500,00
82 000,00
100 000,00
0,00
0,00
125 000,00
2 000,00
220 000,00
7 000,00
27 000,00

2 597 000,00

2 782 571,45

107,15

2 500 000,00

J. Dočekal

Počasí.
Říjen.
Nejvyšší ranní teplota, dne 4.10. byla +11°C; 17.10. +10°C; 5,6, a 16.10. +9°C, nejnižší ranní
teplota, dne 21. a 31.10 byla -1°C; 13.10. +2°C; 19. a 20.10. +3°C průměrná ranní teplota je
+5,3°C. Nejvyšší večerní teplota, dne 3. a 23.10. +12°C a 1,2,4,6, a 10.10. +11°C; 5,16,17, a
27.10 +10°C; nejnižší večerní teplota, dne 21.10. +1°C; 20.10. +3°C; 13,24, a 29.10 +4°C,
průměrná večerní teplota je +7,2°C. Počet slunných dní 1, počet dní, kdy pršelo 10, 3x foukal vítr,
1 den byla mlha, 2x padaly kroupy a 1 den pomrholilo. Říjen byl velice mokrý a studený měsíc.
Listopad.
Nejvyšší ranní teplota, dne 16.11. byla +11°C; 2,15,17, a 26.11. +8°C; 18,19,22,27.11. +7°C,
nejnižší ranní teplota, dne 5.11 byla -4°C; 3, a 6.11 -3°C; 7.11. -2°C, průměrná ranní teplota je
+3,7°C. Nejvyšší večerní teplota, 16.11. byla +12°C; 15, a 17.11. +9°C; 18, a 26.11. +8°C,
nejnižší večerní teplota, dne 5, a 6.11 -2°C; 7, a 10.11. 0°C; 3, a 8.11 +1°C, průměrná večerní
teplota je +4,7°C. Počet slunných dní 1, počet dní, kdy pršelo 6, sněžilo 1 den, 1 den padal sníh
s deštěm, 3x foukal vítr. I tento měsíc bylo slunce obtížně k vidění.
Prosinec.
Nejvyšší ranní teplota, dne 30.12. byla +5°C, 2. 4. a 5.12. +3°C, nejnižší ranní teplota, dny 12.12.
byla -11°C, 9., 11., 20.12. -10°C, průměrná ranní teplota je -3,2°C. Nejvyšší večerní teplota, dne
30.12. +7°C, 4.12. +6°C, 1. a 3.12. +5°C, nejnižší večerní teplota, dne 10. a 11.12. -10°C, 9. 12. a
31.12. -9°C průměrná večerní teplota je -2,6°C. Počet jasných dní 5, pršelo 2 dny, sníh padal 2 dny
a 3 dny foukal vítr. Sněhová pokrývka 5-10 cm byla od 16.12. do 29.12.
Z. Jaroš
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Mateřská škola.
ZÁPIS DO ŠKOLY .
Dne 24. ledna proběhl v základní škole
Nížkov zápis dětí do prvního ročníku
zdejší školy. Zápisu se zúčastnily tyto děti
z naší vesnice: Jágrová Jana č.89,
Sekničková Iveta č.5, Řeháčková Ivana
č.59, Musilová Hana č.73, Enderle
Vojtěch č.69.
M. Jarošová

PŘEŽBLEBTY VE ŠKOLCE :
- Po návštěvě Mikuláše a čerta v mateřské
škole si učitelky povídají o potencionální
nové učitelce a jedna z nich praví „Já ji
znám a je opravdu dobrá“. Malá Pavlínka
zaslechla konec věty a povídá: „Já jsem z
toho čerta taky celá modrá“.
- V době, kdy již bylo jasné, že paní Lada
Vítková na naší školce končí a nová paní
učitelka je již domluvená, že na naší
školku půjde, si veškerý personál povídal,
že podle jména (Margita) asi pochází ze
Slovenska. Anička Jarošová to uslyšela a
zvolala na děti: „Jé, naše nová učitelka
bude mluvit francouzky“.

Marii Jarošovou ke dni 31.12.2002 z funkce ředitelky
organizační složky obce a následně od 1.1.2003 ji
jmenoval ředitelkou příspěvkové organizace s vlastní
právní subjektivitou. K oběma těmto krokům musel
být též dán souhlas Krajského úřadu. Od tohoto
okamžiku má ředitelka právo odvolávat a přijímat
zaměstnance, podepisovat smlouvy a řídit školku bez
neustálého nařizování vyšších orgánů, když dohled
nad školkou má jak zřizovatel, to je obecní úřad, tak
Krajský úřad. Školka se musela zaregistrovat u
finančního úřadu, u obchodního soudu v Brně a má
vlastní účet, ale to neznamená, že si může nakupovat
podle své libosti, jak bylo proklamováno mnohokrát
v televizi. Na každou finanční operaci si musí peníze
sehnat. Od obce dostane jenom finance podle předem
schváleného rozpočtu a při výjimečných událostech,
a to musí schválit obecní zastupitelstvo.
M. Jarošová

M. Jarošová

ZMĚNY VE ŠKOLCE .
Od 1. ledna 2003, došlo k zatím největší
změně v řízení mateřské školy za
posledních 12 let. Od tohoto data zanikla
školka jako organizační složka obce,
převážně řízena školským úřadem a
financována obcí a státem. Vznikla
příspěvková organizace obce s vlastní
právní subjektivitou. To znamená, že
platy zaměstnanců a pedagogů budou
hrazeny Krajským úřadem, od státu bude
dotace ve výši 940,-Kč na jedno dítě a
provozní náklady budou opět hradit obce,
podle zastoupení dětí z každé obce.
Obecní úřad musel nejdříve zpracovat
novou zřizovací listinu (plus 4 další
přílohy) a požádat o změnu v zařazení
v síti škol. Po schválení Krajským
úřadem, nejprve obecní úřad odvolal paní

