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obce Poděšín

č. 2/2003

Novinky.
ÚVOD.
Vážení spoluobčané. Přinášíme Vám druhé číslo našeho zpravodaje. Svým vzhledem
navazuje na předchozí číslo. Najdete zde i obdobné rubriky. Uplynulé období přineslo
několik událostí místního nebo i většího významu. Patří mezi ně velikonoce, hasičská
zábava nebo referendum o vstupu do Evropské unie. Pálení čarodějnic, několik svateb a
vystoupení kouzelníků v kulturním domě. Pro mládež byly uspořádány před prázdninami
v kulturním domě diskotéky, pořadatel ze Žďáru n. S. bude pokračovat v případě zájmu i o
prázdninách. Byly provedeny finančně náročné stavební akce jako nové obecní cesty, nové
chodníky a rozsáhlé úpravy a opravy obecních studní a vodojemu. Byl nalezen a opraven
rozsáhlý únik vody z hlavního přívodu. V naší obci navštívili své příbuzné potomci našeho
rodáka, který kdysi odešel do USA a setkání se zúčastnili i zástupci obce.
J. Dočekal
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UDÁLOSTI.
- 8.3.
Ilona Jarošová č.79, nar.
13.7.1985, vyhrála finále Miss Face
V.I.P. Agendy.
- 26.3.
Firma Colas zahájila
stavbu cest, úpravy kolem čekárny a
stavbu chodníku
- 29.3.
Hasiči uspořádali taneční zábavu se skupinou Maratón.
- 6.4.
Vrátila se zima, napadl sníh.
- 13.4.
V neděli v ranních hodinách přelétal nad Poděšínem teplovzdušný balon.
- 19.4.
Po letech, byla bílá sobota po teplém počasí překvapivě bílá.
- 30.4.
Hasiči opět uspořádali pálení čarodějnic
- 26.5.
Poděšín navštívila varietní skupina Šamany Brno, na kterou přišlo 52 diváků.
- 1.6.
Dorostenci N. Veselí vybojovali v házené postup do první dorostenecké ligy
Z. Jaroš, J. Dočekal

Obecní úřad.
USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA.

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
28. Obecní rozpočet na rok 2003. Rozpočet byl řádně vyvěšen od 6.2.2003 do 6.3.2003
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29. Finanční spoluúčast obce ve výši 80%, na asfaltování vjezdů k rodinným domům, kde
bude zhotovena nová asfaltová obecní cesta. Jedná se o: Navrátil Vladimír č.11, Landa
Roman č.38, Doležal Josef č.12, Rosecký František č.70, Homola Josef č.20.
30. Finanční spoluúčast 50%, na asfaltování vjezdů, kde se nebuduje nová obecní cesta.
31. Objednávku 1100 bm. lesního pletiva na oplocení studní.
32. Objednat 2 fůry písku a 3 fůry drtě 8-10 mm.
33. Asfaltování cesty – kopec u Roseckých č.19. Zmenšit šířku proti původnímu návrhu asi
na 350 – 400 cm.
34. Asfaltování cesty – kopec u Navrátilových č.11.
35. Asfaltování cesty u čekárny – trojúhelník, opravy.
36. Vybudovat nový chodník od čekárny kolem čísla 23.
37. Zajistit dopravní značení po obci.
38. Dosázet jehličnany (jenom chybějící místa) v areálu studní.
39. Zakoupit pro údržbu obecních ploch – nový motorový mulčovač HURRICANE F-530,
v částce kolem 30,- tisíc Kč.
40. Zadat podklady firmám pro zajištění stavební dokumentace na zabezpečení splavu u
hospody. Chodník, rozšíření silnice atd. Vybrat firmu pro stavbu.
41. Oprava venkovní omítky u školní budovy.
42. Oplechovat parapety u oken na školní budově.
43. Koupit novou inkoustovou tiskárnu na obecní úřad.
44. Opravu hasičské zbrojnice. Práci zajistí členové SDH Poděšín a finance obecní úřad.
45. Plynofikaci kulturního domu.
46. Oprava záchodů v kulturním domě.
47. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 08299921 mezi Státním fondem životního prostředím a
Sdružením obcí Poděšín – Sirákov o poskytnutí podpory ze SFŽP.
48. Prodat tyto obecní pozemky panu Zdeňku Šimkovi č.68. Část parcely p.č. 150/1 o
výměře cca 850 m2, p.č. 149/11 24 m2.
49. Zvýšit poplatek za jednoho psa na 100,- Kč za jeden rok.
50. Pořídit vysílače pro internet na školní budově.
51. Knihu „Vítejte na Vysočině“, prodávat za 50,-Kč/kus.
Obecní zastupitelstvo zamítá:
52. Zhotovení praporu a znaku naší obce.
53. Asfaltování cesty – od Dobrovolný č.30 po Jaroš č.79. Tuto akci odložit minimálně o
jeden rok, podle stavu financí.
54. Asfaltování cesty – kolem Šlechtických č.5 k Jágr Pavel č.89. Tuto akci odložit
minimálně o jeden rok, podle stavu financí a dokončení stavebních prací.
55. Vybudovat nový chodník k Jágr č.89. Tuto akci odložit minimálně o jeden rok, podle
stavu financí a dokončení stavebních prací.
56. Prodat obecní pozemek panu Zdeňku Šimkovi č.68. Část parcely č. 149/9 o výměře cca
70 m2.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
57. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
58. Vyhodnocení ankety na zhotovení praporu a znaku. Bylo odevzdáno pouze 12 lístků a
všichni byli pro.
Obecní zastupitelstvo ukládá:
2

