Ročník 7

obce Poděšín

č. 3/2003

Novinky.
ÚVOD.
Vážení spoluobčané. Přinášíme Vám další číslo našeho zpravodaje. Uplynulé letní období
občané věnovali dovoleným, ale také zejména v zemědělství, zvýšenému úsilí při sklizních.
Dětem začaly a skončily prázdniny a začal nový školní rok. Hasiči uspořádali pro děti,
stejně jako loni, sportovní odpoledne. Obecní úřad se věnoval opravě vodojemu a areálu
studní, úklidu na obci a společně s hasiči opravě hasičské zbrojnice. Letošní letní počasí
bylo velice horké a s málo srážkami. To také pravděpodobně napomohlo vzniku velkého
požáru kravína. Při jeho likvidaci velice pomohli také naši hasiči i hasiči z okolí. První
týden v měsíci září nás také nečekaně opustili sousedé, bydlící ve sportovním areálu.
J. Dočekal
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Hasičské závody v Březí n. O.
Konalo se referendum o vstupu do EU
Odborné školení hasičů – strojníků v Ústřední hasičské škole
Dětem začaly prázdniny
Zahájen výběr obecních poplatků
V kůlně na slámu vypukl požár
Zahájení vyučování v mateřské škole Poděšín.
Hasiči uspořádali pro děti sportovní odpoledne
Zahájení vyučování v základní škole Nížkov.
J. Dočekal, Z. Jaroš
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Obecní úřad.
USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA.

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
60. Dodatek smlouvy mezi obcí Poděšín a Městem Přibyslav o ukládání odpadu. Jedná se
o snížení limitu o 30 tun, ze 75 tun na 45 tun, což představuje podíl 45.693,-Kč.
61. Smlouvu mezi obcí Poděšín a firmou Zdar Žďár n.S., a.s. o provozování veřejné
dopravy.
Obecní zastupitelstvo zamítá:
62. Žádost o snížení poplatku za odběr vody z důvodů prasklého vodovodního potrubí za
vodoměrem, kterou podali Josef Jágr č.64 a Václav Musil č.73.
63. Prodej části obecního pozemku p.č. 1465/8 o výměře cca 150-200m2, žádost podal
Alois Chvátal č.32.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
64. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
65. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření (audit) obce za rok 2002. Výsledek
kontroly byl bez závad.
Obecní zastupitelstvo odvolává:
66. Z funkce předsedy sociální komise Milana Jaitnera č.54.
Obecní zastupitelstvo jmenuje:
67. Novou sociální komisi ve složení: předsedkyně: Marie Dobrovolná č.37, členky: Marie
Jarošová č.79 a Jindřiška Landová č.33.
Obecní zastupitelstvo schvaluje:
68. Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Poděšín a Městem Polná o přenesené působnosti
podle zákona č. 200/1992 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
69. Prodej obecního pozemku p.č. 1465/7, o výměře 125 m2, manželům Pavlu a Marii
Slámovým č.94, za 20,-Kč/m2.
70. Prodej obecního pozemku p.č. 1465/6, o výměře 342 m2, manželům Josefu a Anně
Homolovým č.20, za 20,-Kč/m2.
71. Prodej obecního pozemku p.č. 1466/30, o výměře 50 m2, manželům Václavu a Anně
Smejkalovým č.49, za 20,-Kč/m2.
72. Prodej obecního pozemku p.č. 341/4, o výměře 94 m2, manželům Milanu a Marii
Matouškovým č.87, za 20,-Kč/m2.
73. Prodej obecního pozemku p.č. 341/5, o výměře 98 m2, manželům Václavu a Janě
Doležalovým č.92, za 20,-Kč/m2.
74. Prodej obecního pozemku p.č. 1466/8, o výměře 26 m2, manželům Antonínu a
Stanislavě Doležalovým č.4, za 20,-Kč/m2.
75. Prodej obecního pozemku p.č. 1465/13, o výměře 67 m2, paní Jaroslavě Vencelidesové
Nové Veselí, za 20,-Kč/m2.
76. Prodej obecního pozemku p.č. 69/4, o výměře 61 m2, manželům Josefu a Anně
Jágrovým č.64, za 20,-Kč/m2.
77. Prodej obecního pozemku p.č. 1466/17, o výměře 20 m2, panu Josefu Stránskému,
Záborná, za 20,-Kč/m2.
78. Prodej obecního pozemku p.č. 1476/2 část dle zaměření, manželům Františku a Marii
Roseckým č.70, za 20,-Kč/m2.
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79. Prodej obecního pozemku p.č. 1466/10, část dle zaměření, paní Ludmile Sobotkové
č.57, za 20,-Kč/m2.
80. Smlouvu mezi obcí Poděšín a Zdravotním ústavem, Hutařova 1, Žďár nad Sázavou o
poskytování laboratorních rozborů pitné vody v obecním vodovodu.
81. Smlouvu mezi obcí Poděšín a OSA Brno, Bašty 6, o veřejném provozování hudebních
děl ve veřejném rozhlase.
82. Zaplatit vybudování nové elektrické instalace v seníku firmě bratří Slámových, jako
pomoc po požáru, který firmu postihl 12.8.2003
83. Zakoupit 2. ks. hadic typu „C“ a 2. ks. hadic typu „B“ pro sbor dobrovolných hasičů
Poděšín.
Obecní zastupitelstvo zamítá:
84. Návrh znaku a praporu obce Poděšín v podobě jak byl původně navrhnut a ukládá
starostovi obce zajistit změny v návrhu, popřípadě jiné návrhy.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
85. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
Z. Jaroš
odchylky se narovnají podle skutečnosti a
větší odchylky prodejem pozemku. Také
dochází k dohodě mezi jednotlivými majiteli
(hlavně s obcí) na změně hranic. Vytyčování
hranic bylo dokončeno 7. srpna. Tato akce
bude dokončena zaměřením vytyčených
bodů a zakreslením do katastrálních map.
Zaměřování hranic bylo zahájeno 2. září a
potrvá až do října.
Z. Jaroš

POZEMKOVÉ ÚPRAVY.
V pondělí 9. června začala již třetí část
pozemkových úprav v obci Poděšín. Po
vytyčení vnějšího a vnitřního obvodu
tentokrát probíhalo šetření vlastnických
hranic v intravilánu obce. Hned na začátku
musím podotknout, že tato akce byla
zapotřebí jako sůl, protože bylo zjištěno
mnoho nedostatků, chyb a změn proti
skutečnosti. Za prvé bylo zjištěno mnoho
staveb a přístavků nezanesených do map a
tím papírově nevyřízených. U koho byl
zjištěn tento nedostatek, ten si musí sehnat
podle § 104 odstavec 1. a 2. tyto náležitosti:
1). dokumentaci (paspart stavby –
zjednodušená
dokumentace),
2).
geometrický plán, 3). veškeré revize
související
se
stavbou
(komíny,
hromosvody, elektro, plyn), 4). výpis
z katastru nemovitostí na majitele pozemku
kde stavba stojí, 5). vyjádření správců
inženýrských sítí (Telecom, JmE, JmP,
voda, kanalizace apod.), 6). napsat žádost o
stanovisko podle § 104. Veškeré náležitosti
budou schraňovány na obecním úřadě, kam
přijede na dohodnutý termín zástupce MěÚ
Žďár n.S. stavební odbor pan Šulc Josef a
bude věci vyřizovat na místě samém. Dalším
nedostatkem byl rozdíl v hranicích na mapě
a ve skutečnosti. To se řeší tak, že malé

