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Ročník 9
Novinky.

obce Poděšín

č. 1/2005

Úvod. Vážení občané. S mírným zpožděním vychází první číslo nového, již devátého,
ročníku. Jako každý ročník, i tento, chystá několik novinek. V příštím čísle začnou
vycházet na pokračování výpisy z rodové kroniky, které nám zaslal pan Václav Flesar.
Budou se týkat, zatím nejstarší historie naší obce a okolí. A to od neuvěřitelného roku 1535.
Rozsah zpravodaje se zatím měnit nebude. Skončily velikonoce a jaro je na postupu. Blíží
se pouť. Zima skončila a velké zásoby sněhu se rychle ztratily. Na obci byla zahájena první
ze staveb a to oprava cesty. Z dalších investic, které OÚ naplánoval v tomto roce,
vzpomenu nový obecní rozhlas, další úsek chodníku od křižovatky přes most směrem
k Sirákovu, oprava klubovny TJ, která bude věnována obci a následně pronajata hasičům.
Chystá se výměna nábytku a celková oprava obecní knihovny. Budou zahájeny první kroky
na finančně náročné akci zasypání splavu, rozšíření silnice a chodník od splavu k prodejně.
Doufejme, že se vše vydaří podle plánu. Příjmy i výdaje obecního rozpočtu jsou
naplánovány na 2 200 000 Kč.
J.Dočekal
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Besídka v mateřské škole.

Události.
- 24.12.
- 25.12.
- 31.12.
- 4.1.
- 6.1.
- 21.1.
- 31.1.
- 13.3.
- 1.4.

Vánoce na blátě a přiznejte, kdo byl hodný a dostal dárky.
TJ uspořádala taneční zábavu se skupinou TOTO Band.
Bujaré oslavy Silvestra proběhly i v Poděšíně.
Dnes se vyplatilo heslo: „Nesahej ani na dráty spadlé na zem“.
Na Tři krále se objevila nad Matějovem duha.
Po deštivém počasí přišla bohatá sněhová nadílka.
Účast na celostátní soutěži o nejlepší internetové stránky obce Zlatý erb.
Poslední den řádila zima, potom přišlo jaro.
Firma Colas zahájila další etapu oprav obecních cest.
Z. Jaroš, J. Dočekal
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Obecní úřad.
Usnesení obecního zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
172. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
173. Výsledek veřejné schůze, která proběhla dne 29.10.2004.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
174. Návrh znaku a praporu č.2, který vyhrál v obecním referendu. Vítězný návrh se
skládá z dvojdílného podkladu. Levá strana je červená a pravá strana modrá. Nahoře
uprostřed v ose je stříbrná lilie a pod ní zlatý strom. Po stranách jsou na každé straně
jeden stříbrný meč. Vítězný návrh předat heraldikovi, který zajistí podklady pro
Parlament ČR.
175. Opravit a vyasfaltovat (obalovanou drtí) obecní cestu od čísla 79, kde naváže na již
opravenou část, kolem čísel 1, 64, 2, 3, 4, 5, 97 až po číslo 89.
176. Celkovou rekonstrukci obecního rozhlasu.
177. Dodatek č.1/2004 ke smlouvě o podmínkách ukládání odpadu na skládce TKO/TPO
města Přibyslav v katastru obce Ronov n.S., ve kterém se stanovuje poplatek na rok
2005 za uložení 1 tuny odpadu na 620,-Kč.
178. Dodatek ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem, která byla uzavřena dne
7.11.1994 s firmou ODAS – Miloslav Odvárka. Dodatek upravuje cenu za odvoz
komunálního odpadu na rok 2005 na 49.920,-Kč.
179. Koupit novou laserovou tiskárnu. Starou po opravě věnovat mateřské škole.
180. Koupit dvě vývěskové tabule, jedna bude dána před prodejnu Jednota a druhá k
obecnímu úřadu.
181. Koupit diktafon, který bude využit pro různá jednání, semináře a rozhovory pro
obecní zpravodaj.
182. Úpravy obecního rozpočtu za rok 2004 takto: 17.500,-Kč dotace a náklady od
Krajského úřadu na grantový program „Za obec čistější“ (kontejnery). 1.700,-Kč
dotace od Krajského úřadu na materiální vybavení hasičů. 5.000,-Kč dotace a
náklady od Krajského úřadu na krajské volby. 2.000,-Kč dotace a náklady od
Krajského úřadu na informační vzdělávání v mateřské škole, 715.000,-Kč dotace a
náklady od Krajského úřadu – přímé náklady na školství. Dar obci Nížkov ve výši
15.000,-Kč.
Zastupitelstvo obce zamítá:
183. Dohodu mezi obcí Poděšín a Městem Polná, jejímž předmětem je úhrada
neinvestičních nákladů (školného) na děti, které plní povinnou školní docházku.
Důvod zamítnutí: děti, které chodí do školy v Polné, nemají trvalý pobyt v obci
Poděšín.
Zastupitelstvo obce ukládá:
184. Finanční komisi připravit obecní rozpočet na rok 2005.
- Upozornění: Dar obci Nížkov ve výši 15.000,-Kč, jsou finance za provádění účetnictví
pro obec Poděšín.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
185. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
186. Vyrovnaný rozpočet na rok 2005 ve výši 2.220.000,-Kč, který byl řádně vyvěšen na
úřední desce od 10. prosince do 27. prosince 2004.
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187. Platový výměr ředitelce Mateřské školy Poděšín dle směrnic Ministerstva školství.
188. Licenční smlouvu mezi obcí Poděšín a firmou Geodis Brno, s.r.o. Lazaretní 11a,
61500 Brno, jejímž předmětem je poskytnout licenci k používání ortofotomapy v k.ú.
Poděšín za 900,-Kč.
189. Mimořádnou odměnu ing. Jaroslavu Dočekalovi ve výši 5.000,-Kč.
190. Koupit pozemky v k.ú. Poděšín, parcelní čísla: 144/8 o výměře 137m2; 144/9 o
výměře 343 m2; 144/10 o výměře 270 m2; 144/11 o výměře 296 m2; a 138/4 o
výměře 242 m2. Jedná se o příjezdovou cestu do bývalého areálu družstva.
Z. Jaroš