20.1.2006

Zpravodaj obce Poděšín č. 2/2003

59. Starosta zajistí podklady pro zhotovení nové vodovodní přípojky v roce 2004, od
horního kravína po Řeháček č.59.
Z. Jaroš
zastupitelé obce znají viníky a žádají je o
OČKOVÁNÍ PSŮ.
vyčistění a odvezení odpadu do Ronova.
Obecní úřad upozorňuje, že všichni psi musí Neuposlechnou-li tito občané, vyčistí obec
být očkovaní proti vzteklině. Při očkování, skládku na jejich náklady, zveřejní jméno ve
které prováděl technik Evžen Smejkal 22. zpravodaji a vše nahlásí k přestupkové
března bylo očkováno celkem 34 psů od 27 komisi Městského úřadu ve Žďáře n.S.
chovatelů. Každý chovatel musí mít na Takto bude pokračováno i při zjištění
obecním úřadě nahlášeno datum posledního dalších osob, které se tímto způsobem
Z. Jaroš
očkování ne starší jednoho roku. Toto se zbavují svého odpadu.
netýká výše zmíněných 27 chovatelů, za
REFERENDUM.
které hlášení provádí pan Evžen Smejkal.
Z. Jaroš
Ve dnech 13. a 14. června proběhlo
referendum o vstupu České republiky do
PŘECHODNÝ POBYT.
Evropské unie. Volební komise pracovala ve
Obecní úřad upozorňuje občany, kteří složení Romana Nejedlá – zapisovatelka,
pronajímají své bytové prostory, nebo Jana Kosourová, Lucie Musilová a Zdeněk
chalupy v obci, že i po zrušení povinnosti Jaroš a vyhlásila tyto výsledky. V době
nahlášení přechodného pobytu, je nutno uzavření stálého volebního seznamu bylo
nahlásit počet ubytovaných osob a následně v obci 194 voličů, z toho se do voleb jeden
platit obci poplatky za vyvážení odpadu.
odhlásil z obce, 6 voličů si vyzvedlo
Z. Jaroš
hlasovací průkaz a 2 byli zapsáni v jiném
obvodu na zvláštní volební seznam.
ZÁKAZ SKLÁDKOVÁNÍ.
K referendum tedy mělo přijít 185 voličů.
Mnozí občané naší obce asi nepochopili, že i
Ve skutečnosti k hlasování přišlo 114 voličů
nadále platí naprostý zákaz vyvážení odpadů
to je 61,62%. 3 voliči popletli způsob
mimo určené skládky. V obci Poděšín není
hlasování a jejich lístky jsou neplatné.
žádná taková skládka určena. Kdo potřebuje
Celkem bylo 111 platných hlasovacích
vyvést větší množství odpadu, má několik
lístků, z toho 75 pro vstup do EU to je
možností. Nejjednodušší je, že si objednáte
67,57% a 36 občanů bylo proti vstupu do
kontejner u firmy ODAS ve Žďáře n.S.
EU to je 32,43%. Průměrný věk voličů byl
Další možnost je naplnit vůz nebo káru a
44 roků. Letos poprvé při podobné akci byl
odpad odvézt do Ronova na oficiální
odměněn stý volič, který odvolil. Stal se jim
skládku. Nepřípustné je sypat odpad do
až druhý den hlasování Josef Šlechtický st. a
prohlubní starých cest jako například u
obdržel
knihu Mikroregionu Polensko
Chvátalového sadu, nebo do lesa jako
„Vítejte u nás".
například obecní Háječek u vsi. Nepleťme si
V celé České republice byla účast 55,21 %,
obec se skládkou. Takže zákaz vyvážení
3 446 758 voličů bylo pro ANO a 1 010 448
platí i pro místo pod kovárnou č.24, a vedle
voličů pro NE.
Z.Jaroš
silnice u regulační stanice na plyn apod.
Musíme upozornit, že ve většině případech

Obecní stavby.
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OPRAVA VODOVODU.
Obecní zastupitelstvo schválilo na příští kalendářní
rok opravu poslední části rozvodů vodovodu v obci.
Dotčeni touto stavbou budou tyto firmy a rodiny:
Horní kravín – Slámovi, dolní kravín – ZDV Poděšín,
kancelář ZDV, Chvátal Libor č.71, Flesar Vladislav
č.83, Jaroš Jiří č.76, Musil Václav č.73, Sláma
Jindřich č.72, Landa Jiří č.58, Šimek Jan č.80, Šimek
Zdeněk č.68, Řeháček Vladislav č.59, Šustr Zdeněk
č.61, Novotný Miroslav č.55, Koumar Milan č.78,
Šorf Milan č.82. Žádáme rodiny, kterých se stavba
týká o připravení návrhu, kudy a jak stavbu
realizovat. Obecní úřad svolá schůzku všech
účastněných rodin a firem, na které bude dohodnut
konečný způsob stavby.
Z. Jaroš

OPRAVA CEST A NOVÉ CHODNÍKY.
Ve středu 26. března 2003 začala firma Colas ze
Žďáru n.S., se stavbou nových cest v obci. Nejdříve
byla udělána skrývka a urovnání podlože. Od úterý 1.
dubna do pátku 4. dubna začali zaměstnanci firmy
pokládat a betonovat obrubníky. Bohužel další dny se
zhoršilo počasí natolik, že se v akci dalo pokračovat
až ve čtvrtek 10. dubna. Asfaltování cest začalo 18.
dubna podkladní vrstvou a skončilo 22. dubna.
Hodnota díla dosáhla 965 577 Kč. Hned nato začala
stavební komise se stavbou chodníku u čísla 23. Tato
akce byla dokončena 28. dubna, takže na pouť již byl
chodník v provozu. Tímto chodníkem se radikálně
zvýší bezpečnost chodců na této křižovatce.
Z. Jaroš

NOVÉ OBRUBNÍKY.
Proč OÚ „blbne“ v zatáčce „U Pospíchalů“?
Těžká doprava vyjela zatáčku mimo vozovku a
návěsy, autobusy rozbíjely poklopy na kanalizaci.
Minulý rok došlo k úplnému rozbití poklopu a
v krajnici byla otevřená díra. Následná škoda na
vozidle by byla uplatňována na obci. Nově
zabetonované obrubníky by měly aspoň částečně
kanalizaci uchránit. Obrubníky byly z obecních zásob,
obec dokoupila 8 q cementu.
F. Landa
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OZNÁMENÍ STAVEBNÍ KOMISE.
V důsledku přenesení pravomocí na obecní úřady,
uvádíme stručnou informaci:
OÚ vydává stavební povolení pro jednoduché stavby
– pro bydlení, k rekreaci, přípojky na vodovodní a
kanalizační sítě, podzemní stavby vyjma skládek
odpadů s nebezpečným odpadem. Dále drobné stavby
včetně pozemků pro plnění funkcí lesa, oplocení atd.,
vyjma garáží.
F. Landa

VODOVODNÍ TRAMPOTY.
Hledací a „čmuchací“ úsilí bylo úspěšné. Únik na
hlavním řádu dohledán a odstraněn. Co to znamená
pro spotřebitele?
90 % spotřeby pokrývají „samotínské“ studny
s malým obsahem dusičnanů. Kvalita vody je lepší, i
když to není vidět ani cítit, není jen na umývání
nohou.
Podstatně se omezí „lomcování s vodou“ při
zastavování jednotlivých odboček a zvedání usazenin
v potrubí.
F. Landa

OMLUVA.
Členové obecního zastupitelstva se omlouvají všem
odběratelům vody za časté zastavování vodovodu.
Toto zastavování bylo kvůli prasklému vodovodnímu
potrubí mezi vodojemem a odběrateli. Postupným
hledáním směrem od odběratelů k vodojemu se 19.
května zjistilo, že závada je kousek pod vodojemem.
Z. Jaroš

VODNÍ ZPRÁVY.
Pokračuje obnova a úprava pozemků kolem studní.
Vydatnou pomocí byla brigáda mysliveckého
sdružení, za kterou jím tímto děkujeme. Byly
vyčištěny a upraveny 2 studně. Obec nyní trvale
zásobují 4 studny s nejmenším procentem dusičnanů.
Nataženo bylo 1800 m nového plotu, usazeno bylo
150 sloupků.
F. Landa