OBČANSKÉ PRŮKAZY.
Ministerstvo vnitra, odbor správní činnosti,
oddělení
občanských
průkazů
nás
informovalo, že zákon č. 328/1999 Sb., o
občanských průkazech, omezuje platnost
občanských průkazů bez strojově čitelných
údajů termínem do 31.12. 2005, což
předpokládá jejich hromadnou výměnu. Aby
nedošlo k přetížení příslušných pracovišť
koncem roku 2005 a občané mohli požádat o
výměnu občanských průkazů již nyní,
vyjádřil se k tomu odbor Ministerstva
financí tak, že podle ustanovení § 9 odst. 2
písm. b) zákona č. 368/1992 Sb., o
správních poplatcích je výměna občanských
průkazů bez strojově čitelných kódů
osvobozena od správních poplatků.
Z. Jaroš

3

20.1.2006

Zpravodaj obce Poděšín č. 3/2003

Kadmium (Cd) 0,0007 (0,005), Mangan
(Mn) 0,02 (0,05), Měď (Cu) 0,01 (1), Nikl
(Ni) 0,006 (0,01), Olovo (Pb) 0,004 (0,025),
Reakce vody (pH) 6,5 (6,5), Rtuť (Hg)
0,0001 (0,001), Selen (Se) 0,002 (0,01),
Sírany (SO4) 40,5 (250), Sodík (Na) 7,919
(200), Tetrachlorethen (PCE) 0,002 (10),
Trichlorethen (TCE) 0,022 (10), Vápník a
hořčík (Ca+Mg) 0,1 (0,9), Vodivost 22.1
(250), Volný Chlór 0 (0,3) Zákal 3,2 (5),
Železo (Fe) 0,2 (0,2), mikrobiologický
rozbor: Enterotoky 0 (0), Esch.coli 0 (0),
psychrofilní bakterie 0 (200). Bohužel
začátkem srpna klesla hladina vody ve
vodojemu natolik, že jsme museli zprovoznit
i průměrné studně (ty nejhorší jsou nadále
odstaveny) a v současné době nevíme přesně
stav dusičnanů ve vodě a proto i když je
pravděpodobně
voda
nadále
pitná,
doporučujeme ji používat jako užitkovou. O
dalších změnách Vás budeme informovat.

PITNÁ VODA.
Vynaložené
úsilí
členů
obecního
zastupitelstva přineslo kýžený úspěch.
Postupně byly odstraněny z provozu studně
s vyšším počtem dusičnanů a zapojeny byly
studně pod lesem, které byly dle rozborů
nejlepší. Podle posledního rozboru vzorků
pitné vody je voda v našem vodovodu
nezávadná a uznaná jako pitná. Pro
představu obyvatel opisuji celý rozbor.
Biologický obraz: mrtvé organizmy 0
(Limitní hodnota 50), živé organizmy 0 (0).
Chemický rozbor: Dichlorethan 0,10 (10),
Amonné ionty (NH4) 0,07 (0,5), Antimon
(Sb) 0,0025 (0,005), Arsen (As) 0,001
(0,01), Barva 5 (20) Benzém 0,1 (1),
Berylium (Be) 0,0001 (0,001), Boritany 0,04
(1), Chloridy (CI) 7,8 (100), Chrom celkový
(Cr) 0,003 (0,05), CHSK Mn 0,76 (3),
Dusičnany (NO3) 26,8 (50), Dusitany
(NO2) 0,02 (0,5), Fluoridy (F) 0,2 (1,5),

Z. Jaroš

Počasí.
Duben Nejvyšší ranní teplota, dne 29 a 30.4. byla +13°C; 21. a 26.4. +10°C; 23.,27. a 28.4.

+9°C, nejnižší ranní teplota, dne 7,8. a 9.4 byla -5°C; 10.4. -4°C; 12.4. -1°C; 13.4. 0°C;
průměrná ranní teplota je +4,26°C. Nejvyšší večerní teplota, dne 26.4. +18°C; 22,25,27,28.
a 30.4. +17°C; 29.4. +16°C; 16. a 17.4. +15°C; nejnižší večerní teplota, dne 8.4. -2°C; 7. a
9.4. -1°C; 5.4 +3°C; 3,4. a 10.4 +5°C, průměrná večerní teplota je +10,1°C. Počet slunných
dní 8, počet dní, kdy sněžilo 3, pršelo 3, 10x foukal vítr. Sníh padal 6.4., 7.4. a 8.4. a tyto
dny byla sněhová pokrývka. Duben, kterým značí příchod, jara byl hodně studený a hlavně
větrný.
Květen Nejvyšší ranní teplota, dne 8,9,10,27,28. a 29.5. byla +17°C; 6,7,11,13,25,26. a
30.5. +16°C; nejnižší ranní teplota, dne 16.5 byla +5°C; 4.5. +7°C; 15.5. +8°C; 17.5. +9°C;
18.5. +10°C; průměrná ranní teplota je +13,52°C. Nejvyšší večerní teplota, dne 8.5. +25°C;
6. a 7.5. +24°C; 25,27,29,30. a 31.5. +23°C; nejnižší večerní teplota, dne 15.5. +11°C;
13,14,16. a 21.5. +15°C; 3,11,17. a 20.5 +16°C; průměrná večerní teplota je +18,96°C.
Počet slunných dní 9, počet dní, kdy pršelo 7, 3x foukal vítr, 9.5. byla první letošní bouřka.
Začátek druhé dekády chladno a déšť, ostatní část měsíce jasno a teplo.
Nejvyšší ranní teplota, dne 9.6. byla +21°C; 5.. a 13.6. +20°C; 6,7,10. a 30.6.
+19°C, 4. a 12.6. +18°C; nejnižší ranní teplota, dne 22.6 byla +12°C; 21. a 27.6. +13°C; 17.
a 26.6.+14°C; 2,19. a 28.6. +15°C; průměrná ranní teplota je +16,7°C. Nejvyšší večerní
teplota, dne 12.6. +29°C; 7,10,11. a 30.6. +27°C; 4,5,8,9. a 29.6. +26°C; nejnižší večerní
teplota, dne 21.6. +17°C; 18.6. +18°C; 19. a 26.6 +19°C; 20.6 +20°C, průměrná večerní
teplota je +23,53°C. Počet slunných dní 17, počet dní, kdy pršelo 4, 1x foukal vítr. Velice
teplý a suchý měsíc, z čehož se příroda bude dlouho vzpamatovávat
Z. Jaroš
Červen
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Povídá se, že:
neprobojovala do druhého kola. Komisí byla
jako vítěz vybraná firma, která měla druhou
nejnižší nabídku co se peněz týče, ale daleko
lepší ostatní nabídky, jako termín dokončení
stavby, délku záruční doby, reference,jakost.
Výběrové řízení na rozvody po obci
proběhlo 5.1.2000. Předseda komise byl
Zdeněk Jaroš – starosta obce, členové: ing.
František Rosecký – zástupce starosty, ing.
Jaroslav Dočekal – hospodář obce, Milan
Koumar – předseda stavební komise,
Vladimír Dobiáš – zástupce okresního
úřadu, František Picka – zástupce Jihomor.
plynáren a Martin Buček – Gasag Brno,
projektant. Výběrové řízení vyhrála firma
Jaroslav Gregor – Gaslines Žďár n.S., která
nabídla cenu 1.271.550,-Kč, druhá skončila
firma 1. Žďárská plynařská, která nabídla
cenu 2.205.000,-Kč, třetí byla firma Josef
Pernička – Gaseco Jihlava, která nabídla
cenu 2.359.350,-Kč, čtvrtá byla firma Gazdo
Pardubice, která nabídla cenu 2.337.720,Kč, na pátém místě skončil Montgast
Hodonín, který nabídl cenu 2.435.000,-Kč.
Veškeré doklady k oběma výběrovým
řízením a obou stavbám jsou každému
k dispozici k nahlédnutí na OÚ.
Z. Jaroš