Počasí.
Říjen. Nejvyšší ranní teplota byla ve dnech 8.10. a 30.10. byla +12°C; 6.10., 7.10. a
28.10. +11°C; 5.10., 21.10., 22.10., 23.10., 25.10., 27.10. a 29.10 +10°C; 9.10. +9°C°;
nejnižší ranní teplota byla ve dnech 12.10., byla -2°C; 11.10. a 17.10. 0°C; 19.10. a 20.10.,
+2°C; 1.10., 2.10., 13.10., 14.10., a 18.10., +4°C; průměrná ranní teplota byla +6,74°C.
Nejvyšší večerní teplota byla ve dnech 6.10., +16°C; 5.10., 8.10. a 23.10. +15°C; 4.10.,
7.10. a 28.10. +14°C; 29.10. +13°C; 22.10. +12°C; nejnižší večerní teplota byla ve dnech
13.10. a 14.10. +5°C; 11.10., 12.10., 15.10., a 16.10., +6°C; 17.10., 19.10. a 31.10. +7°C;
průměrná večerní teplota byla +10,1°C. Počet slunných dní 3, pršelo 7 dní, vítr foukal
6 dní, mlha byla po 3 dny. Nejstudenější byla 2 dekáda a nejteplejší 3 dekáda.

Listopad. Nejvyšší ranní teplota byla ve dnech 3.11. +11°C; 2.11. a 4.11. +10°C; 5.11.
+9°C; 1.11. +7°C; 12.11. a 23.11. +6°C; 6.11. +5°C°; nejnižší ranní teplota byla ve dnech
25.11. -5°C; 26.11. -4°C; 21.11. -3°C; 20.11., 24.11. a 30.11. -2°C; 15.11. -1°C; průměrná
ranní teplota byla +2,66°C. Nejvyšší večerní teplota byla ve dnech 11.11. +12°C; 2.11. a
4.11. +11°C; 1.11. a 5.11. +10°C; 12.11. +8°C; 11.11. +7°C; nejnižší večerní teplota byla
ve dnech 25.11. -4°C; 24.11. -3°C; 14.11., 19.11., 20.11. a 21.11. -2°C; průměrná večerní
teplota byla +3,06°C. V listopadu jsme slunce téměř neviděli. Pršelo 7dní, sníh padal 2 dny
a 1 den padal déšť se sněhem. Vítr foukal 4 dny, 1 den mrholilo a mlha byla 2 dny.
Začátkem měsíce bylo teplo a potom přišlo ochlazení. Jedna pranostika praví: „Uhodí-li
v listopadu časné mrazy tuhé, brzy zase dobře bude“.