Finance.
STAV FINANCÍ K 30. 6. 2003 :
- pokladna:
2 818,20 Kč
- bankovní účet:
906 373,54 Kč
- term. vklad:
1 123 879,57 Kč

Celkem:

2 033 071,31 Kč
J. Dočekal
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Hasiči.
HASIČSKÉ ZÁVODY.
Dne 8.6.2003 za pěkného počasí proběhla v Březí nad Oslavou okrsková hasičská soutěž.
Té se zúčastnily tyto sbory: domácí družstvo Březí, Kotlasy, Matějov (dvě družstva do 35
let a nad 35 let), Nové Veselí, Poděšín, Sirákov, Újezd (dvě družstva), Budeč (nad 35 let).
Soutěže se na úvod zhostilo dívčí družstvo z Kotlas v celkovém čase 196.55 s (útok –
115.80 s, štafeta – 80.75 s).
Naše družstvo si při losování vytáhlo číslo 7. První místo nad 35 let získalo družstvo
Matějova a to v celkovém čase (jen útok) 77.02 s. Druhé místo obsadil Újezd v čase 89.37
s. Třetí místo Budeč v čase 98.03 s.
Celkové pořadí družstev do 35 let:
Útok
Štafeta
[s]
[s]
1. Újezd
79.53
70.63
2. N. Veselí 88.76
71.61
3. Kotlasy 97.04
75.50
4. Matějov 103.03
73.53
5. Poděšín 106.91
70.40
6. Sirákov 104.85
75.54
7. Březí n.O.121.92
75.22

Celkem
[s]
150.16
160.37
172.54
176.56
177.31
180.39
197.14

Nejlepší čas ve štafetě získalo naše družstvo, i když na druhé opravné štafetě. Vše vypadalo
na pěkné první místo, ale při nezdařeném útoku, kde došlo ke ztrátě proudnice a špatnému
umístění záchytného lana, nám rozhodčí přidali 10 trestných bodů. I přesto chci touto
cestou poděkovat všem zúčastněným bratrům v této okrskové hasičské soutěži. M. Matoušek.

CO BYCHOM RÁDI.
By naši poděšínští hasiči vytvořili správný hasičský spolek, který, patří k obci se vším
všudy, a nejen při smutných událostech.
F. Landa

Zajímavosti.
Další kříž, o kterém píšu, je
ve spodní části zahrady pana
Flesara č.7, a je těsně
obklopen keřem kalina. Jako
děti
jsme
mu
říkaly
knedlíky. Celková výška
kříže je 370 cm. Základna
kříže je vysoká 134 cm a má
průřez 22x18 cm, na konci
základny je vroubek a stojka
se zužuje na průřez 20x16

cm a je ještě dalších 176
vysoká. Ramena kříže mají
průřez 20x16 cm a jsou na
každou stranu široká 40 cm,
celkem tedy 1 metr. Vršek
nad rameny je vysoký také
40 cm. Ve vrcholu mezi
rameny kříže je krucifix.
Nápis na tomto kříži jsem
žádný nenašel.
Z. Jaroš
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Počasí.
Leden.
Nejvyšší ranní teplota, dne 3 a 28.1. byla +5°C; 4.1. +4°C; 15,16, a 21.1. +2°C, nejnižší
ranní teplota, dne 9, a 9.1 byla -10°C; 1.1. -9°C; 10, a 12.1. -8°C; 7, a 11.1. –7°C; průměrná
ranní teplota je -2,55°C. Nejvyšší večerní teplota, dne 3.1. +6°C a 27, a 28.1, +3°C;
2,14,16,23, a 24.1. +2°C; nejnižší večerní teplota, dne 8, a 11.1. -9°C; 7 a 10.1. -8°C; 9.1 –
7°C; 12.1 -6°C, průměrná večerní teplota je -1,48°C. Počet slunných dní 3, počet dní, kdy
sněžilo 2, pršelo 3, déšť se sněhem 2x, 4x foukal vítr, 4x byla mlha.
Únor.
Nejvyšší ranní teplota, dne 22.2. -2°C; 1.2. 6.2. 10.2. 11.2. 23.2. 25.2. 27.2. 28.2. -4°C; 3.2.
4.2. 8.2. 21.2. 26.2. -5°C, nejnižší ranní teplota, dne 18.2. -15°C; 2.2. -13°C; 17.2. -12°C;
14.2. –10°C; 15.2. a 24.2. –9°C; průměrná ranní teplota je -6,42°C. Nejvyšší večerní
teplota, dne 25.2. +2°C; 28.2. +1°C; 27.2.-1°C; 3.2. 5.2. 6.2. 11.2. 20.2. 21.2. 22.2. 23.2 3°C; nejnižší večerní teplota, dne 17.2. -10°C; 18.2. -9°C; 14.2. –8°C; 1.2 2.2. 8.2. 12.2.
13.2. 15.2. 16.2. -6°C, průměrná večerní teplota je -4,03°C. Počet slunných dní 11, počet
dní, kdy sněžilo 3, 4x foukal vítr, minimální sněhová pokrývka byla od 3.2. do 24.2.
Březen.
Nejvyšší ranní teplota, dne 12.3. 8°C; 29.3. a 30.3. +7°C; 11.3. 27.3. 28.3. a 31.3. +5°C;
nejnižší ranní teplota, dne 22.3 -5°C; 6.3. 14.3. 31.3. 23.3. -3°C; 7.3. -2°C; průměrná ranní
teplota je +1,32°C. Nejvyšší večerní teplota, dne 29.3. +12°C; 11.3. 24.3. 25.3. 26.3. 30.3. a
31.3. +10°C; 27.3. a 28.3. +9°C; nejnižší večerní teplota, dne 14.3. -1°C, 6.3. 15.3. 16.3. a
20.3. +1°C; 5.3. 7.3. 13.3. 21.3. a 22.3. +2°C; průměrná večerní teplota je +5,22°C. Počet
slunných, jasných dní 6, polojasných dní 10, počet dní, kdy pršelo 0, 5x foukal vítr, 2x byla
mlha. Na to, že byl březen, tak bylo poměrně dost slunce a nepršelo.
Z. Jaroš
Srážky za rok 2002
Leden 30 mm, únor 51 mm, březen 33 mm, duben 42 mm, květen 53 mm, červen 76 mm,
červenec 79 mm, srpen 155 mm, září 75 mm, říjen 82 mm, listopad 68 mm, prosinec 47
mm. Celkem za rok 791 mm. Dny, kdy byly největší srážky: 12.8. - 34 mm, 13.8. - 34 mm,
14.8. - 58 mm. Za tyto tři dny spadlo celkem 126 mm vody. Dále 15.4. - 16 mm, 6.5. - 17
mm, 11.5. - 14 mm, 27.5. - 18 mm, 22.6. - 16 mm, 25.6. - 20 mm, 7.7. - 12 mm, 14.7. - 16
mm, 17.7. - 30 mm, 2.9. - 30 mm.
J. Jágr