Starosta a obecní úřad utratily špatným
výběrem firmy při plynofikaci 200.000,-Kč,
protože nebyla vybraná firma GEMAX
Javůrek.
Odpověď: Výběrové řízení na vysokotlakou
přípojku a regulační stanici proběhlo
29.4.1999. Předsedou komise byl Zdeněk
Jaroš – starosta obce, členové: ing. František
Rosecký – zástupce starosty, Jaroslav Štikar
– starosta obce Sirákov, ing. Petr Jaroš
zástupce starosty obce Sirákov, Jaroslav
Štandl – stavební dozor, Vladimír Dobiáš –
zástupce okresního úřadu, František Picka –
zástupce Jihomor. plynáren. Výběrové řízení
vyhrála firma 1. Žďárská plynařská, která
nabídla cenu 2.252.670,-Kč, na druhém
místě skončila firma Jaroslav Gregor –
Gaslines Žďár n.S., která nabídla cenu
2.210.351,-Kč, třetí byla firma Technostav
Nové Město n.M., nabídnutá cena byla
2.330.002,-Kč, čtvrtá byla firma Miroslav
Kubík, Kornice, který nabídl cenu
2.367.939,-Kč, jako poslední skončila již
zmíněná firma GEMAX Javůrek. Tato
firma nabídla cenu 2.505.500,-Kč. Limitní
hranice pro výběrovou soutěž byla 2.5
miliónu korun, takže se tato firma ani

Rodáci.
Před nedávnem jsem oslovil několik rodáků a občanů obce o vzpomínky na svoje působení
v Poděšíně za svého mládí. Jako první se ozval můj strýc Josef Jaroš, nyní žijící v Praze,
rodák v Poděšíně na čísle 1. Postupně budu jeho vzpomínky zveřejňovat v našem
Zpravodaji.
Z. Jaroš
1. Po dlouhé životní pouti na jejím praktickém konci si člověk rád zavzpomíná na některé

příhody a události, které prožil jako mladík (školák) a které v dalších etapách života již
nezaznamenal. Často si dnes vzpomínám na některé okamžiky svého života v mládí, které
by měly být zachovány další generaci.
Za významnou událost pokládám vzpomínku na dost neobvyklou přírodní událost, kterou
byla tzv. Polární záře. Přestože jde o obvyklý jev pozorovaný v polárních oblastech (jižní a
severní záře) vyskytuje se ve středních zeměpisných šířkách jen výjimečně. Přesto jsem ji
já i ostatní obyvatelé obce v jednom roce (datum si nepamatuji) zažil několikrát. Zaujali
mě na obzoru se objevující světelné úkazy na tmavé obloze měnící tvar, výšku a
různobarevně zářící. To se opakovalo po několik dnů. Nikdy později jsem však již podobné
úkazy nikde nepozoroval, ale v mé paměti utkvěly dodnes.
5
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2. Pod rubrikou „Výročí naší obce“ v čís. 2/2003 Zpravodaje jsem si přečetl po 70-ti letech

o požáru budovy Josefa Blahy č.8. a stodoly Jaroslava Dočekala č.9. Na tento požár
v poměrné blízkosti domů na horním konci obce si velmi dobře pamatuji, ač mi nebylo ani
10 let, neboť se dotýkal v určitém směru i naší rodiny. Pro nás i naše sousedy byl požár
značně nepříjemný, neboť žhavé dehtové papíry létaly až k našemu a sousedním domům.
Byli jsme proto nuceni dávat dobrý pozor aby nezapálily domek, zejména však stodolu
pokrytou doškovou krytinou. Proto jsme měli v nádobách připravenou vodu k případnému
uhašení vzniklého ohně. Podobně na tom zřejmě byli i naši sousedé, především pokud jde o
stodoly pokryté šindelem nebo doškama. Vzpomínám i na další požár na dolním konci obce
u Pařízků. Sem jsme se jako děti chodily jen dívat z cesty u kovárny pod Stránkými a
pozorovaly činnost hasičů. (Požár u Pařízka byl 23.7.1932, požár u Blahy a Dočekala byl
19.10.1933. poznámka Zdeněk Jaroš).
Josef Jaroš, Praha, rodák z Poděšína č.1.