Prosinec. Nejvyšší ranní teplota byla ve dnech 25.12. +4°C; 24.12., 26.12. a 27.12.
+3°C; 1.12. a 2.12. +2°C; 3.12. a 6.12. +1°C; nejnižší ranní teplota byla ve dnech 21.12. 10°C; 22.12. -6°C; 14.12., 15.12., 16.12. a 17.12. -5°C; 10.12., 11.12. a 12.12. -4°C;
13.12. a 20.12. -3°C; průměrná ranní teplota byla -1,39°C. Nejvyšší večerní teplota byla ve
dnech 1.12. a 25.12. +4°C; 2.12., 6.12. 24.12. a 26.12. +3°C; 3.12. a 23.12. +2°C; nejnižší
večerní teplota byla ve dnech 16.12., 20.12. a 21.12. -6°C; 15.12. a 22.12. -5°C; 12.12.,
13.12., 14.12. a 17.12. -4°C; 10.12. a 11.12. -3°C; průměrná večerní teplota je -0,87°C.
Počet slunných dní 2, pršelo 3x, sněžilo 3x, vítr foukal 2 dny, a mlha byla 2 dny. Ve druhé
dekádě byly mírné mrazy, ale od vánoc přišlo oteplení. Jedna pranostika praví: „Svatá
Lucie ukazuje svou moc, neb dává nejdelší noc“.
Z. Jaroš

Srážky za rok 2004. Leden – 30 mm, únor – 25 mm, březen – 20 mm, duben – 70
mm, květen – 46 mm, červen – 76 mm, červenec – 42 mm, srpen – 91 mm září – 68 mm,
říjen –27 mm, listopad – 80 mm, prosinec – 13 mm. Celkové srážky za rok 2004 – 586 mm.
J. Jágr.
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Obec.
Stav financí k 31.12. 2004 :

Lesní správce.

- pokladna:
- bankovní účet:
- term. vklad:
Celkem:

Lesní správce pro naši obec je ing. Vít
Šimurda, sídlo kanceláře: U Hráze 12,
PSČ 591 01 Žďár n. S. 5, (směr Vysoké),
telefon mobil: 724 524 200, pevná linka:
566 628 054. 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.

0,00
1 143 256,86
1 141 737,66
2 284 994,52

Kč
Kč
Kč
Kč
J. Dočekal

Háďátko bramborové.
V únoru letošního roku dostala řada z Vás
rozhodnutí od paní Tomanové ze Státní
rostlinolékařské
správy
o
zrušení
mimořádných rostlinolékařských opatření
proti
šíření
organismu
háďátka
bramborového. Toto rozhodnutí povoluje
pěstovat jakékoliv brambory, ale nesmí se
uvádět na trh a dále sázet. V tomto dopise
je doporučeno pěstovat nadále rezistentní
odrůdy a dodržovat osevní postup. Já jsem
paní Tomanové zatelefonoval a zeptal se
jaké rezistentní brambory doporučuje.
Dostal jsem tuto odpověď: Doporučuji
v každém případě nepěstovat odrůdu
„Karin“, ta je nejméně vhodná. Vhodné
jsou velmi ranné: Colette, Impala, Rozára,
Velox, polorané: Laura, Lenka, Sante a
Solara, posledně jmenované nesnesou
studený sklep, pozdější jsou: Dali, Axterix
a Bionta, která je vhodná i proti plísni.

Z. Jaroš

Kvalita vody.
V poslední době se nám daří držet kvalitu
vody na dobré úrovni. Nejsledovanější
ukazatel u nás je již delší čas počet
dusičnanů
(NO3),
který
byl
v předposledním měření 39,7 mg/l, a
v posledním měření 37,2 mg/l. Norma
povoluje 50 mg/l. Další některé vybrané
ukazatele: dusitany 0,02 mg/l, (norma 0,5
mg/l), železo 0,2 mg/l, (0,2), mangan 0,02
mg/l, (0,05), hliník 0,078 mg/l, (0,2),
chloridy 8,9 mg/l, (100), koliformní
bakterie 0, (0). Bohužel ve čtvrtek
3. února přestávala téct voda. Důvod byl
prostý. Na hlavním vodovodním řádu u
zadní brány areálu družstva byla prasklá
litinová trubka. Ihned po zjištění byla
porucha nalezena a druhý den ji Jirka
Enderle opravil. Bohužel pár dní nato byl
odebrán další vzorek vody a bylo zjištěno,
že je zvýšený počet dusičnanů. Tento
problém vznikl tak, že v důsledku
prasklého potrubí byly staženy kvalitní
studně a voda byla doplňována z horších
studní. Proto do odvolání je voda jen jako
užitková.
Z. Jaroš