Mateřská škola.
JARO V MATEŘSKÉ ŠKOLE:
Děti se na jaro každoročně velmi
těší, protože jim přináší spoustu
nových činností.
Letošní jaro přivítaly upálením
Moreny, což je jakási představitelka
zimy, kterou děti již nechtějí.
Morenu si samy vyrobily ze dřeva a
starého oblečení. Děti jí namalovaly
obličej a za zpěvu písní o jaru ji
upálily na ohništi u Háječku.
7
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školy předvedly svůj program plný básniček,
tanečků a písní, velice se snažily a myslím,
že se jim program povedl.
Také proběhla oslava Dne dětí – den plný
her, soutěží, sladkých odměn. Než skončí
školní rok, čeká je ještě výlet do ZOO
v Jihlavě, divadlo v Nížkově, rozloučení
s kamarády, kteří půjdou do školy. M. Jarošová

Další akcí bylo tzv. „hledání pokladu“, kdy
jedna skupina dětí schová sladký poklad a
druhá skupina jej podle vyznačené trasy
hledá. Po úspěšném nalezení pokladu se o
sladkosti podělí.
Od dubna jezdí děti do plaveckého bazénu.
Tato akce se uskutečňuje díky ochotným
rodičům, kteří svými auty vozí děti do
Žďáru n.S. V bazénu se děti učí nebát se
vody, ponořovat do vody celou hlavu a
hlavně se učí základům plavání. To jim
velmi pomůže později ve škole, kde je
plavecká výuka povinná.
K jaru patří i oslava Svátku matek. Tato
oslava se též uskutečnila 14. května
v mateřské škole. Sešly se zde maminky,
babičky, tety i spousta dětí. Děti z mateřské

PŘEŽBLEBTY VE ŠKOLCE:
- Mirečka rozdává u oběda příbory a ptá se:
Paní učitelko, komu mám ještě dát ty vidle?
- V pondělí přijde Pavlínka do školky a říká:
včera jsem viděla v Přibyslavi dva policajty,
aby se ještě více pochlubila, tak dodává
„a byli živí !!“
M. Jarošová

Kultura.
MISS.
V sobotu 8. března proběhlo v Nové Vsi u Nového Města n.M., finále Miss Face V.I.P.
Agendy. Do tohoto finále se probojovalo 10 děvčat, mezi nimi zástupkyně naší obce Ilona
Jarošová. V losování si Ilona vytáhla los číslo 1, což není moc dobré, protože musí
zahajovat všechny disciplíny a tím nasazovat laťku pro hodnocení rozhodčími. Od začátku
Ilona zužitkovávala svoje zkušenosti, které získala v Miss poupě a dalších soutěžích a
v průběhu soutěže neudělala žádnou chybu. Můj odhad, že by mohla obsadit třetí příčku se
ale nevyplnil. Třetí místo obsadila Kristýna Tauberová ze Žďáru n.S. Po vyhlášení druhého
místa, které získala Michaela Cábová ze Žďáru n.S jsem byl zklamán. O to větší pro nás
bylo překvapení, když moderátor hlásil MISS Face V.I.P. Agendy pro rok 2003 vyhrála
dívka číslo jedna Ilona Jarošová. Ilona se již účastnila mnoho soutěží, kde získala různá
ocenění, ale první místo získala poprvé v životě. Náš záměr odjet domů hned po vyhlášení
výsledků vzal za své, protože Ilona musela zahajovat spolu s ředitelem agentury
společenský ples a dále plnit úkoly s tím související.
Z. Jaroš

ODVODY.
Ve středu 14. května se účastnili tito mládenci vojenských odvodů: Lukáš Flesar č.83,
David Nejedlý č.91, Antonín Sláma č.81 a Michal Šorf č.82. Odvedeni byli Nejedlý a Šorf.
Z. Jaroš

MIKROREGION POLENSKO.
Vydal koncem března publikaci „Vítejte u nás“, která začíná takto: „Každý z nás je hrdý na
svůj kraj. Když se řekne Vysočina, vybaví se nám v představě půvabná část země“. V této
publikaci se představuje všech 22 obcí sdružené v mikroregionu. Jsou to Arnolec (183
obyvatel), Brzkov (255), Dobronín (1905), Dobroutov (233), Jamné (493), Jersín (197),
Kamenná (181), Měšín (185), Nadějov (209), Nížkov (865), Poděšín (250), Polná (4888),
8
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Rybné (97), Sirákov (239), Šlapánov (794), Stáj (187), Věžnice (Ji) (154), Věžnice (HB)
(420), Věžnička (116), Záborná (207), Ždírec (401) a Zhoř (388). Je zde i zmínka o obcích,
které jsou součástí jiných obecních úřadů jako jsou: Hrbov (242), Janovice (185), Nové
Dvory (148) a Skrýšov (21) patřící pod Polnou, Buková (154) a Špinov (38) pod
Nížkovem. Obecní zastupitelstvo schválilo prodejní cenu této publikace na 50,-Kč za kus.
K distribuci je celkem 94 knih. Z toho 2 knihy byly dány do obecní knihovny, 1 do
Mateřské školy, 17 zůstává rezerva na obecním úřadě. K prodeji zůstává 74 knih.
V současné době je prodáno 51 knih.
Z. Jaroš

PODĚŠÍN PŘIPOJEN NA PEVNOU BEZDRÁTOVOU INTERNETOVOU LINKU.
Od 18. března 2003 začala v Poděšíně pracovat nová bezdrátová počítačová síť, umožňující
připojení účastníků na internet. Připojení provedla žďárská firma WAA. Každému
vlastníku počítače v obci i v sousedním Sirákově je tak umožněn přístup na internet 24
hodin denně a to bez telefonní přípojky. Rychlost připojení lze zvolit v rozmezí 28,8 - 512
kb/s. Použitá zařízení pracují na frekvencích 2,4 GHz a jejich přenosová rychlost je až
11Mb/s. Neplatí se za dobu připojení, ale podle množství přijatých dat. Tato síť zároveň
umožňuje vzájemné propojení místních počítačů pro přenos dat, aniž by bylo nutné
přistupovat přes internet a to zdarma.
Na budově školy byla instalována parabolická anténa, přijímající signál z vysílače na kopci
Peperek. Signál je přes místní vysílač s výkonem 100 mW veden do vysílací všesměrové
tyčové antény, rovněž umístěné na střeše budovy. Každý účastník má vlastní přijímací
zařízení napojené do počítače. Pomocí vedení z centrálního vysílače je napojen na internet
také Obecní úřad a později bude připojena i Mateřská škola. Pak následovala instalace
přijímacích stanic u jednotlivých účastníků, kterých je asi 15. Poděšín se tak zařazuje mezi
obce, kde je umožněn přístup na internet také jinak, než je asi nejrozšířenější způsob přes
modem a telefonní linku, který je drahý a u nás zatím neumožňuje pevné připojení.
(http://podesin.cz/)
J. Dočekal

SLOŽENÍ OBYVATEL PODĚŠÍNA
V obci Poděšín je 248 obyvatel, z toho 53 do 18-ti let, přitom je 25 chlapců a 28 děvčat.
Další občané jsou nad 18 let a je jich 195 a jsou rozděleni takto: ženatí muži 63, vdané ženy
63, vdovec je 1, vdov je 14, rozvedených mužů je 4 a rozvedené ženy jsou 2, mužů
svobodných je 30 a svobodných žen 18.
Z. Jaroš

VÝROČÍ NAŠÍ OBCE.
Rok
1233
1713
1863
1873
1933
1933
1943
1973

Den

28.8.
19.10.
9.11.
1.6.
1.10.