Finance.
STAV FINANCÍ K 30. 9. 2003 :
- pokladna:
6 851,50 Kč
- bankovní účet: 1 290 573,76 Kč
- term. vklad:
1 125 856,27 Kč

Celkem:

2 423 281,53 Kč
J. Dočekal

Mateřská škola.
proto se na vycházku převlékám do jiných
kalhot“. Ivanka ji poslouchá a praví: „Já
jsem taky takový prase“.
- v nepřítomnosti učitelky hlídala děti paní
Jágrová. Po návratu učitelky jí Šimůnek
hlásí: „Paní učitelko, dneska nás hlídala paní
Jágrová a uměla zapnout i televizi“.
- Striptýz ve školce.
Liduška se bojí převlečených herců v
divadle. Když slyšela, že druhý den
pojedeme na divadlo, začala plakat.
Šimonek ji utěšoval: "Neplač Liduško, tam
nebude žádná oblečená paní, ta bude úplně
neoblečená." (Chuděra myslel, že nebude na
sobě mít herecký převlek).
M. Jarošová

ŠKOLKA.
Dne 25. srpna byla znovu po prázdninách
otevřena mateřská škola. Zaměstnanci
školky zůstávají beze změny: ředitelka
Marie
Jarošová,
učitelka
Margita
Nedopilová, kuchařka Jana Doležalová a
školnice Anna Jágrová. Seznam dětí, které
chodí do školky: Černý Lubomír, Černá
Ludmila, Dočekal Jaroslav, Enderle Jan,
Enderle Vojtěch, Frühbauerová Aneta,
Jarošová Eliška, Jarošová Lenka, Kubíčková
Veronika, Klimentová Bohdana, Musilová
Hana, Pazour Jiří, Poulová Natálie, Paříková
Kristýna, Řeháčková Ivana, Slabý Šimon,
Slámová Miroslava, Slámová Jaroslava,
Sekničková Erika, Šlechtický Jiří. Podtržená
jména dětí jsou nováčci.
M. Jarošová

PÍSEK.

V měsíci červnu proběhla výměna písku
v pískovišti v Mateřské škole. Podle
PŘEŽBLEBTY VE ŠKOLCE:
Parazitologického rozboru, který prováděla
- děti jdou s paní učitelkou na vycházku a hygienická stanice ve Žďáře n.S., se ukázalo
ona uklouzne a zamaže si kalhoty. Děti hned v písku větší množství Toxocara sp.
hlásí: „Paní učitelko, máte špinavý kalhoty“. Geohelminti.
M. Jarošová
Paní učitelka praví: „Já vím, já se znám, tak
6
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Požár.
Náš život plyne jako voda, většinou v naprostém stereotypu. Občas vybočí ze svého
normálu buď radostnou nebo horší, smutnou událostí. O tom všem Vás chceme informovat
v našem Zpravodaji. Dnes bych chtěl napsat o jedné smutnější události. Stala se v úterý 12.
srpna po šestnácté hodině. Takže ne, jak se všude proklamuje, že je pátek třináctého, ale
nyní v úterý dvanáctého, a také ne ve 13 hodin, ale až po 16 hodině. Co se v tu dobu stalo.
Šel jsem krátce po tomto čase na dolním kravíně z chodby do dojírny a vtom vidím, že nad
pančákem (panský rybník) je nějaký podivný mrak. Ale hned mě napadlo, že ten mrak je
jen úzký pruh kouře. V první chvíli jsem si myslel, že nade mnou na půdě chytlo seno a
sláma. Proto jsem vyběhl na krmnou chodbu a viděl, že hoří kůlna bratří Slámových, která
je mezi oběma kravíny a je naplněna čerstvě navoženou slámou. Ostatní jste viděli sami.
Boj hasičů o záchranu co nejvíce majetku spočíval hlavně v utlumení ohně a ochraně jak
horního tak i dolního kravína, který byl nejvíc vystaven nebezpečí rozšíření požáru. Celá
akce trvala až do čtyř hodin ráno. Vynaložené úsilí přineslo kýžený úspěch a mimo kůlnu,
která již nešla zachránit se podařilo ostatní budovy před požárem uchránit. Obecní úřad
chce tímto poděkovat jak našemu domácímu sboru, který svou úlohu splnil na jedničku (i
když byl spolu se Sirákovem hloupě opomenut v krajském i okresním tisku), tak i
sousednímu sboru ze Sirákova, který našim pomáhal dodávat kýženou vodu, stejně jako
dalším sborům profesionálních hasičů z Polné a ze Žďáru n.S. i dobrovolným hasičům
z Nového Veselí, Újezda, Nížkova, Bohdalova, Hrbova a zámku Žďár n.S.
Z. Jaroš
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Kultura.
VYCHÁZKA.
V poslední době nám návštěva lesa
neposkytuje mnoho radosti. Vždyť si
vezměte, houby nerostou a zatím růst
nezačnou i kdyby jste se rozkrájeli. Místo
nich nacházíme neustále se tvořící černé
skládky nebo alespoň pytle od igelitu, PET
lahve a další vymoženosti dnešní doby. To,
co jsem spatřil při procházce lesem v neděli
na s. Annu mě vyvedlo na chvíli z tísnivé
reality a zalilo mě příjemným a spokojeným
pocitem. Proto doporučuji všem, kteří mají
tísnivé pocity, aby si vyrazili do lesa. Já vím, je to z Poděšína pěšky dost daleko, ale stojí to
za to. Zkrátka musíte si vyrazit po cestě na Samotín a asi uprostřed lesa narazíte na pěkně
vyrobený poutač. Vedle něj si můžete sednout, odpočívat a třeba přemýšlet o nápise, který
je na něm vyfrézován, černě natřen a zní: „Prosba lesa. Člověče, jsem teplo tvého příbytku
za studených zimních nocí, jsem přátelský stín, když pálí letní slunce, jsem krov tvého
domu, deska tvého stolu, jsem lůžko, ve kterém spíš a dřevo, ze kterého stavíš své lodě,
jsem násada tvé motyky, jsem dřevo tvé kolébky i tvé rakve, jsem svět dobroty i krásy. Slyš
mou prosbu: Nenič mne. – Převzato z nápisu na lesní studánce u Řicmanic“. Nad tímto
nápisem je ukazatel směru Samotín ↔ Poděšín. A kdo to všechno udělal? No, je to v lese
Františka Dobrovolného a vyrobil to se svým synem Ondrou za pomoci celé rodiny. Na
závěr bych chtěl říct, že je to jedna z prvních vlaštovek v celém okolí a doufejme, že
budeme mít v lesích už jen ty lepší zážitky, než nám dává ta naše námi poničená příroda.
Z. Jaroš