Z. Jaroš

Vlastníci lesa.
Městský úřad Žďár n.S., upozorňuje na
zákonnou povinnost vlastníků lesa na
předávání údajů lesní hospodářské
evidence. Vlastníci lesů jsou dle § 40 z. č.
289/95 Sb., o lesích povinni vést lesní
hospodářskou evidenci, to znamená, že
vlastník lesa eviduje na jednotlivé porosty:
1. těžbu, druh těžby v m3. 2. zalesnění –
včlenění dle druhů dřevin. 3. ochrana lesa
– vylepšování atd. Tiskopis na lesní
hospodářské
evidenci
si
můžete
vyzvednout na obecním úřadě.
Z. Jaroš
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Obyvatelé 2005.
1.Počet obyvatel k 1.1.2004. 250, z toho 122 mužů a 128 žen
2.Narozené
děti
Musil Martin
č.p. 88
v roce 2004.
Bláhová Šárka
č.p. 63
5 Chvátal Filip
č.p. 71
Šlechtický Vojtěch
č.p. 5
Dočekalová Aneta
č.p. 77
3. Přihlášení 2004. 0
4. Zemřelí 2004.
1 Válová Františka * 15.5.1923 č.p. 13
5.Odhlášení občané
Flesar
27.1. do Nížkova č.p. 83
v roce 2004.
Vladislav
Flesarová 4.2. do Jihlavy
č.p. 10
3
Marcela
Nejedlá
1.3. do Nížkova
č.p. 91
Romana
6.Svatby 2004.
Flesar Vladislav a Klímová č.p. 83
Radka, Olešenka
2
Koumarová Pavlína a Nedělka č.p. 88
Radek, V.Losenice
7. Počet obyvatel k 31.12.2004. 251 z toho 124 mužů a 127 žen
8.Životní jubilea v 80 r. Dočekalová Marie
č.p. 9
roce 2005:
75 r. Smejkal Václav
č.p. 49
75 r. Enderle Stanislav
č.p. 69
70 r. Homola Josef
č.p. 20
70 r. Palas Josef
č.p. 52
60 r. Řeháček Vladislav
č.p. 59
60 r. Šlechtický Josef
č.p. 5
60 r. Jaroš Jiří
č.p. 76
50 r. Nejedlý Alois
č.p. 91
50 r. Slámová Marie
č.p. 81
9.Výročí
svateb 50 r. Anna a Václav Smejkalovi
č.p. 49
v roce 2005:
50 r. Marie a Stanislav Enderlovi č.p. 69
50 r. Marie a Adolf Skalický
č.p. 50
40 r. Zdeňka a Zdeněk Šustrovi
č.p. 61
35 r. Růžena a Alois Chvátalovi
č.p. 32
30 r. Marie a František Vejvodovi
č.p. 50
25 r. Věra a Milan Koumarovi
č.p. 78
20 r. Marie a Frant. Dobrovolný
č.p. 37
15 r. Marcela a Vladimír Řeháčkovi č.p. 59
15 r. Jana a Václav Doležalovi
č.p. 92
15 r. Naďa a Zdeněk Sobotkovi
č.p. 21
10 r. Jana a Vratislav Sekničkovi
č.p. 5
5

nar.
nar.
nar.
nar.
nar.

3.6.2004
3.6.2004
5.7.2004
11.9.2004
28.12.2004

†9.5.2004 81 roků
nar.
2.2.1983
nar.

17.2.1980

nar.

5.9.1982

dne:

17.1.2004

dne:

11.9.2004

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

9.11.1925
3.1.1930
19.10.1930
7.5.1935
26.7.1935
14.5.1945
15.11.1945
17.12.1945
19.8.1955
8.12.1955
23.4.1955
23.4.1955
26.11.1955
2.3.1965
21.11.1970
22.11.1975
26.1.1980
7.9.1985
7.4.1990
29.9.1990
27.10.1990
9.9.1995
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Jak je v Bělorusku.
nižší než u nás, ale po přepočtu na
průměrnou mzdu, která je asi třetinová, než
u nás, to zas tak slavné nebude.
4. Bobrujsk. Je to oblastní město, asi
300 000 obyvatel. Jako většina běloruských
měst, nemá mnoho historických památek,
protože města byla za 2. světové války úplně
rozbita. Je zde mnoho panelákových sídlišť.
Jedno divadlo a dvě kina. Nakupuje se
v obchůdcích v přízemí panelových domů,
jsou tu i větší samoobsluhy. Supermarket,
jak je známe u nás zde není. Je zde však
několik velikých tržnic, kde se odehrávají
nákupy většiny obleků, bot, CD i potravin,
zejména ovoce a zeleniny. Nedaleko města
protéká řeka Berezinka, široká asi jako
Vltava v Praze. V létě je zde možno koupat
se na pískových plážích. Ulice jsou široké,
pravoúhlé. Do hlavního města Minsku je asi
150 km. Na hlavním náměstí nechybí tank
z války a nedaleko na Leninově náměstí zase
socha Lenina. U tanku probíhá většina
významných událostí a fotí se před ním i
svatby.
5. Lukašenko a jiné. V Bělorusku jsou dva
úřední jazyky, ruština a běloruština. Ta se od
ruštiny v něčem hodně odlišuje, některá
slova jsou naprosto stejná. Je zde v průběhu
let promíšeno několik národů, jako Rusové,
Bělorusové, Němci, Poláci, Litevci a
Ukrajinci. Proto i mnoho slov je blíže
k polštině nebo slovenštině než k ruštině. I
hodně příjmení má úplně jiný tvar než
známe u Rusů. V minulosti byli v područí
Poláků, Litvy a od říjnové revoluce 1917
pod Ruskem. Před desetiletím, po rozpadu
Sovětského Svazu, jsou opět samostatní. Se
svojí vládou, pod vedením prezidenta
Lukašenka, jsou většinou velice spokojeni.
Byla zde vymýcena kriminalita. Obchody
jsou plné. Práci mají všichni. Se zahraniční
politikou jsou také spokojeni. Pod Ruskem
zde v nedávné minulosti zahynulo mnoho
mladých vojáků v Avghánistánu. Nyní mají
jistotu, že do žádné zahraniční války