Let
770
290
140
130
70
70
60
30

Výročí
První písemná zmínka o vsi – Pustin.
Název obce – Podeschin
Počet obyvatel 363.
Velký požár č.p.15, 16, 17, 19, 20, 23, 47
Požár stodoly Jaroslav Dočekal č. 9, a obytné Josef Bláha č. 8
Zavražděn hajný Václav Brabec "V dlouhých loukách"
Velké sucho
Posílení vodojemu studněmi ze Samotína
Z. Jaroš
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Sport.
STOLNÍ TENIS.
Okresní přebor 1. třídy, druhá polovina:
Poděšín „A“ – Bystřice n/P. 8:10, body: Bláha František 3.5, Jaroš Petr 2.5, Štikarová
Jana 1.0, Jaroš Zdeněk 1.0; – Vojnův Městec „A“ 6:12, body: Jaroš Petr 4.0, Bláha
František 2.0, Štikarová Jana 0.0, Jaroš Zdeněk 0.0; – Velká Bíteš „A“ 8:10 body: Jaroš
Petr 3.5, Bláha František 3.5, Štikarová Jana 1.0, Jaroš Zdeněk 0.0; – Mostiště „A“ 2:16,
body: Štikarová Jana 2.0, Jaroš Petr 0.0, Bláha František 0.0, Jaroš Radim 0.0; – Nové
Město „A“ 11:7, body: Bláha František 4.5, Jaroš Petr 3.5, Štikarová Jana 1.5, Jaroš Radim
1.5 – Nížkov „B“ 11:7, body: Jaroš Petr 3.5, Bláha František 3.5, Štikarová Jana 2.0, Jaroš
Radim 2.0; – Ostrov n/O. „A“ 5:13, body: Štikarová Jana 3.0, Jaroš Petr 1.0, Bláha
František 1.0, Jaroš Zdeněk 0.0; – Lhotky „A“ 10:8, body: Bláha František 3.5, Jaroš Petr
3.0, Štikarová Jana 2.0, Musil David 0.0 Jaroš Zdeněk 0,5; – Fryšava „A“ 7:11, body:
Jaroš Petr 3.0, Bláha František 2.0, Štikarová Jana 2.0, Jaroš Radim 0.0.
Z. Jaroš

TABULKY
OP 1. třídy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mostiště
Vojnův Městec
Bystřice n/P.
Nížkov B
Ostrov n/O.
Velká Bíteš
Poděšín A
Fryšava
Nové Město
Lhotky

17
12
11
9
8
8
5
5
2
1

0
3
2
3
4
3
3
2
2
2

1
3
5
6
6
7
10
11
14
15

256
204
165
172
172
174
139
146
107
85

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

68
120
159
152
152
150
185
178
217
239

52
45
42
39
38
37
31
30
24
22

16
12
11
11
8
7
5
4
4
2

0
4
5
1
4
2
2
1
1
0

2
2
2
6
6
9
11
13
13
16

230
224
197
198
159
147
129
146
97
93

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

94
100
127
126
165
177
195
178
227
231

50
46
45
41
38
34
30
27
27
22

16
15
10
10
7
8
8
7
2
0

0
1
4
3
3
1
1
0
1
0

2
2
4
5
8
9
9
11
15
18

228
235
192
191
151
168
147
156
89
63

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

96
89
132
133
173
156
177
168
235
261

50
46
42
41
35
35
35
32
22
18

OP 4. třídy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sokol Žďár
Vel. Meziříčí C
Měřín B
Mostiště C
Nové Město B
Lhotky B
Nové Dvory B
Nové Dvory A
Poděšín B
Žďas Žďár E

OP 5. třídy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sázava
Velká Bíteš C
Radostín n.O.
Vepřová A
Poděšín C
Žďas Žďár F
Vepřová B
Velká Losenice
Jámy B K
Poděšín D
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ŽEBŘÍČEK TJ.
1. Petr Jaroš (16 odehraných utkání), 2. František Bláha (16), 3. Jana Štikarová (16), 4.
Radim Jaroš (14), 5. Zdeněk Jaroš (15), 6. Radek Šustr (16), 7. Jaroslav Chvátal (10), 8.
Aleš Neubauer (23), 9. Jaroslav Štikar (19), 10. Stanislav Maša (18), 11. Jaroslav Smolík
(14), 12. David Musil (7), 13. Pavel Maša (15), 14. Petra Štohanzlová (11), 15. Andrea
Jaitnerová (11), 16. Petr Maša (7), 17. Milan Jaitner (13), 18. Marie Vejvodová (10), 19.
Jan Koumar (6), 20. Palas Luboš (4). Pro malý počet odehraných zápasů nejsou zařazeni:
Jitka Landová (2), František Vejvoda (1), Pavel Sobotka (3).
Z. Jaroš
Okresní přebor 4. třídy:
Poděšín „B“ – Měřín „B“ 6:12, – Sokol Žďár n/S. „A“ 3:15, – Nové Město „B“ 0:18, –
Velké Meziříčí „C“ 1:17, – Nové Dvory „B“ 8:10, Žďas Žďár „E“ 12:6, – Lhotky „B“ 11:7,
– Mostiště „C“ 15:3, – Nové Dvory „A“ 10:8.
Okresní přebor 5. třídy:
Poděšín „C“ – Poděšín „D“ 13:5, – Sázava „A“ 1:17, – Velká Bíteš 3:15, – Jámy „B“ 12:6,
– Vepřová „B“ 6:12, – Žďas Žďár „F“ 10:8, – Velká Losenice „A“ 8:10, – Radostín n/O.
„A“ 9:9, – Vepřová „A“ 9:9.