NÁVRH ZNAKU A PRAPORU OBCE PODĚŠÍN.
Obecní úřad zadal vyhotovení obecního znaku a praporu Heraldické a genealogické
společnosti v Bystřici nad Pernštejnem. Zde je výsledek v grafické i textové podobě. Nutno
dodat, že obecní zastupitelstvo návrh nepřijalo a vrátilo k přepracování.
J. Dočekal
„Historický nástin
Obec se nachází 15 km
jihozápadně od Žďáru nad
Sázavou
a
7
km
severovýchodně od Polné.
Nejstarší písemná zmínka
pochází z roku 1233. Vznik
jedné z nejstarších obcí na
Žďársku souvisí s cisterciáckým klášterem v Nížkově. Od
svého vzniku náležela obec k polenskému zboží. K roku 1737
je datována obecní pečeť s vyobrazením stromu a selského
stavení v pečetním poli. Pečeť se nedochovala. V obci se nachází kaple z roku 1708
zasvěcená Panně Marii. Ideově návrhy obecních symbolů vychází z obecní pečeti.
Konkrétně je užito obecné heraldické figury strom. Tu lze v kombinaci se selským
8
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stavením ikonograficky vyložit jako symbol bytí lidského rodu od kořenů dávnověku až po
konce větví současnosti. Užití stromu a stavení je na sfragistickém materiálu ojedinělé a
ikonograficky zajímavé, např. s ohledem na starobylost obce. Obecná heraldická figura
lilie. Stylizovaný tvar heraldické lilie je symbolem nevinnosti, čistého ušlechtilého
smýšlení a panenské čistoty spojovaným zejména s Pannou Marií. Tato figura má svůj
původ ve Francii, kde je jako symbol tamních králů nejpřednější a nejrozšířenější erbovní
figurou. V návrhu poděšínského znaku a praporu nachází své ikonografické opodstatnění
dvakrát. Poprvé ve vztahu k patronce místní kaple Panně Marii. Podruhé jako symbol
církevního řádu Cisterciáků, kteří měli ve znaku stříbrnou lilii na modrém poli, a se kterými
jsou spojeny počátky obce Poděšín.“

Sport.
FOTBAL.
V neděli 20. července proběhl v Bohdalci
turnaj v malé kopané. Tohoto turnaje se
zúčastnil i náš tým „Brojlers Poděšín“. Účast
byla famózní. Hrálo zde 45 týmů, z nichž
většina hraje nějakou ligovou soutěž. Celý
turnaj byl rozdělen do několika skupin,
přičemž Poděšín byl ve skupině D, ve které
kromě nás hráli Slavkovice (2.liga) a Tequila
Škrdlovice (1.liga). Bohužel pouze jeden
z tohoto trojlístku postupuje dál - do
osmifinále. Náš první zápas začal se Slavkovicemi, se kterými jsme uhráli remízu 1:1.
Druhé utkání bylo horší a to jsme prohráli 0:2.

Jediným úspěšným střelcem branky se stal Sobotka Milan a díky tomuto gólu a dobrým
zákrokům brankáře Koumara Davida, který pustil jen 3 branky, obsadil náš tým 31. místo.
Za Brojlers Poděšín nastoupili tito hráči : Bláha František, Flesar Vladislav, Flesar Milan,
Sobotka Milan, Koumar Jan, Koumar David a Nejedlý David.
Foto:
V předu stojící : Bláha František a Milan Sobotka (zleva). V zadu stojí : Flesar Lukáš,
Nejedlý David, Flesar Vladislav a Flesar Milan (zleva) a dole sedí Koumar David. J. Koumar.

STOLNÍ TENIS.
Letos má oddíl stolního tenisu v soutěžích přihlášena 4 družstva mužů a jedno družstvo žen.
Družstvo žen ve složení Petra Červinková (která je u nás na hostování) Jana Štikarová, Jitka
Landová, Petra Štohanzlová, Andrea Jaitnerová a Marie Vejvodová budou hrát Divizi
Vysočiny. Termíny první poloviny: 19.10.2003 turnaj v Havlíčkově Brodě, 2.11. turnaj
v Třebíči, 16.11. turnaj v Pelhřimově, 14.12. turnaj v Poděšíně, kdy začátky jednotlivých
9
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zápasů budou v 9, 11, a ve 13 hodin. Nejlepší družstvo mužů jehož základ tvoří Petr Jaroš,
František Bláha, Jana Štikarová a Radim Jaroš bude hrát okresní přebor 1. třídy, a začínají
také 19.10. v Bystřici n.P., dále 26.10. doma mají Velké Meziříčí „A“, 2.11. ve Vojnově
Městci, 9.11. doma s Velkou Bíteš, 16.11. ve Fryšavě, 23.11. do Hamrů n.S., 30.11. mají
doma Velké Meziříčí „B“, 7.12. jsou v Novém Městě a 14.12. je doma Nížkov „B“. Z. Jaroš

HÁZENÁ
O házené v Novém Veselí Vás chci informovat častěji proto, že družstvo dorostenců
postoupilo do první celostátní ligy a jeho trenérem je občan naší obce pan František
Vejvoda. Od 1. července se házenkáři Nového Veselí společně s pražskou Duklou účastnili
největšího turnaje mládeže v házené (34. ročník Partile CUP) ve Švédském Gothenburu.
Novoveselským házenkářům se podařil v kategorii mladších žáků husarský kousek, když
turnaj vyhráli. Výsledky základní skupina: N.V. – PK Pravent 14:9, – Kungälvs HK 9:8, –
IF Guif 11:11. Výsledky osmifinálové skupiny: N.V. – Kärra HF 8:9, – IK Sävehof B
19:13, – IK Sävehof A 17:9. Čtvrtfinále: N.V. – Lugi HF 16:10, semifinále: N.V. –
Strandby-Eling IF 14:9, finále: N.V. – Olympic/Viking KK 15:10.
Z.Jaroš
9. třída ZŠ Nížkov 2003:
1. řada: Ondřej Dobrovolný, Lukáš
Halík, Martin Sochor, Petr Jágr,
Vojtěch Žák, Ivana Blažková,
Klára
Havlenová,
Monika
Slámová,
Petra
Vejrostová,
Romana Musilová.
2. řada: Pavel Zikmund, Miloš
Landa, František Bárta, David
Pospíchal, Petr Dajč, Jan Toman,
Pavla Havlíčková, Alena Šorfová,
Věra Daňková.
3. řada: Milan Jaitner, Martin
Mokrý, František Sládek –
ředitel, Marta Novotná, Miroslav
Peřina, Marie Dobrovolná, Hana
Kučerová, Ivana Hofmanová,
Jaroslav Jelínek.
MŠ Poděšín 2003:
1. řada z leva: Michal Myslivec,
Miroslava
Slámová,
Aneta
Frühbauerová,
Veronika
Kubíčková, Jan Enderle, Petr
Vázler, Pavlína Wasserbauerová,
Lenka Jarošová, Eliška Jarošová,
Jana
Jágrová,
Jaroslav
Wasserbauer.
2. řada z leva: Anna Jarošová, Anna
Holmanová, Nikola Vázlerová,
Vojtěch
Enderle,
Adéla
Vlčková, Ivana Řeháčková, Petr
Jaroš, Hana Musilová a Iveta
Sekničková. Učitelky Marie
Jarošová a Margita Nedopilová.
Chybí Ludmila Černá a Šimon Slabý.
10