1. Cesta. Tentokrát jsme vyjímečně
necestovali letadlem, ale vlakem. Nejprve
autem do České Třebové na vlakové nádraží.
Odtud rychlíkem Vltava z Prahy přes
Olomouc a Ostravu do Polska. Dále přes
Katovice na Běloruské hranice do Brestu.
Zde byla přestávka, určená k výměně
podvozků celého vlaku, neboť jak známo,
v Ruských zemích a tedy i v Bělorusku mají
kolejnice širší rozchod. Celý vlak zajede do
speciálního depa, kde jsou zvedáky. Na nich
se celý vlak zvedne, naše podvozky se
odmontují, odtáhnou na lanech pryč a na
jejich místo dotáhnou nové. Pak se vlak
spustí a podvozky se opět připevní. Celá
výměna trvala asi hodinu. Na peron se
mezitím vrhnou prodavačky všech možných
produktů. Pak cesta pokračuje až do Minska,
hlavního města Běloruska. My zde
vystoupili a vlak pokračoval až do Moskvy.
Vagóny byly všechny lůžkové a tak asi 21
hodinová cesta byla vcelku pohodlná.
V Minsku nás již čekalo auto a odvezlo nás
do místa našeho působiště Bobrujska.
2. Práce. Pracujeme v podniku Belšina,
vyrábějícím
pneumatiky.
My
jsme
zprovozňovali linku na stříhání a spojování
ocelokordu, což je polotovar, určený na
výrobu pneumatik. Je zde starý, dobře
zavedený podnik, vyrábějící ročně několik
milionů pneumatik. A to od malých, pro
osobní auta, až po obrovské, pro zemní
stroje.
3. Peníze. My jsme zvyklí na běžné
bankovky v řádech od stokorun do
tisícikorun.
V Bělorusku
v minulosti
proběhla velká inflace a tak se zde setkáme
s bankovkami od 5 rublů až po
neuvěřitelných 100 000 rublů. Kurz měn je
asi 2 550 rublů za 1 euro. Z toho plyne asi
80 rublů za 1 korunu. Je to zpočátku velice
zajímavé, když si jdete koupit chleba za
1 000 rublů nebo v restauraci uděláte útratu
20 000 rublů za večeři a koupíte svetr za
50 000 rublů. Ceny jsou po přepočtu kurzů
6
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vláda soustředila na již zmíněnou
plynofikaci a hlavně na školství. Dává sem
peníze, které nedává procentuálně v Evropě
žádný stát. Na ulicích je čistota, denně se
zametá i padlé listí ze stromů. Domy se
postupně opravují. Dá se říci, že obyvatelé
jsou v současnosti mnohem spokojenější,
než byli v letech nedávných.

nepůjdou. Pouze za peníze a dobrovolně,
jako u nás. V pobaltských republikách jsou
obyvatelé ruské národnosti různě potíráni,
v Bělorusku měli být všichni Rusové násilně
vyhnání, ale po nástupu Lukašenka, tomu
bylo zamezeno. Nedávno zde probíhalo
referendum o změně ústavy, aby mohl
prezident pokračovat ve svém úřadu a velká
většina byla pro. Lukašenko je v televizi
vidět každý den. Cestuje po celé zemi,
v současnosti se zavádí do všech míst plyn a
on je u toho. Probíhá velké vojenské cvičení
a on je jako voják u toho. Na poli sklízí
úrodu a on je u toho. Policie je na ulici vidět,
hlavně v noci, velice často, ale dbají pouze
na potírání kriminality a dopravní pořádek.
Na ulicích je i v noci bezpečno. Tím se
může chlubit málokterý stát. Také lidé
v málokterém státě jsou spokojeni se svojí
vládou. Alkoholici na ulici i v zaměstnání
byli také vymýceni. Za černou jízdu
v městských dopravních prostředcích je
pokuta polovina provinilcova měsíčního
platu. Lukašenka chválí všichni a to nejen
v televizi. Platy mají nízké, ale jsou
uvědomělí a vědí, že všechno nemůže být
hned. V minulých letech se vláda věnovala
policii. V současné době se Lukašenkova