Obecní Judo.
HNOJENÍ STUDNÍ.
Velmi překvapuje „hospodaření“ Zemědělského družstva vlastníků na přilehlých
pozemcích ve 2. pásmu ochrany vodního zdroje. Vydatné hnojení prasečím hnojem, řádně
promočeným na úroveň kejdy 40 kroků od studně. Kolik by stála tato „chytrost“ družstvo,
kdyby obec podala stížnost. Pokuta by určitě ekonomice družstva neprospěla, včetně
povinnosti odstranit rozmetaný hnůj. Kdo ví, proč studně pod uváděným pozemkem mají
největší procento dusičnanů.
F. Landa

ZDATNOST OMLADINY.
Při pokládání obrubníků v nepřehledné zatáčce jsme si chránili záda značkami a
přenosnými malými blikači. Stačily dvě obhlížecí jízdy a 30 minut v polední pauze a jeden
blikač se vypařil (asi teplem), přestože byl položen v trávě a přikryt plechovou značkou.
Obec je o 370 Kč chudší a důvěra v nedohlednu. Pokud potkáte malý motocykl který bude
blikat, nehrozí žádné dopravní nebezpečí, pouze jede zloděj.
F. Landa

MINIÚSPĚCH.
Autobusová čekárna se podobá zařízení, které by mělo sloužit čekajícím lidem. Pouze
několik kuřáků – chlíváků se stará, abychom mohli aspoň jednou týdně zamést vajgly a
chrchle. Také školáci značně polevili, pouze dvakrát se pokusili utrhnout odpadkový koš.
Že by se šetřili na prázdniny?
F. Landa

NAŠI PEJSÁNKOVÉ.
Oblíbenost naší prodejny trvá. I když se jedná o 3 – 4 pejsky, značkování zastanou.
Majitelům pejsků doporučujeme udržovat jejich stolici řídkou, protože ji kupující odnesou
na botech a nemusí se hovínka zametat. Dezinfekce okolí prodejny stojí obec (nás) 200 Kč
měsíčně. Ach ta naše obecní vyhláška bezzubá. Doufejme, že aspoň „psí daň“ vzroste, aby
pokryla náklady.
F. Landa
11
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Jak je v Indii – část 2.
6. Jídlo.
My jsme se stravovali jednak v práci v podnikové jídelně a jednak v hotelu. Jídlo je velice ostré,
kořeněné. Neustále se opakující. První týden je to vcelku normální, ale 2., 3., 4. …týden neustále
stejné jídlo každý den, to je trochu moc. Na snídani byla vaječná omeleta, ohřívaný toastový chléb
a vločky v mléce. Na pití čaj nebo džus. Zpočátku jsme ještě jedli něco jako karbanátek ve tvaru
pneumatiky a něco jako knedlíky. Opět ostré a po pár dnech jsme tuto část úplně vyřadili. Jídlo je
trvale ohřívané ve speciálních nádobách a pod nimi hoří plamen. Na oběd v podniku bylo jídlo
podáváno v prolisovaném tácku se šesti přihrádkami. Opět se opakovalo každý den, tedy chlebové
placky, několik druhů salátu v omáčce (hráškový, se sýrem, syrová zelenina, vařená zelenina),
rýže, bramborové hranolky, kyselé mléko s ovocem. Maso ovšem ani jednou. Veškeré saláty silně
kořeněné. U nás známé silné feferonky bylo zde to nejslabší. Vůbec nejhorší je směs chilli. Stačí
nepatrná špetka a veškeré útroby pálí několik hodin. Bohužel ještě druhý den, ale úplně jinde. Při
zdejší hygieně se takto zdejší obyvatelé chrání před nejrůznějšími cizopasníky. V takovém
prostředí žádný červík nevydrží. Polévka se také podávala. Většinou hustá voda bez příměsí, ale
velice chutná. Podávaná v malé misce. Po hlavním chodu bylo ovoce, nejčastěji banány, granátová
jablka a tvrdou silně pepřenou placku. Na pití se všude podává čistá balená voda bez příchutě. Při
odchodu z jídelny se podává na misce směs koření a krystalky cukru. Každý si nabere lžičkou na
dlaň několik druhů tohoto koření a cukru a hodí to do sebe. Má chuť podobnou našim bonbónům
„pendrekům“ a další je podobné hřebíčku. Na večeři jsme byli pouze několikrát v hotelu. Měli
jsme většinou rybu a jednou bylo dokonce kuřecí maso, ovšem opět velice ostré. Ale to se již
opakuji. Po jídle donesli misku s teplou vodou a plátkem citronu. Citron se rukou rozmačká a
umyjí se ruce a utřou dodaným ručníkem. Nutno dodat, že jsem si také prožil, asi třídenní
žaludeční potíže, což je velmi slabě řečeno. Nakonec pomohly dobré léky, které jsem si dovezl od
nás.

6. Zvířata ve městě.
Nejvíce jsou vidět „posvátné“ krávy. Běžně se toulají městem i ve velkých stádech. Většinou
nikomu nepatří. Občas způsobí problémy v dopravě. Nikdo si nedovolí je odehnat nebo dokonce
autem postrčit. Každý trpělivě čeká, až se uráčí odejít. Pasou se, vybírají popelnice a odpadky
volně ložené na ulicích. Krávy jsou součástí města jako lidi. Chodí s nimi po městě, zastaví se na
tržišti se zeleninou, něco si vezmou a jdou dál. V noci se povalují po ulicích a odpočívají. Kolem
jedné umírající krávy u hotelu jsme jezdili několik dní. Když se přestala hýbat ležela zde ještě 14
dní až do našeho odjezdu. Možná tam leží dosud. Další velmi početná skupina jsou psi. Zvláštní je,
že jsou si všechny velice podobní, ne jak u nás, kde pouliční směs je velice rozmanitá. Také
táhnou městem někdy ve velkých smečkách. Občas se porvou o kořist. Hlavně v noci jsou všude
slyšet. Další početná skupina jsou prasata, černá a trochu podobná našim divokým. Ta se většinou
prohrabují v odpadcích, ale problémy nedělají. Na výletě do Agry jsme se setkali s jednohrbými
velbloudy. Kolem jednoho jsem prošel, ale jak jsem vzápětí brzy zjistil, hodně blízko. Ohnal se po
mě a chtěl mě kousnout. Odnesla to jen taška od kamery. Celou ji oslintal. Jednou cestou do práce
jsme na ulici potkali slona. Museli jsme hned zastavit a začalo focení a filmování. Měl svého pána.
12
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Seděl v koši na hřbetě. Hlava a uši slona byly bíle pomalovány. Jakmile nás majitel slona uviděl,
hned slezl a začal se nám věnovat s blízkou vidinou zisku. Kolega si na něho vylezl. Při
nastupování ho pán pokyny přiměl, aby pokrčil zadní nohy a po provazech, držící košík, vylezl
nahoru. Pak začal od nás vybírat „bakšiš“. Mě to stálo 100 rupií. Potom vylezl po chobotě za
jezdcem a smlouval cenu sním. Při dohadování, kdy začal být majitel nervózní, začal být neklidný
i slon a třel se o stromy. Záhy vykročil i na naše auto. Teprve pak ho pán usměrnil a uklidnil.
Kolem se seběhlo hned mnoho zvědavců. Kolegu pustil dolů, až po vyinkasování 500 rupií.
(pokračování příště)
J. Dočekal