20.1.2006

Zpravodaj obce Poděšín č. 3/2003

Domy v Poděšíně.
Č.p. 21

Od roku min. 1788
Majitelé a události:
1788 Novotný Bartol.
1869 Novotný Jan
*1840 Poděšín [5]
1880 Novotný Jan *1840 Poděšín [9]
1890 Novotný Jan *1840 Poděšín [7]
1914 Novotný Jan
1926 Novotný – postaven nový vrch
1930 Novotný Jan
1987 Novotný Josef – úmrtí 21. 8.
2000 Sobotka Zdeněk – přestavba od 19.4.
2003 Sobotka Zdeněk [4]
Přezdívka po doškách r. 1930: U Vítků
Výměra v ha r. 1930: 2 11
Č.p. 22

Od roku min. 1788
Majitelé a události:
1788 Chvátal Bartoň
1869 Chvátal Jan
*1838 Poděšín [3],
Chvátal František *1809 Poděšín [4]
1880 Chvátal Jan *1838 Poděšín [12]
1890 Chvátal Jan *1838 Poděšín [4]
1914 Bečka Václav
1930 Bečka Václav
1933 Bečka Václav – postavil nový domek
1936 Šurnická Marie – úmrtí
1951 Bečková Kateřina – úmrtí
1957 Bečka Václav – úmrtí
1978 Chalupník Vavřinec – úmrtí
2003 Chalupník Jan [1]
Výměra v ha r. 1930: 3 17
Č.p. 23

Od roku min. 1788
Majitelé a události:
1788 Veselý Havel
1869 Šimek Jan
*1810 Poděšín [3]
1873 velký požár
1880 Šimek Jan *1810 Poděšín [13]
1890 Lancman Josef *1854 Sirákov [5]
1914 Pařízek Adolf
1930 Pařízek Adolf

1932 požár
1932 Pařízek Adolf – postaveno nové stavení
1996 Pařízek František – úmrtí
1996 Pařízek Jaroslav, Polná
2001 Šimek Zdeněk – koupě 19.3.
2003 Šimek Zdeněk [0]
Výměra v ha r. 1930: 5 74
Č.p. 24

Od roku min. 1788
Majitelé a události:
1788Obecní pastouška
1869 Jaroš Jakub
*1818 Poděšín [10],
Bečka František *1836 Sázava [5], Bečková
Veronika *1814 Malá Losenice [10], Coufal
Jan *1836 Poděšín [6]
1880 Bernard Antonín *1838 Volešná [10]
1890 Bernard Antonín *1858 Volešná [6]
1914 Svoboda Gustav
1930 Svoboda Gustav
1933 Svobodová Františka – úmrtí
1951 Svoboda Gustav – úmrtí
1967 Svoboda Jan – úmrtí
1983 Svobodová Františka – úmrtí
1994 Mirošník Karel – koupě 7/94
2003 Mirošník Karel [0]
Výměra v ha r. 1930: 3 12
Č.p. 25

Od roku min. 1788
Majitelé a události:
1788 Pospíchalova
1839 Košhak Jan
1869 Šimek Jakub
1880 Šimek Josef *1841 Poděšín [8]
1890 Šimek Josef *1841 Poděšín [5]
1914 Šimek Jan otec, Šimek Jan syn
1926 Šimek Jan – přistavěno domovní
1930 Šimek Jan
1952 Šimková Božena – úmrtí
1981 Šimek Jan – úmrtí
1982 Šimek Jiří – zahájení nové stavby 8.6.
2003 Šimek Jiří [2]
Přezdívka po doškách r. 1930: Šimek pod
školou
Výměra v ha r. 1930: 0 80
J. Dočekal
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Jak je v Indii – část 3.
8. Svěcení linky.
Po ukončení zkoušek naší linky a před uvedením do provozu proběhlo vysvěcení stroje, aby
dobře a bez poruch pracoval. Byla to velká sláva, sešlo se velké množství lidí. Duchovní
v bílém hábitu a bos nejprve posypal hlavní části linky rýží a lístky z květin a polil
svěcenou vodou. Pak ji pomaloval červenou barvou na třech místech znamením boha,
velice podobné hákovému kříži, jaký kdysi používali Němci. Pak rozbil kokosový ořech o
zem a vodou z něho znovu pocákal stroj. Zapálil vonné tyčinky. Další ořechy rozbili šéfové
podniku. Byli při tom také bosi. Nakonec se všichni podělili o rozlámané kokosy a žluté
sladké pečivo ve tvaru kuliček. Někteří věřící dostali od duchovního na čelo znamení boha
Budhy, červenou tečku.
9. Svátek.
Jednou jsme v práci zažili náboženský svátek. Neznám jeho název, ale bylo nám řečeno, že
symbolizuje rovnost lidí před bohem, ať jsou chudí nebo bohatí. Z jídelny, kam jsme
chodili na oběd byly vyneseny stoly i židle. Místo toho tam na podlaze byly dlouhé
koberce. Před jídelnou jsme se museli zout. Na kobercích seděli zaměstnanci, ale byli
pozváni i cizí chudí z města. Jídlo bylo podáváno na tácech, vyrobených z přírodních listů
ze stromů. Nasypána rýže, na malých miskách, vylisovaných opět z listů, ostré omáčky se
zeleninou, sladká kulička a voda.

10. Svatba.
Během pobytu jsme viděli několik místních svateb a jedné jsme se i krátce zúčastnili.
Součástí našeho hotelu byla i velká ohraničená zahrada, kde se svatební hostiny odehrávaly.
Vše probíhalo vždy v noci. Nejprve se svatební průvod zastavil na ulici. Začala
neuvěřitelně nahlas a chaoticky hrát kvílivá hudba, skládající se z trubek a bubnu.
Hudebníci oděni do pestrobarevných uniforem a podle našeho názoru hrál každý podle
sebe, bez známky sehrání s ostatními. Čím hlasitěji, tím lépe. Součástí průvodu byli nosiči
ohromných svícnů se zářivkami a pojízdný stojan s tisíci žárovičkami. Vše napájeno
pojízdným generátorem. Ženich, oděný do pestrého oděvu a velkým bílým turbanem na
hlavě, přijíždí na ozdobeném bílém koni. Nevěsta má bohatě zdobené barevné šaty. Pak
ženich spolu s nevěstou i s příbuznými tančí. Před ženichem neustále tancuje a poskakuje
několik lidí. Asi po hodině se přesouvají z ulice dovnitř, kde se odehrává hostina. Tam již
hraje vcelku normální hudba, dlouhá řada stolů, jídlo se jí ve stoje. Všichni se veselí až do
rána. Noční život je zde vůbec posunut o několik hodin dále než u nás. O půlnoci je na ulici
nejvíce živo a to včetně malých dětí.
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11. Tai Mahal. [táč mahál]
Patří mezi nejvýznamnější památky v celé Indii. Jeho obrázek je na všech propagačních
letácích o Indii. Je ve městě Agra, asi 200 km na jih od Dilí. Je tu i letiště. Samotný palác je
veliká budova čtvercového tvaru, uprostřed s velikou kopulí z bílého mramoru. Okolo jsou
čtyři vysoké věže. Palác byl postaven jako hrobka pro manželku krále. Po jeho smrti zde
byl uložen i samotný král. Je postaven v muslimském stylu. Na vrcholu kopule je půlměsíc.
Uvnitř je jednoduchá výzdoba z bílého i barevného mramoru a uprostřed je podzemní
hrobka. Okolo paláce je velký park se vstupními budovami. U vchodu jsou dvojí kontroly,
obdobně jako na letišti. Prý se bojí pakistánských teroristů, kteří by mohli donést bombu a
rozbít tuto jedinečnou památku, indický symbol lásky, někdy považovaný za další div
světa. Již na první pohled zdálky tato stavba působí impozantně, nikdy jsem doposud něco
podobného neviděl. Před vchodem k vlastní budově je šatna, kde si každý zuje boty. Pak
následují mramorová schodiště a terasy. Je zde vidět mnoho turistů, a podle vzhledu,
z celého světa.