Vím, že toto neodpovídá tomu, jak je
Bělorusko a jeho vláda prezentována u nás
v médiích. My jsme to ale takto viděli.
Setkali jsme se s mnoha místními lidmi a to
nejen s Bělorusy, ale i místními Rusy. Po
rozhovorech s nimi, a to i na místech, kde
jsme nemohli být odposlouchávaní a tím ani
postiženi, jsme nabyli dojmu jejich
spokojenosti. Nebyl ani nikde problém
cokoliv a kohokoliv fotografovat a filmovat.
Pouze jednou jsme byli na tržnici zastaveni
místní ochrankou při filmování. Po
vysvětlení jsme však hned pokračovali dále.
Něco podobného se mně jednou stalo
v ruském Nižněkamsku, ale tam jsme
skončili na tři hodiny na policejní stanici. Na
tržnici se prostě v ruských zemích nehodí
filmovat. Nevím proč. Jakoby se za něco
stydí.
J.Dočekal

Mateřská škola.
horečku, maminka mě měřila tím dlouhým
M. Jarošová
- Na jedné lednové procházce v blátivém metrem, co má tatínek v dílně“.
počasí Natálka povídá: „Mně včera Sponzorský dar.
maminka krásně vyčistila zuby a tak Ředitelka Mateřské školy v Poděšíně žádá
nesmím šlapat do bláta“.
podniky, soukromé podnikatele, fyzické i
- Před obědem, kdy na stolech již byly právnické osoby v Poděšíně i v Sirákově o
misky s kompotem, služba rozdávala příbory peněžitý sponzorský dar v jakékoli výši na
a Šimůnek prohlédne připravené stoly a zahradní skluzavku pro děti. Budeme vděčni
zavolá: „Ještě chybí malé lžičky do za jakoukoliv finanční částku. Za případné
kompostu“.
dary jménem dětí předem moc děkuje
- Když Šimůnkovi nechutná některé jídlo, ředitelka školy Marie Jarošová. Dále
tak se vymlouvá, že nemůže jíst, protože má Mateřská
škola
v Poděšíně
děkuje
horečku. Malá Kristýnka ho slyší a praví: Zemědělskému družstvu vlastníků v
„Já mám také horečku“. Paní učitelka jí Poděšíně za sponzorský dar, který dostala již
nevěří a ona jí přesvědčuje: „Ojó, mám druhým rokem v podobě konzumních
brambor.
Z.Jaroš

Přežblebty ve školce:
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Bělorusko-Zvedací zařízení pro výměnu podvozků vlaku.

Bělorusko-fotografování svatby před tankem na náměstí.

Bělorusko-tyto pneumatiky dělají jako jediní v Evropě.

Bělorusko-naše stříhací linka ocelokordu.

Zima začala mírně.

Splav sotva stíhal, sníh se rychle měnil na vodu.

Výrobky ze sněhu, bylo ho letos opravdu hodně.
8
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Obecní zastupitelé 2002-2006.

Dětský maškarní ples v Nížkově.

Na exkurzi v kravíně ZDV Poděšín.

Moderní dojírna.

Nová cesta – 1. den stavby.

Nová cesta – 2. den stavby.

Nová cesta – 4. den stavby.

Nová cesta – 3. den stavby.
9
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Domy v Poděšíně.
1

Č.p. 45 - Učitelky v MŠ
Nástup
1.7.1942
1.7.1943
1.9.1946
1.7.1947
1.12.1947
14.1.1948
1.7.1949
1949
1.8.1950
29.8.1952
1.9.1952
1.2.1953
1.9.1954
19.9.1956
1.9.1958
1.9.1959
20.9.1961
12.6.1965
1.9.1965
1.6.1967
1.6.1967
1969
6.9.1976
6.9.1976
1.9.1977
15.4.1980
18.11.1980
28.3.1983
22.8.1983
13.8.1984
3.6.1985
24.8.1985
10.3.1986
1.9.1986
14.7.1987
1.9.1997
1.9.1998
8.11.1999
28.8.2000
28.8.2000
16.7.2001
26.8.2002
1.2.2003