ZMĚNA UČITELKY A KUCHAŘKY .
Paní Lada Vítková vyhrála konkurz na funkci
vychovatelky ve Žďáře nad Sázavou a k 31. lednu
2003 na naší školce končí. Od 1. února 2003 bude učit
nová učitelka paní Nedopilová Margita ze Žďáru nad
Sázavou, která učila v Počítkách, kde byla školka pro
malý počet dětí zrušena. Dále k 31. lednu 2003
odchází z Mateřské školy kuchařka paní Jaitnerová
Eva, Poděšín č.54, která zde pracovala od roku 1991,
to je 12 roků. Na uvolněné místo nastoupí od 1. února
paní Doležalová Jana Poděšín č.92.
M. Jarošová
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Kultura.
EVROPSKÁ UNIE.
Začal se psát rok 2003. Pro občany České republiky je to velmi důležitý rok.
Po loňském přizvání těchto deseti států: Česká republika, Estonko, Kypr,
Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko, bude letos
ve všech konáno veledůležité referendum o tom, jestli tam vůbec chceme jít.
Podle mého názoru nám asi nezbude nic jiného než souhlasit se vstupem.
V případě, že by občané naší republiky odmítli vstup do EU, postavili by si
tím na nějaký čas tzv. Čínskou zeď. To znamená, že bychom se uzavřeli nejen Evropě, ale i světu.
Proto ve dnech 15. – 16. června neváhejte a odpovězte ANO na otázku „ Souhlasíte s tím, aby se
Česká republika stala podle smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii členským
státem Evropské unie? Věta je pro obyčejné smrtelníky trochu kostrbatá, ale doufám, že budete
mít v těchto dnech pevnou ruku pro správnou volbu.
Lidé se často obávají, zda po vstupu do EU u nás nenastane zvyšování cen na evropskou úroveň,
při zachování našich dnešních platů. Podle zkušeností z jiných států, které vstoupily do unie, se
ukazuje, že ceny i platy se vytvářejí podle ekonomiky daného státu a členství v unii tuto
ekonomiku naopak vylepšuje formou různých dotací. Medii často kritizovaná různá omezení jsou
většinou namířena na stát a na podniky, ale pro běžné občany jsou k dobru. Třeba například i tím,
že budou kvalitnější potraviny. Velké plus vidím i v zákonodárství. Nebudou u nás moci platit
některé zákony jako dosud, které hodně kritizujeme. Často opakované námitky na podmínky
v zemědělství. Vstup do unie by nám neměl uškodit, ale naopak pomoci i v sjednocení dotací do
zemědělství s jinými státy, které jsou u nás na nižší úrovni. Pro milovníky cestování a zahraničních
nákupů nemusíme zdůrazňovat výhody zrušení hranic se členy EU. Zkušenosti původně
zaostalých států jako např. Irsko, Portugalsko, Španělsko po vstupu do unie mluví samy za sebe.
Z. Jaroš, J. Dočekal

KNIHOVNA ROK 2002.
Počet návštěvníků 170, z toho 116 dospělí a 54 děti.Půjčená literatura 370, z toho naučná dospělí
10; krásná dospělí 259; naučná děti 3; krásná děti 74 a regionální 24. Knihovní fond celkem 1755,
z toho naučná literatura 278, krásná literatura 1477. Přírůstek knih 50 ks, z toho nákup 18 ks
/2693,-Kč, dar 32 ks /1547,-Kč. Zapůjčení knih 33 ks.
J. Jágr

ÚVAHA.
Ať žije demokracie! Ale toto je spíše anarchie! Posuďte sami, co je také možné.
ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY. Okresní soud v Pelhřimově rozhodl dne 20. listopadu 2002
v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Jiřího Zacha a přísedících Jindřicha Peřiny a Karla
Tesaře, po hlavním líčení, takto: obžalovaní 1/ Milan Juriček, nar. 14.5.1958 v Brně, 2/ Jiří Liška,
nar. 4.11.1967 v Brně, jsou vinni, že oba obžalovaní společně: (teď následuje podrobný výčet 48
trestných činů, kterých se dopustili. Celková škoda, kterou způsobili činí 256.790,-Kč. mezi těmito
poškozenými je i obecní úřad Poděšín. Pod bodem 42 je tento zápis: v době od 12.00 hodin dne
29.11. 1998 do 12.00 hodin dne 6.12.1998, v obci Poděšín, okr. Žďár nad Sázavou vnikli
nezjištěným způsobem, po překonání uzamčení vstupních dveří do místní kaple, kde odcizili 4 ks
kovových jednopramenných oltářních svícnů, porcelánovou sošku Panny Marie Lurdské a kovové
nůžky na knoty v celkové hodnotě 4.310,- Kč, ke škodě Obce Poděšín). Tedy oba obžalovaní pod
body 1 – 48 přisvojili si cizí věc tím, že se jí zmocnili, čin spáchali dílem vloupáním a způsobili
jím škodu nikoli malou a zároveň se dopustili jednání pro společnost nebezpečného, které
bezprostředně směřovalo k přisvojení si cizí věci zmocněním se jí vloupáním a způsobení škody
nikoli malé v úmyslu tento trestný čin spáchat. Tím spáchali trestný čin krádeže podle § 247 dílem
6
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odst. 1, písm. b), odst 2 tr. zákona dílem dokonaný, dílem ve stádiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr.
zák. dále trestný čin poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1, tr. zák., za to se odsuzují oba
obžalovaní podle § 247 odst. 2 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí
svobody každý v trvání dvou roků. Podle § 58 odst. 1 a § 59 odst. 1 tr. zákona se výkon tohoto
trestu každému z obžalovaných podmíněně odkládá na zkušební dobu v trvání čtyř roků. Dále
následuje další výčet 37 loupeží, které spáchali a pro nedostatek důkazů z nich byli zproštěni. Já
nevím, jaký názor na to máte, ale já osobně si myslím, když někdo udělá 48 dokázaných trestných
činů v hodnotě 256.790,- Kč, že by minimálně ty dva roky měl dostat natvrdo a to se mně ještě zdá
málo.
Z. Jaroš

POHLEDNICE
Proběhly Vánoce, Silvestr, Nový rok a my jsme si odpočinuli a načerpali nové síly do dalšího roku
svého života. Vraťme se, ale zpět k proběhlým svátkům. Jako každý rok si o svátcích přejeme
všechno nejnejnej…., a jak si to přejeme. Většinou si popřejeme osobně nebo telefonem, poslední
dobou se rozšířila přání E-mailovou poštou a v neposlední v řadě se přání zasílají formou SMS
zpráv mobilem. Postupem času se hlavně u mladší generace vytrácí stará dobrá pohlednice. Proč
píši stará? Vždyť první pohlednice vznikla v Anglii v roce 1843, což je plných 160 let zpět. A jak
vznikla? Samozřejmě nejvíce vynálezů je z lenosti. V osudném roce jednoho anglického
obchodníka přestalo bavit neustále psát svým zákazníkům a známým různá přání a zadal si do
tiskárny zakázku a tím byly na světě první pohlednice, do kterých obchodník napsal jen adresu a
měl vystaráno.
Z. Jaroš