Koňské příběhy.
Nečekaná příhoda.
Když jsem se vracel z pole humenní cestou, stál jsem na předním okraji vozu. Cesta byla svažitá
k domovu a při sjíždění z pole do hlubokého úvozu byl svah ještě větší. Kobylka Lenka měla při
tomto sjíždění zvyk pozastavit se, aby jí chomout sjel po krku dopředu a pojezdil jí hřívu, zvláště
po dešti, kdy jí hříva asi trochu pod chomoutem svědila. Jak jsem stál úplně na okraji vozu,
neudržel jsem se a spadl jsem mezi koně a rozporku. Většina koní by se tímto určitě poplašila a já
bych byl vozem smýkán a určitě zraněn. Měl jsem štěstí, že jsem opratě v rukou udržel a když
jsem na koně zavolal, zastavili se. Já jsem vyskočil zpět na vůz. Naše kobylky byly zvyklé, že
jsem si během jízdy na některou vyskočil, když jsem jel s vozem bez nákladu. I na poli, při
vláčení, jsem některou osedlal. Po této příhodě jsem byl velice opatrný, zvláště při sjíždění z pole
dolů.
B. Dočekal
Zatoulané hříbě.
Když jsem byl ještě doma, stále jsem jezdil
s koňmi. Při jedné cestě z pole k našim
koním přiběhlo hříbě a šlo s námi až do
dvora. Já jsem měl obavu, aby ho naše koně
nezranili, odháněl jsem ho ze dvora na náves.
Ono se však stále vracelo a když vběhlo do
stáje, uvázal jsem ho na volné stání. Ptali
jsme se sousedů a známých, jestli neví,
komu by patřilo. Z nich nikdo nic nevěděl.
Nakrmil jsem ho a nechal uvázané. Teprve
třetí den přijel do vesnice hospodář
s Mastníku a sháněl se po hříběti. Protože
téměř celá vesnice věděla, že u nás je nějaké
zatoulané, přijel k nám na dvůr s párem
kobyl. Ono bylo zrovna puštěné a
pohybovalo se volně po dvoře a celém okolí. Jak se mohlo zatoulat až k nám nikdo nevěděl, neboť
samota byla velice vzdálena a odděloval jí hustý les. Nebyla to první ztráta zvířat z této samoty.
Ztratilo se jim také celé stádo krav, které nikdo nehlídal. Myslili si, že jim je někdo ukradl, byli
však také zatoulány daleko od domova.
B. Dočekal
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Domy v Poděšíně.
Č.p. 16

Od roku min. 1788
1788 Fribaurová
1869 Mokrý
Bartoloměj *1814
Velká Losenice [2]
1873 velký požár
1875 velký požár
1880 Mokrý Bartoloměj *1814 V.Losenice
1890 Šmiraus Jan *1866 Hrbov [2]
1914 Činčera František otec, syn
1930 Činčera František
1933 Činčera František – přistavěl
1977 Činčerová Anna – úmrtí, *1913
1979 Činčera Václav – úmrtí, *1909
1979 Mašek František – koupě domku
2003 Mašek František [0]
Výměra v ha r. 1930: 0 36
Č.p. 17

Od roku min. 1788
1788 Blažek Štěpán
1839 Blažek Wáclav
1869 Blažek Jan
*1838 Poděšín [9],
Blažek Václav *1798 Poděšín [4]
1873 velký požár
1875 velký požár
1880 Blažek Jan *1838 Poděšín [10]
1890 Blažek Jan *1838 Poděšín [6]
1900 Blažek Jan
1914 Homola Václav
1930 Homola František
1954 Homola František, *1876
1981 Homola František – úmrtí, *1905
1989 Homolová Anežka – úmrtí, *1907
2003 Flesar Pavel – demolice [0], *1965
Výměra v ha r. 1930: 4 83
Č.p. 18

Od roku min. 1788
1788 Brož Jan
1869 Kašpárek Mik.
*1825 Nížkov [5],
Brož Štěpán *1826
1880 Kašpárek Mikoláš *1825 Nížkov [4]
1890 Kašpárek Josef *1859 Nížkov [4]

1900 Kašpárek Mikuláš, +1900, *1825
1914 Kašpárek Josef
1930 Kašpárek Josef
1939 Kašpárek Josef – přístavba kolny
1966 Kašpárek Josef – úmrtí, *1893
1972 Kašpárková Marie – úmrtí, *1899
1996 Matoušek Václav – úmrtí, *1922
2002 Matoušková Růžena – úmrtí, *1928
2003 Matoušek Milan [0]
Výměra v ha r. 1930: 4 80
Č.p. 19

Od roku min. 1788
1788 Rosický Jan
1839 Rosizký Jan
1869 Rosecký Jan
*1810 Poděšín [8]
1873 velký požár
1875 velký požár
1880,1890Rosecký Josef *1847 Poděšín [11]
1914 Rosecký Josef, +1915
1926 Fejt Adolf – postaveny nové chlévy
1927 Fejt Adolf – přest. nová okna a krytina
1934 Fejt Adolf – postaven výměnek
1952 Fejt Adolf – úmrtí, *1892
1994 Rosecký František – úmrtí, *1910
2003 Rosecký František [0]
Přezdívka po doškách r. 1930: U Ficpourů
Výměra v ha r. 1930: 51 38
Č.p. 20