Konec

Učitelka

Narození

30.6.1943 Chlupová
Leopolda
16.2.1910
29.8.1946 Hašková
Božena
12.4.1899
10.11.1947 Havránková
Ludmila
30.11.1925
Stráská
Vlasta
13.1.1948 Králová
Marie
30.6.1949 Havránková
Ludmila
30.11.1925
1949 Indrová
Hana
31.7.1950 Flesarová
Ludmila
30.11.1925
28.8.1952 Matějková
Markéta
31.1.1953 Provoz pozastaven není učitelka
31.1.1953 Müfeitová
31.8.1954 Frühbauerová Milada
31.8.1958 Košáková
Jana
25.3.1935
19.9.1961 Flesarová
Ludmila
30.11.1925
31.8.1959 Kučerová
Věra
11.6.1965 Kasalová
Jana
25.3.1935
31.8.1963 Jarošová
Božena
24.8.1929
31.8.1965 Dvořáková
Marie
31.5.1967 Landová
Marie
1969 Ptáčková
Zdeňka
25.3.1945
1969 Jarošová
Božena
24.8.1929
5.9.1976 Provoz zastaven, školka zrušena.
31.8.1997 Polanská
Jaroslava
23.1.1942
31.8.1977 Doležalová
Jitka
4.2.1957
14.4.1980 Jarošová
Marie
8.3.1958
17.11.1980 Vondráčková Alena
1.10.1955
27.3.1983 Jarošová
Marie
8.3.1958
22.8.1983 Sedláčková
Marie
10.5.1923
10.8.1984 Dvořáková
Hana
7.5.1968
2.6.1985 Jarošová
Marie
8.3.1958
23.8.1985 Flesarová
Miluše
4.5.1958
9.3.1986 Vašíčková
Hana
11.2.1966
30.8.1986 Sedláčková
Marie
10.5.1923
13.7.1987 Řádková
Romana
31.8.1997 Jarošová
Marie
8.3.1958
8.8.2000 Jarošová
Marie
8.3.1958
5.11.1999 Dočekalová
Libuše
29.6.1972
31.5.2000 Špačková
Vladimíra
27.10.1970
13.7.2001 Vaverková
Ivana
16.6.1966
23.8.2002 Urbánková
Kateřina
8.7.1979
Dosud Jarošová
Marie
8.3.1958
31.1.2003 Vítková
Ladislava
3.7.1954
Dosud Nedopilová
Margita
5.7.1948
10

Funkce
Litnice
Kladno
Bračice

Bračice
N. Město
Bračice

Ronov
Sirákov
Bračice
Sněžné
Sirákov
Poděšín 1
Rudolec
Nížkov
Poděšín 16
Poděšín 1
Žďár n/S.
Žďár n/S.
Poděšín 79
Žďár n/S.
Poděšín 79
Budeč1986
Žďár n/S.
Poděšín 79
Poděšín 10
Žďár n/S.
Budeč1986
Žďár n/S.
Poděšín 79
Poděšín 79
Poděšín 9
Poděšín 76
N. Město
Žďár n/S.
Poděšín 79
Žďár n/S.
Žďár n/S.

ředitelka
ředitelka
ředitelka
ředitelka
ředitelka
ředitelka
ředitelka
ředitelka
ředitelka
ředitelka
vychovatelka
ředitelka
ředitelka
vychovatelka

vychovatelka
vychovatelka
ředitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
vychovatelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
ředitelka
vychovatelka
vychovatelka
zas. ředitelka
učitelka
ředitelka
učitelka
učitelka
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Kultura.
Pověst.
Šestá pověst pochází rovněž ze Záborné a jmenuje se Střílel na hejkala.
Dědeček N. ze Záborné vypravoval svým vnukům a ti potom, když zestárli, opakovali, co
slyšeli, též svým vnukům. U mého otce bydlelo hezké děvče Anka. S ním chodil
myslivecký mládenec z Dobroutova. Otec si s ním rád povídal o zvěři. Měl rád les a potají
pytlačil ve velkém lese Končinách. O tom snad myslivecký mládenec nevěděl. V tu dobu
měl oči jen pro Anku. Jednou vyzval mysliveckého otce, aby šel s ním na čekání. Chtěl
zastřelit vlka, který často v Končinách přebíhal. Dohodli se a šli. Aby myslivec vlka
přivábil, začal výt. Ale vlk tentokrát nepřišel. Po bezvýsledném čekání se oba rozhodli, že
se vrátí domů. Otec šel před myslivcem a nesl mu ručnici. Když scházeli s kopce
k Záborné, začal ve velkém lese Končinách volat hejkal. Mládenec vyzval otce, aby
zahejkal, ale ten nechtěl, bál se. Proto mládenec se na hejkalovo volání ozval sám: „Hej,
hejha, hej, hej!“ A hejkal byl hned u nich, rozhekal se za nimi i nad nimi. Jak vypadal,
nikdo neví. Otec si říkal: „Nekřičel jsem na hejkala, proto mi nic neudělá.“ Cítil, že
mládenec mu vytrhl ručnici, hodil si jí na levé rameno a nazpátek za sebe vystřelil. Otec
leknutím upadl na zem. Rána byla mnohem silnější než obyčejně, rozlehla se a hřměla
daleko široko po lesích. V tu chvíli přestal hejkal hejkat a od té doby také už v lese
Končinách se neobjevil. Mládenec prý tehdy hejkala zastřelil.
Z. Jaroš