Zajímavosti.
vyhlouben podélný žlábek 7 cm široký.
Ramena jsou také 20 x 20 cm a na každou
stranu jsou 47 cm, takže
celková délka ramena je
118 cm. Horní část má
též půdorys 20 x 20 cm
a je vysoká 70 cm.
Celková výška kříže je
385 cm nad zemí. Ve
spojnici ramen těla a
vrchu kříže je krucifix.
Tento mohutný kříž
musí být ještě zasazen
dost do země, aby se
nevyvrátil. Jestli někdo
něco o tomto kříži víte,
tak budu vděčný za
každou i minimální
informaci.
Pro zajímavost – tento
kříž je jako jediná
památka v Poděšíně na
Seznamu nemovitých
kulturních
památek
správního obvodu Žďár
n. S.
Z. Jaroš

Dnes popíši další kříž, který stojí za
Poděšínem po levé straně silnice na Nížkov u
tzv. Sirákovské cesty.
Tento
nejmohutnější
kříž v Poděšíně patří
rodu Roseckých čp. 19.
Kříž má základ 60 x 60
cm, který ve výšce 75
cm nad zemí se zužuje a
po dalších 21 cm je
obruba 7 cm vysoká o
rozměrech 40 x 40 cm.
V onom 21 cm zúžení je
vysekán letopočet asi
1846 nebo 48, 45, 43.,
k těmto
letopočtům
mám
ve
svých
záznamech jenom rok
1948 a to, že byl
Hejtman
(starosta)
Rosecký Jan a konec
roboty 1092 dní s voly a
390 dní ruční. Tělo kříže
má rozměry 26 x 24 cm
a je vysoké 195 cm. Ve
výšce asi 90 cm je
7
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Obyvatelé 2002.
1.Počet obyvatel k
1.1.2002.
2.Narozené
děti
v roce 2002.
3.Přihlášení občané v
roce 2002.

253

4.Zemřelí
občané
v roce 2002.

3

5.Odhlášení občané v
roce 2002.

8

6.Svatby
2002.

6

v roce

7.Počet
obyvatel
k 31.12.2002.
8.Životní jubilea v
roce 2003:

9.Výročí svateb
v roce 2003:

Z toho 124 mužů a 129 žen

1

Šlechtický Jiří

č.p. 5

nar.

4

č.p.77
č.p.63
č.p.32
č.p.94
č.p.47
č.p.67
č.p.18
č.p.80
č.p.80
č.p.80
č.p.80
č.p.57
č.p.25
č.p.25
č.p.52
č.p.77
č.p.57
č.p.63
č.p.71
č.p.32
č.p.93

nar.
10.7.1978
nar.
4.7.1980
nar.
15.10.1976
nar.
8.4.1976
+ 12.2.2002
87 r.
+ 18.2.2002
74 r.
+ 3.6.2002
74 r.
nar.
28.4.1975
nar.
21.8.1979
nar.
13.8.1998
nar.
15.7.2001
nar.
28.4.1975
nar.
27.3.1980
nar.
19.8.1976
nar.
7.2.1985
dne:
29.6.2002
dne:
26.7.2002
dne:
17.8.2002
dne:
17.8.2002
dne:
27.9.2002
dne:
16.11.2002

247

Dočekal Pavel
3.7.02 z Matějova
Bláhová Marie
23.8.02 z Polné
Chvátalová Lucie
18.10.02 z Prahy
Jágrová Olina
22.11.02 z Měřína
Flesar Rudolf
Homolová Marie
Matoušková Růžena
Sobotka David
7.1.02 Polná
Sobotková Hana
7.1.02 Polná
Sobotková Denisa
7.1.02 Polná
Sobotková Nikol
7.1.02 Polná
Sobotka Pavel
16.1.02 Sirákov
Šimek Pavel
23.7.02 Bohdalov
Šimková Martina
31.7.02 Praha
Zápotočná Andrea
18.9.02 Pardubice
Kosourová Lenka a Dočekal Pavel
Sobotka Pavel a Musilová Monika
Bláha František a Tvrdíková Marie
Chvátal Libor a Oulehlová Dana
Chvátal Alois a Petržílková Lucie
Jágr Jaromír a Fraňková Olina
z toho 122 mužů a 125 žen

80 r.
80 r.
80 r.
70 r.
65 r.
60 r.
60 r.
60 r.
60 r.
60 r.
60 r.
55 r.
55 r.
55 r.
55 r.
55 r.
55 r.
50 r.
50 r.
50 r.
50 r.
30 r.
30 r.
25 r.
25 r.
25 r.
20 r.
20 r.
20 r.
15 r.
15 r.

Rosecká Františka
Válová Františka
Chvátalová Anna
Jágrová Marie
Šmirausová Anežka
Rosecký František
Doležal Antonín
Šimková Helena
Sobotka Václav
Landa František
Chalupník Jan
Chvátal Alois
Řeháčková Ludmila
Landová Jindřiška
Flesar Bohumil
Rosecká Marie
Homola Jan
Jaroš Zdeněk
Sláma Jan
Flesar Stanislav
Flesar Bohumil
Alena a Jan Homolovi
Eva a Jiří Jarošovi
Helena a Jan Šimkovi
Jana a František Kosourovi
Anna a Bohumil Nejedlovi
Marie a Jan Slámovi
Jitka a Roman Landovi
Anna a Josef Jágrovi
Hana a Vratislav Palasovi
Marie a Milan Matouškovi

č.p.19
č.p.13
č.p.33
č.p. 2
č.p.90
č.p.70
č.p. 4
č.p.80
č.p.57
č.p.33
č.p.22
č.p.32
č.p.59
č.p.33
č.p.10
č.p.70
č.p.34
č.p.79
č.p.81
č.p. 7
č.p.35
č.p.34
č.p.76
č.p.80
č.p.77
č.p.85
č.p.81
č.p.38
č.p.64
č.p. 6
č.p.87

nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
dne.
dne.
dne.
dne.
dne.
dne.
dne.
dne.
dne.
dne.

25.1.2002

11.1.1923
15.5.1923
26.7.1923
20.1.1933
8.1.1938
20.4.1943
3.5.1943
23.6.1943
10.7.1943
13.9.1943
8.12.1943
18.1.1948
16.2.1948
17.4.1948
6.6.1948
27.7.1948
12.9.1948
1.3.1953
20.3.1953
31.5.1953
7.8.1953
3.2.1973
22.4.1973
10.6.1978
21.10.1978
25.11.1978
5.2.1983
22.4.1983
23.4.1983
23.4.1988
30.7.1988
Z. Jaroš
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Sport.
Pořadí
TJ.
Pořadí
celkem

Pořadí
TJ.
Pořadí
celkem

Vánoční turnaj TJ. Poděšín, dne 27.12.2002.