12. Návštěva v klášteře Sikghů.
Jednou v neděli jsme byli pozváni na návštěvu kláštera Sikghů. Klášter se nacházel v našem
městě Gwalior na náhorní plošině, která se rozkládala vysoko nad městem. Před vstupem
dovnitř jsme se museli, jako obvykle, zout a na hlavu uvázat šátky, aby se zakryly vlasy.
Před vchodem bylo asi dva metry široké koryto s vodou a tak si každý návštěvník umyl
nohy. Prováděl nás představený kláštera, v bílém hábitu a žlutém turbanu. Prohlédli jsme si

kapli, kde jeden duchovní podával posvátný sladký chléb. Další zde četl posvátnou knihu,
která je čtena nepřetržitě 24 hodin denně, každý den po mnoho desítek let. Pouze čtenáři se
pravidelně střídají. Dále zde měli ubytovnu a jídelnu pro bezdomovce a postižené děti.
V blízkosti kláštera jsme navštívili středověký palác, bývalé sídlo maharádži z 15. století.
(konec povídání o Indii)
J. Dočekal
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Koňské příběhy.
Vyvážení močůvky v zimě.
Když jsem vychodil povinnou školní
docházku, jezdil jsem již celou zimu
s koňmi, hlavně pro výpalky. Když byla
pěkná sanice na dolní pole, vyvážel jsem
močůvku na saních, neboť jímka již
přetékala. Na poli byla pěkná vrstva sněhu,
jezdil jsem pěkně vedle sebe a rozstřikoval
na sníh. Od Nížkova šel po silnici neznámý
pán a říkal mně, že je škoda močůvku
rozstřikovat na sníh neb všechny živiny
vyprchají. Když již musíme v zimě vyvážet,
abychom ji vypouštěli na jedno místo, tím že
se přeci něco dostane do půdy. Další zimu
jsem jezdil do Polné do Hospodářské školy,
kde jsem toho pána poznal. Byl to jeden
z profesorů, kteří nás ve škole učili a kde
nám vysvětlili různé způsoby hospodaření,
zvláště s domácími statkovými hnojivy,
které byly pro nás nejlevnější.
Největší náklad.
Když byl uzavřen Nížkovský lihovar, do kterého jsme jezdili pro výpalky, neměli jsme
žádné ochucování do krmiva pro dobytek. Škrobárna však stále byla v provozu. Pracoval
tam náš známý, který potřeboval přivést pro dobytek tak zvané zdrtky. Řekl nám, jestli
bychom mu pro ně s koňmi zajeli, že by nám část nákladu přenechal. Bylo to před
vánočními svátky, cesta byla umrzlá a koním se to smekalo. Zapřáhl jsem je do
traktorového vleku a naložili jsme ho plný. Pneumatiky nebyly na takový náklad nahuštěny
a promačkovaly se až na ráfky. Když jsme přijeli na váhu, udivila nás váha nákladu. Hrubá
váha byla 42 metrických centů. Vůz vážil sedm, to znamenalo, že jme měli 35 metrických
centů čisté váhy. Náš známý chtěl část nákladu uložit, já jsem mu však řekl, že to zkusím
domů dovézt, což se mě také podařilo. Byl to největší náklad, který jsem s našimi koňmi
převážel.
Náraz v Polné.
Do hospodářského družstva jsem vezl se Soňou menší náklad obilí na dodávku. Když jsem
se vracel s prázdným vozem a projížděl horní branou, naklusal jsem, neb se klapot podkov
pěkně rozléhal. Seděl jsem v předu na voze, když jsem uslyšel velikou ránu. Kobylka se
polekala a uskočila stranou. Já jsem jí přitáhl opratě a zastavil právě včas. Před kolem vozu
ležel na silnici starší muž. Kdybych nebyl včas zastavil, mohl být přejetý. Ihned se shluklo
několik chodců a začali mně spílat, že jsem tuto nehodu zavinil. Dědečka jsem zvednul a
ptal se ho, jestli není zraněn. On byl tak vylekaný, nemohl ani promluvit. Za chvíli řekl, že
mu snad nic není. Zachránil ho prázdný hrnec, který nesl do opravy. Při nárazu se mu tento
hrnec vysmekl z ruky a pádem na zem velice zahřmotil. Tímto kobylka uskočila stranou a
nešlápla na něho. Později jsem již v bráně neklusal.
B. Dočekal
14
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Kronika.
1. světová válka
V knize „Seznam legionářů za 1. světové války v okrese Žďár nad Sázavou“, kterou
sestavil Ivo Fika je o Poděšíně napsáno toto: Doležal Václav (nar. 3.8.1889) č.15, střelec
deposito italský legionář – evidenční číslo 11.733, zajat 28.4.1918, do legií vstoupil
7.6.1918. Sláma Václav (nar. 1892) č.29, ruský legionář. Byl příslušníkem 21.
Československého pluku, který se téměř celý 27.8.1914 vzdal Rusům. Do Ruské legie
vstoupil 15.5.1918, domů se vrátil 11.1.1920 na japonské lodi „Ifaly Maru“. Stehlík Josef
(nar. 2.3.1895) č.36, střelec 31. pluku 11. roty. Italský legionář – evidenční číslo 1.382,
zajat 30.6.1916, do legií vstoupil 16.4.1918. Stránský František (nar. 1883) č.13, ruský
legionář, zajat 9.9.1914, do legií vstoupil v roce 1918, domů se vrátil 9.10.1920. Šurnický
Václav (nar. ?), 1. pluk ruských legií.