Od roku min. 1788
1788 Sobotka Kašpar
1825 škola
1839 Dobrovolný And.
1869 Dobrovolný
Ondřej *1811 Rosička [5]
1873 velký požár
1875 velký požár
1880 Dobrovolný Ondřej *1811 Rosička [7]
1890 Homola Josef *1845 Kotlasy [11]
1914 Homola Josef, +1947, 76 let
1930 Homola Josef, +1948, 51 let
1997 Homola Josef – přestavba od 14.4.
2003 Homola Josef [3]
Přezdívka po doškách r. 1930: U Dušků
Výměra v ha r. 1930: 20 58
J. Dočekal
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Kronika.
1. světová válka
26.7.1914. Mobilizace
V neděli 26. července
1914 ráno byla všem
starostům telegraficky
oznámena mobilizace, a
za dvě hodiny přijel
úředník s mobilizačními
spisy. Mobilizován do
24 hodin 8 a 9 armádní
sbor. V úterý dne 28.7.
1914 vyhlášena válka.
Dne 27. července 1914
z Poděšína nastoupilo
ihned
23
vojáků.
Jmenovitě dle čísel
popisných:
Jaroš Josef č. 1, roč. 1889, Flesar Rudolf č. 10, roč. 1884, Stránský František č. 13, roč.
1883, Šimek Jan č. 14, roč. 1876, Doležal Václav č. 15, roč 1889, Rosecký Josef č. 19, roč.
1875, Sochor Josef č. 27, roč. 1883, Sláma Martin č. 28, roč. 1888, Sláma Václav č. 29,
roč. 1892, Dobrovolný Edvard č. 32, roč. 1879, Pařík Josef č. 35, roč. 1894, Musil
František č. 38, roč. 1882, Musil Rudolf č. 38, roč. 1884, Musil Vavřinec č. 38, roč. 1876,
Chvátal Josef č. 47, roč. 1887, Chvátal Stanislav č. 47, roč. 1889, Šmiraus Josef č. 50, roč.
1891, Stránský Jan č. 51, roč. 1881, Šurnický Emanuel č. 53, roč. 1894, Šurnický Václav č.
53, Šurnický Vojtěch č. 53, roč. 1888, Dobrovolný Josef č. 54, roč. 1876, Rosecký Karel č.
55, roč. 1875,
Naši vojáci: celkem bojovalo 80 vojáků.
Č. 1. Jaroš Josef, Jaroš Adolf, Jaroš Bedřich, č. 2. Jágr Josef, č. 3. Stehlík Josef, č. 4.
Doležal Antonín, č. 6. Palas Josef, č. 7. Flesar Alois, Flesar Josef, č. 8. Bláha Josef, č. 10.
Flesar Rudolf, Flesar Bohumil, č. 11. Rosecký Martin, č. 12. Šimek Vojtěch, č. 13. Stránský
František, č. 14. Šimek Jan, č. 15. Doležal Václav, Doležal Josef, č.16. Činčera František
otec, Činčera František syn, č. 17. Homola Václav, č. 18. Kašpárek Josef, č. 19. Rosecký
Josef, č. 20. Homola Josef, č. 21. Novotný Jan, č. 22. Bečka Václav, č. 23. Pařízek Adolf, č.
24. Svoboda Gustav, č. 25. Šimek Jan otec, Šimek Jan syn, č. 27. Sochor Josef, Sochor
František, č. 28. Sláma Adolf, Sláma Martin, č. 29. Sláma Václav, Sláma Jan, Sláma Josef,
č. 30. Dobrovolný Josef, č, 31. Sedlák Jan otec, Sedlák Jan syn, Sedlák Rudolf syn, č. 32.
Dobrovolný Eduard, č. 33. Chvátal František, č. 34. Homola František, č. 35. Pařík Jan
otec, Pařík Jan syn, Pařík Josef syn, Pařík František syn, č. 36. Stehlík Josef, č. 38. Musil
Vavřinec, Musil František, Musil Rudolf, č. 39. Chvátal Antonín, č. 42. Šimek Jan, Šimek
František, č. 43. Sedlák Václav, č. 44. Koumar František, Koumar Antonín, č. 46. Hanus
Josef, č. 47. Chvátal Alois, Chvátal Stanislav, Chvátal Josef, Chvátal Adolf, č. 48. Šimek
Jan, č. 49. Enderle František, č. 50. Šmiraus Josef, Šmiraus Vojtěch, Šmiraus František, č.
51. Stránský Jan, Stránský Josef, č. 52. Rychtecký František, Rychtecký Josef, č. 53.
Šurnický Vojtěch, Šurnický Emanuel, Šurnický Václav, č. 54. Dobrovolný Josef, č. 55.
Rosecký Karel otec, Rosecký Karel syn, Košák Antonín.
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Oznamovatel.
Odvoz popele.
Letní svozy popele budou vždy každé liché pondělí. Každotýdenní svozy začnou ve 40
týdnu.
Z. Jaroš
Prázdninová brigádnická výpomoc.
Obec potřebuje především pokračovat v údržbářských pracích na oplocení studní a úpravy
pozemků obce – pro fyzicky zdatnější. Informace na OÚ.
F. Landa
Lesní správce.
Lesy České republiky, pobočka LS Nové Město n. M., Školní 460, PSČ 592 31, nás
informovala o změně revírníka, který vykonává lesního odborného hospodáře. Místo pana
Německého, který odchází do důchodu, bude tuto funkci vykonávat ing. Vít Šimurda, sídlo
kanceláře: U Hráze 12, Žďár n. S. 5, PSČ 591 01 (směr Vysoké), telefon mobil: 605 223
659. Pevná linka bude zřízena dodatečně. Podle $37 odst. 6 zák. č. 289/95 Sb. o lesích,
znamenající, že pokud si vlastník lesa nevybere odborného lesního hospodáře sám,
vykonává tuto funkci právnická osoba, spravující v tomto území státní lesy, tj. Lesy České
republiky s. p. Lesní správa Nové Město n. M.
Z. Jaroš
Změny v jízdním řádu.
Firma ZDAR a. s. nás informovala o změnách v jízdním řádu, ke kterým došlo od 15.
června 2003. Za prvé byla zřízena nová linka ze Žďáru n. S. do Jihlavy. Odjezd autobusu ze
Žďáru n. S. je v 10.00 hodin, dále jede přes Nové Veselí, Poděšín odjezd 10.24, přes
Polnou do Jihlavy, kde je příjezd v 11.07 hodin.
Za druhé budou zrušeny některé autobusové linky na trati Bystřice n. P. – Nové Město n.
M. – Žďár n. S. – Jihlava, kde budou zrušeny spoje, které od 1. ledna 2003 zajišťovaly
dopravu na 8 hodinový pracovní režim do průmyslové zóny v Jihlavě. Ostatní spoje
zůstanou beze změny.
Z. Jaroš
Výzva.
Obecní úřad prosí občany, kteří mají jakékoli materiály týkající se 1. světové války a 2.
světové války nebo jiné materiály týkající se historie Poděšína, aby je zapůjčily pro
zpracování historie obce.
Z. Jaroš
Plastové láhve.
Obecní úřad Poděšín žádá občany, aby plastové
lahve, které vhazují do kontejneru jakýmkoliv
způsobem zmačkali nebo sešlapovali a tím
zmenšili jejich objem. V opačném případě, když
bude kontejner neustále plný, bude obecní úřad
uvažovat o koupi druhého kontejneru, který stojí
cca 9.000,-Kč a zdvojnásobí se poplatek za
odvoz kontejnerů. Tyto zvýšené náklady by se
negativně promítly do poplatků za odpad pro
každého občana.
Z. Jaroš
♦Zpravodaj 2/2003 ♦vydává obec Poděšín
♦texty připravili: Zdeněk Jaroš, Jaroslav Dočekal, František Landa, Bohumil Dočekal, Marie Jarošová, Milan Matoušek, Josef Jágr
♦fotografie: Jaroslav Dočekal, Zdeněk Jaroš, Milan Matoušek, Ondřej Dobrovolný
♦grafická úprava: Jaroslav Dočekal
♦recenze: Marie Dobrovolná
♦tisk a distribuce: Zdeněk Jaroš
♦náklad: 150 výtisků
♦pro občany dodáván zdarma
♦Internet:

http://podesin.cz

♦E-mail:

podesin@podesin.cz
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