Příjmení a jméno
Oddíl
Příjmení a jméno
Oddíl
1.
Kissnerová Renata SRN
14. Eliáš Bohuslav
Nížkov
1.
2.
Bláha František
Poděšín
9.
15. Chvátal Jaroslav
Poděšín
3.
Sobotka Jaroslav
Nížkov
10. 16. Chvátal Alois
Poděšín
4.
Brabec Zdeněk
Nížkov
11. 17. Vejvoda František ml. Poděšín
2.
5.
Jaroš Petr
Poděšín
12. 18. Jaitnerová Andrea
Poděšín
3.
6.
Štikarová Jana
Poděšín
13. 19. Maša Stanislav
Poděšín
7.
Pokorný Ivo
Nížkov
14. 20. Koumar Jan
Poděšín
8.
Kissner Thomas
SRN
15. 21. Jaitner Milan
Poděšín
4.
9.
Jaroš Zdeněk
Poděšín
16. 22. Maša Petr
Poděšín
5.
10. Šustr Radek
Poděšín
17. 23. Vejvodová Marie
Poděšín
6.
11. Jaroš Radim
Poděšín
18. 24. Koumar David
Poděšín
7.
12. Maša Pavel
Poděšín
19. 25. Vejvoda Petr
Poděšín
8.
13. Neubauer Aleš
Poděšín
20. 26. Doležal Jiří
Poděšín
Tabulky okresních soutěží po první polovině. Zde je patrné, že jediné družstvo Poděšín C má
jistotu, že se v soutěžích udrží, ostatní o svou definitivu urputně bojují.
OP 1.třídy:
OP 4.třídy:
1. Mostiště
7 1 1 117 : 45 24 1. Sokol Žďár
8 0 1 117 : 45 25
2. Vojnův Městec 7 1 1 101 : 61 24 2. Vel. Meziříčí C 6 3 0 110 : 52 24
3. Bystřice n/P.
5 3 1 94 : 68 22 3. Mostiště C
5 1 3 103 : 59 20
4. Nížkov B
5 1 3 89 : 73 20 4. Měřín B
4 3 2 96
: 66 20
5. Velká Bíteš
5 1 3 86 : 76 20 5. Nové Město B 4 3 2 83
: 79 20
6. Ostrov n/O.
3 2 4 80 : 82 17 6. Nové Dvory A 4 1 4 84
: 78 18
7. Poděšín A
2 3 4 71 : 91 16 7. Nové Dvory B 3 1 5 64
: 98 16
8. Nové Město
2 1 6 60 : 102 14 8. Lhotky B
2 1 6 69
: 93 14
9. Fryšava
2 0 7 71 : 91 13 9. Poděšín B
2 1 6 47
: 115 14
10. Lhotky
0 1 8 41 : 121 10 10 Žďas Žďár E
0 0 9 37
: 125 9
OP 5.třídy:
1. Sázava
8 0 1 115 : 47 25 6. Žďas Žďár F
4 0 5 83
: 79 17
2. Velká Bíteš C 7 0 2 114 : 48 23 7. Velká Losenice 4 0 5 79
: 83 17
3. Vepřová A
7 0 2 105 : 57 23 8. Vepřová B
3 0 6 66
: 96 15
4. Radostín n.O. 6 0 3 96 : 66 21 9. Jámy B
1 1 7 46
: 116 12
5. Poděšín C
4 1 4 80 : 82 18 10 Poděšín D
0 0 9 26
: 136 9

KRAJSKÉ PŘEBORY.
Na prvních krajských přeborech nového Kraje Vysočina (v sobotu 18. ledna v Hrotovicích na
Třebíčsku) měl náš oddíl dva zástupce. Jedním byl jeden z dvojice rozhodčích Jaroš Zdeněk.
Hráče zastupovala Štikarová Jana a hned musíme konstatovat, že velice úspěšně. Nejprve ve
dvouhrách obsadila překvapivě třetí místo za Paclíkovou SK Jihlava a Piknerovou Havl. Brod, ale
před Růžičkovou SK Jihlava. Další hráčka z našeho okresu Červinková obsadila šesté místo. Další
třetí místo obsadila Štikarová ve smíšené čtyřhře, její partner byl Jírek Jan Žďas Žďár, hrající 3.
9
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ligu. Soutěže mužů vyhrál Kanta František Solex Hamry,
který v minulosti jako mladý hráč mnohokrát hrál
v Poděšíně. Tyto krajské přebory byly pro Janu zatím
největším životním úspěchem, vždyť soutěže se účastnili
hráčky hrající 2. ligu.
Z. Jaroš

HÁZENÁ
Po příjezdu ze Švédska (rozhovor byl ve Zpravodaji č.
3/2002), jsme začali přípravu na novou sezónu. Týden jsme
trénovali dvakrát denně a pak už třikrát týdně. Podzimní část
2. dorostenecké ligy (tento tým trénuji) jsme začali 7. září a
skončili 22. listopadu. Za tuto dobu jsme odehráli 11 utkání,
9 vyhráli a 2 prohráli. S 18 body jsme vyhráli podzimní část
soutěže a máme šanci postoupit do 1. dorostenecké ligy.
Myslím si, že tato část sezóny Novoveselské házené byla
nejúspěšnější v celé historii. Minižáci jsou přeborníci Jižní
Moravy, mladší žáci vedou 4 bodovým náskokem a mají
šanci postoupit na přebory republiky, starší žáci jsou na
druhém místě a muži jako nováček 2. ligy jsou po podzimu
na sedmém místě.
F. Vejvoda

Obecní Judo.
Zahajujeme novou rubriku v našem Zpravodaji. Měla by poukazovat na problémy a nedostatky
v naší obci. Mohla by přispět k odstranění těchto nedostatků nebo alespoň jejich zmenšení. Může
zde, stejně jako v celém Zpravodaji, přispívat kterýkoliv občan naší obce, kterému není lhostejný
vzhled naší obce, či chování některých lidí.
J. Dočekal

PODĚŠÍN-OBEC VOLNĚ POBÍHAJÍCÍCH PSŮ.
Už jste šli nakupovat do prodejny a v zádveří museli obcházet psa, který čeká na svého „páníčka“?
Při odchodu pejsek za dohledu svého „páníčka“ vytvoří dílo vedle prodejny a oba spokojeně
odejdou. A ta vůně na rampě a kolem, kde se skládá pečivo. Pejskové – toť náš letitý problém.
Ale? Co kdyby páni radní, jeden jako druhý, zaplatili jako první pokutu? Vždyť jejich miláčci
hřeší stejně jako ostatní! Je pravda, že některým majitelům pejsků by bylo lepší vystavit měsíční
paušál.
D. Chvátalová