Osudy našich vojáků v první světové válce:
Jaroš Adolf č.1, byl odveden v roce 1915 ve věku 22 roků, sloužil u praporu polních
myslivců č.2, a byl na Italské frontě 1916 raněn. Po vyléčení byl zase na Italské frontě a
tam ke konci války zajat. V zajetí těžce onemocněl a po uzdravení přidělen
k Československému domobraneckému praporu. Do vlasti přijel v červnu 1919.
Jaroš Bedřich č.1, byl odveden v roce 1915 a sloužil až do konce války u vozatajstva.
Domů přišel v listopadu 1918, ale následkem útrap ( výbuch granátu v zákopu ) si přinesl
duševní chorobu a zemřel v ústavě choromyslných v Německém Brodě v roce 1931.
Jaroš Josef č.1, byl aktivní v době mobilizace u střeleckého pluku. Byl hned povolán na
ruskou frontu, raněn 28.8.1914 u Komárova. Léčen byl v nemocnici v Linci a v Čáslavi. Po
vyléčení byl poslán zase na ruskou frontu a raněn při útoku dne 8.3.1915 u Gorlice. Léčen
v Těšíně, ve Vídni a ve Velké Kaniži. Byl poslán po třetí na ruskou frontu, kde onemocněl
18.12.1915 u Čatorijsku. Léčen v nemocnici v Cholmu, po vyléčení nechán na ruské frontě.
V únoru 1918 byl poslán na Italskou frontu, tam byl raněn při útoku 15.6.1918, léčen
v nemocnici v Bad Ischlu. Domů se vrátil v lednu 1919.
Jágr Josef č.2, byl odveden roku 1916 ve stáří 19 roků a sloužil u pěšího pluku 12 a
bojoval na ruské a italské frontě. Domů se vrátil 30.6.1918. dostal dovolenou a do konce
války dezertoval.
Stehlík Josef č.3, narukoval 28.8.1916 ve stáří 23 roků, k horskému dělostřeleckému
oddílu. V roce 1917 bojoval na rumunské frontě, v zimě byl v nemocnici v Uhrách a roce
1918 bojoval na italské frontě. Začátkem listopadu 1918, byl u městečka Malé zajat a po
několika dnech cesty přišel s transportem do tábora Busto Arzicio. Tam byli ubytováni
v polních stanech Češi a Slováci pohromadě. Ke konci ledna 1919 byl poslán s transportem
Čechů do tábora Gasten, kde se tvořily čs., prapory italské domobrany. Na začátku února
byl jeho prapor poslán z tábora do vesnic. Tam žili všichni družně jako vojíni čs armády,
cvičili prostná i pochodová, ale bez pušek. Vrátil se ze zajetí do Čech v květnu 1919.
Doležal Antonín č.4, byl na vojně po mobilizaci pouze týden a jelikož byl nemocen, hned se
léčil v nemocnici a pak dostal dovolenou 1 měsíc. Jelikož se choroba nelepšila, léčil se až
do konce války doma na své výlohy. Po převratu byl ihned zdráv a chlubil se, že to vyhrál.
Dům číslo 5, z tohoto domu nešel nikdo do války, jelikož syn byl ještě mladý a otec stár
přes 50 roků. dva syni Antonín a Josef už před válkou odjeli do Ameriky. Rakouským
úřadům se to zdálo divné a proto dvakrát četníci vyšetřovali, kdo jim dal peníze na cestu.
Byli toho názoru, že prchali do ciziny za války, aby nemuseli hájiti zpuchřelé Rakousko.
15

20.1.2006

Zpravodaj obce Poděšín č. 3/2003

Obecní judo.
Budeme mít obecní prapor?
Představa, že obec bude mít svůj „erb“ a prapor je stále aktuální. Nyní je navržen na
dvoubarevném a dvoudílném poli symbol listnatého stromu a polovina lilie. Polovina lilie
asi proto, že jsme malá obec a máme prý vztah k nížkovské církevní minulosti. Strom býval
kdysi na obecním pečetidle. Dle mého názoru lilie se k malé obci nehodí, tento symbol
nemá s vesnicí nic společného. Také bychom měli vědět, proč to chceme a kdy to budeme
používat, ukazovat a v neposlední řadě-kolik za to.
F. Landa
Osmý div světa poděšínský.
Při opravách oplocení studní jsme měli betonové sloupky uloženy na pokraji lesa v trávě,
aby nebyly moc „na ráně“. Představte si, že během dvou týdnů jim narostly nožičky,
protože kdyby se plazily, tak by musela být vidět stopa, a vrátily se zpět do Poděšína.
Škoda, že se jim nevyvinul taky dobrý zrak a tak zabloudily a už se nevrátí.
F. Landa
Krátké zprávičky z naší čekárničky.
Odpadkový koš stále odolává, několikrát deformovaný, stále drží. Kuřáci klesají na úrovni
mimo LM se kouří modré Start, počet vajglíků klesl pod 150-alarmující stav. Pije se vodka
Božkov. Apeluji na rodiče, podpořte rodinné ratolesti, aby nepořádek po zemi měl trochu
hodnotu. Boj o přemístění venkovní lavičky do čekárny pokračuje i když je na řetízkunevydržela. Plastové sloupky-patníky nejdou již házet do potoka, jsou přišroubované, ale
jdou zkroutit a vytlouct odrazky. Celkem slabota, mimo občasných nočních halali. F. Landa

Oznamovatel.
Volný hrob.
Obecní úřad Nížkov oznamuje, že je k dispozici zdarma volný hrob na hřbitově v Nížkově.
Jedná se o hrob Josefa a Františky Stehlíkových č. p.3.
J. Dočekal
Jaromír Jágr Vás zve.
Knihovník místní lidové knihovny oznamuje, že provoz knihovny bude zahájen
14. listopadu 2003. Otevřeno bude každý pátek od 17,30 do 19,00 hodin.
Případná změna provozu bude včas ohlášena. Letos budou opět i nové knihy z
fondu knihovny J.M.Sychry ve Žďáře n.S. Na Vaší návštěvu se těší knihovník.
J.Jágr
Škola.
Letošního 1. září nastoupilo do nížkovské školy celkem 29 dětí z Poděšína. Počet dětí v
jednotlivých třídách je následující:1. třída – 2 děti,
2. tř. – 1 dítě, 3. tř. – 4 děti, 4. tř. –
3 děti, 5. tř. – 2 děti, 6. tř. – 3 děti, 7. tř. – 6 dětí, 8. tř. – 5 dětí, 9. tř. – 3 děti. Školními
nováčky jsou Jana Jágrová č.89 a Iveta Sekničková č.5, naopak vycházet ze školy budou:
Simona Chvátalová č.39, Milan Matoušek č.87 a Luboš Palas č.6.
Z. Jaroš
Očkování lišek.
V době od 28.9. do 31.10.2003 budou v okolní přírodě položeny návnady s očkovací látkou
proti vzteklině lišek. Dodržujte tyto pokyny: nedotýkejte se návnad; nepoužívejte k výkonu
práva myslivosti lovecké psy; v případě potřísnění očkovací látkou, která je v plastikovém
obalu uvnitř návnady, vyhledejte lékaře; poučte své děti.
J.Dočekal
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