OZNAMOVATEL .
Při pořezu olší a vrb na „bahně“ u rybníka se našel televizor včetně obrazovky, kompletní
splachovač WC a několik PET lahví s částečnou náplní vyjetého oleje, zbytek oleje lze získat
z vody močálu. Majitelé uvedených cenností se můžou o navrácení hlásit na OÚ.
F. Landa

ZNÁTE PRAVIDLA CHOVÁNÍ V PODĚŠÍNSKÉ ČEKÁRNĚ ?
Pro školáky – obec Tě dotuje částkou 2 850,- Kč, proto musíš před každým kopnutím do zdi řádně
omočit botu v blátě a rekord, jak vysoko, vyznač na zdi. Celá akce má především úspěch uvnitř,
kde jsou bílé zdi.
Pro mládež – děvčata, která se ještě stydí, čůrají v zadním rohu. Obzvláště tenké Libresse se
odhazují do rohu vedle okna. Mládenci, použité prezervativy se odkládají na parapet okna.
Pro kuřáky – při kouření, mezi jednotlivými šluky, se propaluje jízdní řád (bohužel ten poslední
tam vydržel 2 dny). Cigarety se zhasínají zásadně o zeď, v místech, kde je dostatečně bílá. F. Landa
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Domy v Poděšíně.
Č.p. 11
Od roku min. 1788
Majitelé a události:
1788 Chvátal Matěj
1839 Rosizký Martin
1869 Rosecký Martin
*1826 Poděšín [8], Rosecký Ant.*1834 Poděšín
1874 velký požár
1880 Rosecký Martin *1826 Poděšín [9]
1890 Rosecký Antonín *1834 Poděšín [6]
1913 požár
1914 Rosecký Martin
1926 Rosecký Martin – postaven výměnek
1930 Rosecký Martin
1934 Rosecký Martin – postavena kůlna
1938 Rosecký Martin – opraven chlév
1980 Rosecký Josef – úmrtí
1992 Rosecká Jindřiška – úmrtí
2002 Navrátil Vladimír [3]
Přezdívka po doškách r. 1930: U Chvátalů
Výměra v ha r. 1930: 23 63
Č.p. 12
Od roku min. 1788
Majitelé a události:
1788 Chvátal Marek
1869 Hanus František
*1824 Sirákov [8]
1874 velký požár
1880 Hanus František *1853 Rudolec [8]
1890 Hanus František *1853 Rudolec [7]
1914 Šimek Vojtěch
1930 Šimek Vojtěch
1934 Šimková M. – úmrtí
1968 Šimek František – úmrtí
1989 Šimková Marie – úmrtí
1990 Doležal Josef – zahájena rekonstrukce 3.8.
2002 Doležal Josef [5]
Přezdívka po doškách r. 1930: U Hošků
Výměra v ha r. 1930: 3 63
Č.p. 13
Od roku min. 1788
Majitelé a události:
1788 Laštovička Antonín
1869 Flesar František
*1823
Sirákov
[9],
Endrlová Anna *1825 Poděšín [2], Laštovičková
Anna *1812 Poděšín [2]
1880 Flesar František *1823 Sirákov [6]
1890 Flesar Václav *1852 Poděšín [3]

1914 Stránský František
1926 Stránský – postaven nový vrch
1930 Stránský František
1955 Stránský František – úmrtí
1958 Stránská Anna – úmrtí
1983 Vála Jan – úmrtí
2002 Válová Františka [0]
Přezdívka po doškách r. 1930: U Krejčů
Výměra v ha r. 1930: 2 81
Č.p. 14
Od roku min. 1788
Majitelé a události:
1788 Doležal Řehoř
1839 Doležal Wojtěch
1869 Doležal Vojtěch
*1832 Poděšín [9]
1880 Doležal Vojtěch *1832 Poděšín [10]
1890 Doležalová Kateřina *1836 Nížkov [6]
1914 Šimek Jan
1925 Nejedlý František – post.nový vrch u dom.
1930 Nejedlý František
1937 Nejedlý František – pokr. kůlna eternitem
1988 Nejedlý František – úmrtí
1996 Nejedlý Alois – úmrtí
2002 Nejedlý Alois [0]
Přezdívka po doškách r. 1930: U Doležalů
Výměra v ha r. 1930: 16 04
Č.p. 15
Od roku min. 1788
Majitelé a události:
1788 Košák Martin
1839 Košák Jan
1869 Košák Jan *1844
Poděšín
[3],
Košák
Václav *1824 Poděšín [4], Košák Josef *1819
Poděšín [4], Košák Jan *1816 Poděšín [5]
1873 velký požár
1875 velký požár
1880 Košák Jan *1844 Poděšín [11]
1890 Doležal Václav *1855 Poděšín [7]
1914 Doležal Václav, Doležal Josef
1926 Doležal Václav – postavena nová stodola
1930 Doležal Václav
1937 Doležal Václav – pokryto stav. eternitem
1980 Doležalová Františka – úmrtí
1991 Doležal Václav – úmrtí
2002 Doležalová Marie [1]
Přezdívka po doškách r. 1930: U Frypourů
Výměra v ha r. 1930: 14 92
J. Dočekal
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Jak je v Indii – část 1.
Cestu do Indie jsem podnikl loni ve dnech 16.11. až 14.12., tedy
na 29 dní. Chtěl bych se s Vámi podělit o poznatky z této
exotické země. Poznal jsem samozřejmě jen malou část země, ale
byla to zajímavá zkušenost.
1. Několik čísel.
Rozloha: 3 287 590 km2 , počet obyvatel: 1 030 000 000,
časové pásmo: +4,5 hod, poloha: jižní Asie, hlavní město:
Dillí (New Delhi), měna: 1 rupie=0,65 Kč, správní rozdělení:
25 spolkových států, etnické složení: Hinduistánci
(39%),
Telugové (8%), Bengálci (8%), Maráthové (7%), Tamilové (7%),
Gudžarátci (5%)
Náboženství:
hinduisté (80%), sunnitský islám (8%), šíitský islám (3%), křesťané (2%)
Podnebí:
tropické s monzunem od června do září, subtropické na severu, pouštní na
severovýchodě, průměrná teplota v Dillí je 14°C v lednu a 40°C v květnu
Jazyky:
hindština (30%), angličtina, bengálština, 14 místních úředních jazyků, na 850 jazyků
a dialektů
Historie:
V údolí Indu se rozvíjela civilizace již kolem roku 2500 př.n.l. Zemi, kterou nejprve
dobyli Peršané a po nich Alexandr Veliký, sjednotil poprvé ve státní útvar magádhský král Ašóka.
Znovu sjednocena byla říše ve třetím století pod vládou dynastie Guptovců. Po tomto zlatém věku
Indie již následuje jen rozpad říše a okupace ze strany Arabů, Turků, Afghánců a Portugalců. Zemi
nakonec obsadili také Britové a zůstali zde až do roku 1947, kdy vznikly dva státy: hinduistická
Indie a islámský Pákistán. V letech 1947 - 1966 svedla Indie několik válek s Pákistánem a Čínou o
sporná území. V současné době se Indie musí potýkat s narůstajícím separatistickým hnutím v
provinciích Džammú a Kašmír.
2. Důvod cesty.
Cesta byla jako obvykle pracovní. Montovali jsme zde v podniku, vyrábějícím pneumatiky, linku
na stříhání ocelokordu. To je polotovar, jedna z části pneumatiky. Skládá se z ocelových drátů,
které jsou pogumovány surovou, silně lepivou gumou. Asi metr široký pás ocelokordu se v naší
lince zavádí pod úhlem do hydraulických nůžek. Odstřihne se úzký pásek a ten se opět spojuje
slepením. Cesty se kromě mě zúčastnil kolega seřizovač a konstruktér mechaniky z podniku
dodávajícího linku jako celek z Konštrukty Trenčín.

3. Cesta.
Cestovali jsme nejprve autem do Vídně na letiště. Pak letadlem AIRBUS A330 přes Maďarsko,
Rumunsko, Černé moře, Kaspické moře, Irán, Irák, Afgánistán a Pakistán do Dillí v Indii.. Délka
cesty 5 500 km, délka letu 6,5 hodin. Časový posun v Indii je +4,5 hodiny. Zde jsme se ubytovali
v hotelu a po 2 hodinách spánku jsme se přesunuli na vlakové nádraží. Za hotel jsme zaplatili
neuvěřitelných 180 dolarů (6 000 Kč). Zde nás již čekal zástupce podniku zákazníka jako
průvodce. Vlakem cestujeme dalších 8 hodin, 350 km do cíle naší cesty, města Gwalior. Ubytovali
jsme se v hotelu Landmark. Vybavení hotelového pokoje standartní: TV, lednička, koupelna, psací
stůl, běžný nábytek a centrální klimatizace. Je zde restaurace, jídelna, bar a střešní terasa.
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4. Město Gwalior.
Tato ohromná vesnice s 600 000 obyvatel má bohatou histori. Několik paláců, klášterů a
v minulosti sídlo krále (maharádži). Na ulicích, jako všude v Indii, ohromný nepořádek. všude
pobíhají polodivocí psi a potulují se posvátné krávy bez majitele i černá prasata. Odpadky nikdo
nevyváží, jsou všude. Všude se line ohromný zápach. Náš příjezd připadl na neděli, tak jsme
podnikli prohlídku města. Navštívili jsme hinduistický „Chrám slunce“. Ve zvláštní místnosti při
příchodu si musíme zout boty a bosí pokračujeme dále. Budova měla zvláštní pyramidový tvar
s kopulemi. Při zemi po dvou stranách byla ohromná kola a celý chrám jakoby táhne šestispřeží
koní. Byl zde bohužel přísný zákaz focení i filmování. Uvnitř ve výklencích sochy bohů.
Chrámová hudba neustále hrála a zpívala.
5. Doprava.
Doprava je zde velice přetížená a často vznikají dopravní zácpy. Jezdí zde vedle aut i nákladních
hlavně motocykly a motorové tříkolky různých tvarů a velikostí. Asi nejvíce jsou rozšířeni cyklisté
na kolech. Ulicemi se táhne těžký smog. Jezdí se vlevo jako v Anglii. Přednost má ten, kdo má
větší a těžší auto. Cyklisté i motorky se naprosto přehlíží, bez ohledu na to, že jedou po hlavní
silnici. Dopravní značení je naprosto minimální. V noci se jezdí zásadně s dálkovými světly.
Málokdo protijedoucím ztlumí. Maximálně nákladním autům a to pouze na okamžik. Na
motorkách jezdí běžně 3-4 lidi, několikrát jsem viděl rodinku na motorce v pěti lidech. Nikdo
nemá helmu. Všichni a pořád troubí. I když třeba má dát přednost, zatroubí a jede první. Zastaví se
kolona a všichni troubí. Jednou nám „chcíplo“ auto a všichni za námi celou dobu troubili. Pak nás
lidi roztáhli a náš řidič začal ihned troubit, protože se blížil ke křižovatce. Všechna vozidla jezdí
ověšena lidmi. Stojí na stupátkách, na náraznících i na střeše. Jezdili jsme do práce denně 60 km a
tak jsme si dopravy užili. (pokračování příště)
J. Dočekal

Hasiči.
Výroční okrsková schůze hasičů v Poděšíně.
Výbor SDH Poděšín zajistil uspořádání okrskové výroční schůze v místním pohostinství. Konala
se dne 10. 1. 2003. Zúčastnili se jí zástupci těchto sborů: Budeč, Kotlasy, Matějov, Nové Veselí,
Poděšín, Sirákov a Újezd. Nezúčastnili se zástupci sboru ze Březí. Dále byl pozván host: starosta
obce Poděšín Jaroš Zdeněk. Schůzi zahájil velitel okrsku Nového Veselí bratr Chalupa Stanislav.
Zprávu o činnosti okrsku za rok 2002 přednesl starosta okrsku bratr Šedivý František. Poté
zástupci jednotlivých sborů přednesli zprávu o své činnosti za uplynulý rok.
Při této příležitosti aktivista okrsku bratr Sobotka Vladimír předal bratru Stanislavu Chalupovi
medaili Za zásluhy, bratru Františku Šedivému medaili Za příkladnou práci, bratru Janu
Danihelovi odznak preventista I. Stupně. Po zahájení diskuse se slova ujal bratr Vladislav
Vencálek, který vyhodnotil aktivitu výjezdů SDH Nové Veselí. Tím také zdůraznil, že se jedná
často o zbytečné výjezdy. Při hlasování o usnesení se ještě o slovo přihlásil starosta obce Zdeněk
Jaroš, aby se do usnesení napsala povinnost okrsku zajistit účast rozhodčích na okrskových
soutěžích. Tento návrh neprošel a bylo navrženo: každé SDH je povinné zajistit 3 rozhodčí ze
svého sboru. Nakonec následovalo občerstvení, o které se postarala majitelka pohostinství Jitka
Landová.
M. Matoušek
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Koňské příběhy.
NAŠE KONĚ.
Když se k nám můj otec přiženil, používali naši k tahu
volský potah. Práce s tímto potahem byla velice pomalá,
koupil proto koně hnědáka, jménem Hanzl. Naši mně
vyprávěli, že jsem za tímto koněm utíkal na pole jen
v košilce. Když při těžké práci tento kůň zestárnul,
koupili naši mladého koně od Rosecků z Nížkova. Byl to
vraník jménem Rap. Protože byl ještě nezkušený, nestačil
na těžkou práci v hospodářství. Koupili proto k němu do
páru ještě jednoho koně z Polné od p. Šubrta. Byl to
krásný hnědáček a měl jméno Karel. Při těžkém nákladu
se však vzpouzel a stavěl se na zadní. Byl to koník
jezdecký od naší armády. Když zestárnul, koupil otec
hříbátko od Slámů z naší vesnice a dali mu jméno Fetiš.
Měl jsem z něho velikou radost a často jsem ho prováděl.
On se často vzpouzel a nejraději by běhal volně. Měli jsme na humenním poli sklizené obilí, tak
jsem s ním tam vyběhl. On toho ihned využil. Vyskočil do výšky a zadníma nohama mě srazil na
zem. Mně se vodítko vysmeklo z ruky a milý Fetiš se mně za chvíli ztratil z obzoru. Měl jsem
strach, aby nespadl do hlubokého úvozu. Když se pořádně proběhl, přišel za mnou, jako by se nic
nestalo. Od té doby jsem ho pouštěl na dvůr již beze strachu. Když byl dvouletý, zaučili jsme ho
v tahu a v zimě již nahradil starého Karlíka. Bylo to ve válce a naše obec musela dodat několik
párů tažných koní na lesní práce. Soused František se nabídl, že by s jedním párem jel. Aby však
každému zbyl doma kůň, spřáhl by jejich koně s naším. Tak se vydal náš Fetišek zachraňovat svou
prací velkoněmeckou říši. Bylo to v zimě, měli jsme proto strach, aby se jim při této nezvyklé
práci v lese ve sněhu a neznámé krajině u Cerekve něco nepřihodilo. Jeho nynější kočí byl však též
milovník koní, vrátili se k jaru šťastně domů. Bylo to na jaře roku 1945, kdy německá armáda
ustupovala. Všichni jsme již toužebně očekávali konec války a v květnu jsme se konečně dočkali.
Byli jsme u silnice, když někdo zavolal. Rusové již jedou od Žďáru. První ruský voják byl mladík
na koni a s ním ještě několik jezdců. Všichni jsme měli velikou radost, že již konečně bude klid.
Za malou chvíli jsem uviděl pěšího vojáka, který šel k nám do dvora a přímo do stáje. Já jsem
běžel za ním, co si bude přát. On ukázal na Fetiše. Já jsem mu nerozuměl, co říká. Když mně však
pohrozil automatem a ukázal na ohlávku, pochopil jsem, co požaduje. Fetiše jsem odvázal a
nasadil jsem mu ohlávku. Voják na něho nasednul a víc jsem koně neviděl. Když se naši vrátili
z uvítání armády, s pláčem jsem jim říkal, co se přihodilo. Otec proto nasednul na kolo a jel koníka
hledat. Vrátil se však s koněm jiným. Byl to pěkný vraník a s naším Rapem pěkně pároval. Za
několik dnů k nám přijel ruský voják na kobyle. Řekl, že je hřebná, proto ji potřebuje vyměnit.
Zalíbil se mu náš vraník. Odsedlal proto svojí kobylu, nasedl na vraníka a odklusal do vojenského
tábora, který měli u Újezdu. Tuto hnědku měli v šestispřeží a tahala těžkou houfnici. Protože
vojáci nevěděli, kdy se budou stěhovat, potřebovali koně, s kterým mohli kdykoliv odjeti. Dal nám
od ní bumášku na jméno Sosna. Kobylka se měla brzy ohřebit, byla však velice hubená. Již jsme ji
nezapřahali. Aby však měla pohyb, pouštěli jsme ji na dvůr. Dobře jsem ji krmil a za krátký čas se
ohřebila. Z hříbátka jsme měli velikou radost. Bylo jen menší, ale velice čilé. Soňa, jak jsme ji
přejmenovali, se stále ohlížela a měla o hříbátko strach. Když oschlo, postavili jsme ho na nožky a
přistrčili ke strukům. Ono však ještě pít neumělo. Stříkli jsme mu mléko do huby. Za chvíli začalo
pít samo. Když bylo hříbátku šest neděl, začalo být smutné a nejevilo zájem ani o mléko. Zavolali
jsme z Polné zvěrolékaře, ale ani ten ho již nezachránil a po několika dnech uhynulo. Pan doktor
říkal, že hynou i koně starší.
B. Dočekal
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Kronika.
10. června 1945.
Byla v obci provedena volba řádného Národního výboru o 12-ti členech. Volba byla veřejná, všech
občanů od 18-ti let. Proti navrženým členům do N.V. mohl se každý vyjádřit o jeho spolehlivosti za
okupace 1939 – 1945. v červenci t.r. byl utvořen N.V. podle politických stran. Strana
komunistická měla 6 mandátů, strana lidová 6 mandátů. Předsedou byl zvolen Stanislav Chvátal,
domkař č.33.
Sbírka na Lidice a Ležáky.
22. července byla v obci vykonána sbírka na Lidice a Ležáky, které byly Němci vypáleny a
rozbořeny. Všichni mužové v Lidicích byly postříleni u Horákovy stodoly, ženy a děti odvezeny do
koncentračních táborů. Sbírka vynesla 5.600,-Kč.
Po skončené druhé světové válce se vracíme k průběhu a událostem první světové války. Opět se jedná
o doslovný opis kroniky. K událostem po druhé světové válce se vrátíme po vyčerpání všech materiálů 1.
světové války. Opis z kroniky pro zpravodaj provádí Jaroš Zdeněk – kronikář obce.

1. světová válka
28.6.1914. Sarajevský atentát
Jakmile se po obci rozkřiklo, že dne 28 června 1914 byl v Sarajevě zavražděn následník trůnu
Rakouska – Uherska Ferdinand de Este, každý občan cítil, že tato událost se jen tak lehce
neodbude a že to může míti vážné následky. Lidé uvažovali, co všechno Rakousko bude požadovati
na Srbsku. Již tehdy naši čeští lidé cítili, že Německo a Rakousko připravuje válku, noviny neustále
psaly o ozbrojení míru, ale kdy k ní dojde, nikdo nevěděl. Ještě nyní lidé doufali, že nic se nestane,
neboť každý se pamatoval, jak ve škole vykládali v mírumilovnosti císaře Františka Josefa I. Jaké
však bylo překvapení, když na den svaté Anny dne 26 července 1914 najednou se rozkřiklo, že je
mobilizace a že ihned vojáci, kteří jsou na dovolené, musí narukovati a rovněž záloha do 32 roků.
U některých zbraní a služeb do 39 roků. Nyní ve vsi se začal rozléhati pláč, nářek a proklínání,
protože bylo viděti, že Rakousko chce potrestati malé Srbsko velmi důkladně a nespravedlivě,
jelikož Srbská vláda za nic nemohla a chtěla veškerou věc urovnati. Úřady se hned postaraly, aby
v každé obci byl žlutý s černým tiskem a vněm stařičký mírumilovný císař dává prohlášení „Mým
náírodům“ že trůn habsburský potřebuje potrestati Srbsko. Bylo tam uvedeno, kdo všechno má
narukovati, vzíti si sebou živobytí na tři dny a útěcha, že to snad nebude dlouho trvat. Lidé se
těšili, že malé Srbsko bude utlučeno čepicemi a že asi za tři neděle bude zase mír, leč události se
vyvinuly jinak. Malého Srbska se ujalo se ujalo Rusko a vypovědělo Rakousku válku. Krvežíznivý
německý císař Vilém II pomohl Rakousku. ( Jak již bylo ujednáno dříve na poradách v růžových
sadech v zámku Konopiště u Benešova ) a vypověděl válku dne 1. srpna Rusku, dne 3. srpna
Francii, kterou chtěl do 6-ti neděl zničit a proto táhli Němci přes bezbrannou Belgii. Anglie se
nemohla dívat na toto zákeřnictví a šla proti Německu. Tak
se roznítil válečný požár, který zachvátil celou Evropu i
různé státy ve světě a proto tato hrozná válka se jmenuje
„Světová“. Byla to strašná vichřice, jaké svět do té doby
neviděl. Bitvy netrvaly jako za minulých časů hodiny, ale
několik dní, celé měsíce v létě i v zimě, byly současně na
mnoha bojištích, nejen na zemi, ale pod zemí, na vodě, pod
vodou i ve vzduchu. Lidé se nevraždili jen sečnou a střelnou
zbraní, ale i výbušnými látkami, otravnými plyny, plameny,
tanky a pod. Ve frontách stály milióny vojáků bílých, žlutých
i černých. Němci hned na počátku prohlašovali, že je to
zápas Slovanstva s Germánstvem a proto naší lidé nastupovali jen s donucením, vědouce, že
pomáhají jen svým úhlavním nepřátelům. Proto kdo mohl, hleděl se dostati do zajetí a tam obrátit
zbraně proti našim utiskovatelům. Touto myšlenkou a vlastenectvím vynikly ruské, francouzské a
italské legie.
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Oznamovatel.
Vybírání obecních poplatků. Obecní úřad změnil režim vybírání poplatků za vodu, odpad a ze psů
z půlročního intervalu na roční. Poplatky se tedy budou vybírat vždy v měsíci červenci za celý rok
zpětně. Důvodů je několik. Jednak nemožnost odečtu vodoměrů v zimních měsících u velkého
množství občanů. Dále velice špatná platební morálka některých občanů a z toho důvodu dlouhá
doba vybírání těchto poplatků. V praxi to v poslední době vypadalo tak, že se konečně skončilo
vybírání poplatků za předchozí období a začalo vybírání nové. Apelujeme proto na opozdilce, aby
se toto zlepšilo. Zpoždění již nebude tolerováno a podle platné obecní vyhlášky bude opozdilcům
vystaveno penále. Těm, kteří se vymlouvají, že nemají zrovna peníze, doporučujeme, aby na tyto
poplatky začali včas šetřit.
J. Dočekal
Internet. Jste uživateli Internetu a již se Vám nechce platit telefonní poplatky? Nyní máme
možnost připojit celou obec bezdrátově na pevnou linku. Podrobnosti podá J. Dočekal. Pomocí
tohoto připojení budete mít přístup na Internet 24 hodin denně a platí se podle množství
odebraných dat bez ohledu na čas připojení. Podle odhadů bude provozní cena oproti telefonu nižší
a co je hlavní, že připojení je pevné. Každému bude přidělena vlastní IP adresa. Rychlost linky je
až 1 Mb/s pro všechny uživatele. Signál bude veden z antény poskytovatele na anténu, umístěnou
v Poděšíně. Zde pomocí místního vysílače bude signál veden bezdrátově k uživatelům. Všichni
zájemci o Internet mají nyní jedinečnou příležitost. Signál bude přístupný i v Sirákově. J. Dočekal

Autobusový jízdní řád.
Platný jízdní řád od 15. prosince 2002
Směr Jihlava
4.44
X
5.45
X
6.40
6
8.09
X
10.39
†
12.11
X
12.27
6
13.45
X
15.00
X
†
17.06
6
18.14
X
18.51
7
15.29

Směr Polná

16.49
X
* 23.08
X
Jihlava Bosch
5.10
X
13.10
X
21.10
X
Vysvětlivky:

Směr Žďár n.S. Přibyslav
4.43
X 6.20
6.15
X 9.42
7.10
X 15.31
7.50
X Nížkov
8.10
6
5.50
12.26
X 6.47
12.30
†
12.20
13.57
X 16.39
14.02
6
13.57
15.31
X 16.56
17.03
†
18.41
17.16
X * 23.00
18.31
X Sirákov
19.03
6
6.37
20.28
7
Praha
* 22.51
X 6.55
Žďár n.S. od 17.00
Bosche
6.45
X Bystřice n.P.
14.45
6
9.35
22.45
X 14.45
X Pracovní den
† Den pracovního klidu

Nová pohlednice obce vydaná v roce 2002:
X
X
X
X
X
†
X
X
6
7
X
X
X
7

1
X
1 Pondělí
7 Neděle

6 Sobota
* Jede jen v sudých týdnech
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