Jak vznikala příjmení (1. část)
Před časem jsem se seznámil s panem Václavem Flesarem z Benátek u Jimramova , který
mně zaslal zajímavé materiály. S těmi se budeme postupně seznamovat. Začneme tím, jak
vznikala příjmení, známá v Poděšíně.
Z. Jaroš
Od roku 1772 jsou uzákoněna používat nejen domovní čísla, ale také si každý musel přidat
ke jménu příjmení. I když někteří lidé používali příjmení již před tímto nařízením, přestože
to nebyla povinnost. Kdo neměl příjmení po roce 1772, tak mu bylo přiděleno vrchností
nebo úřady. Mnohdy se stalo, že několik sourozenců mělo různá příjmení. Příjmení jsou
srozumitelná, která jsou přejata z křestních jmen, těch je většina. Dále podle zaměstnání,
podoby, návyků a jiných vlastností. Dále podle místa původů, tj. podle názvů obcí, měst
apod. V neposlední řadě to je mnoho příjmení německého původu, která jsou stejná jako
v zemích, kde se mluví německy; to je v Německu, Rakousku a Švýcarsku. U nás v době
habsburské nadvlády vzniklo mnoho německých příjmení, i když obyvatelé jsou ryze
českého původu. Někdy to nařídila vrchnost, jindy se to stalo módní záležitostí a někdy i
proto, aby onen člověk více vyniknul. Dnes po více jak 200 letech se již většinou nic
nemění, jen to, že mnoho příjmení je nejasných, zkomolených, že nositel svého příjmení ani
neví, jak k tomu přišel, a co to v rozboru vůbec znamená. I když každé příjmení se dá ve
většině případů objasnit podrobným rozborem. Mnoho příjmení se musí podrobně rozebrat
po slabikách, aby se dalo zdůvodnit, jak v němčině, tak v češtině i jiných jazycích. Jiný to
má význam ve staré češtině, němčině a jinak zní v moderní době, kdy došlo k mnoha
změnám v našem českém jazyce. Nyní příklad, jak vznikla některá příjmení, vyskytující se
v Poděšeně, porovnejme podle vědeckých pramenů:
Bláha
- Z křestního jména Blažej, Blahoslav, nebo osoba důvěřivá.
Dobrovolný - Kdo se v době nevolnictví dobrovolně dal do područí vrchnosti. Většinou
se jednalo o nové osadníky na jiném panství.
Dočekal - Podle obecného názvu, stále na něco čeká. (Pokračování v příštím čísle) Václav Flesar
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Internetové stránky Poděšína.
Hlavní změny na našich internetových stránkách www.podesin.cz. V pravé liště přibyly
další novinky: reportáže Jak je v Indii a Jak je v Rusku, Kostnice v Nížkově a obsáhlá cesta
Pěšky ze Šumavy na Sněžku s 153 fotografiemi. Ta je tématicky rozdělena na pět částí: 1.
Šumava, 2. Jižní Čechy, 3. Střední Čechy, 4. Severní Čechy a 5. Krkonoše. V hlavní oblasti
přibyly ikony, odkazující na Webkameru, na Virtuální procházku a na Reportáže. Dále
následuje odkaz na celostátní soutěž o nejlepší webovou stránku měst, obcí a služeb Zlatý
erb, které se naše obec letos zúčastnila. Naše účast byla v kategorii obcí a služeb. Ve
službách jsme přihlásili celkem 8 služeb:
1. Webkamera. On-line pohled do obce, aktualizace fotografie každou 1 minutu, ukládání
snímků do paměti počítače každých 10 sekund. V případě potřeby možno zpětně
vyhledat a použít.
2. Virtuální procházka. Ovládání prohlížení asi 200 fotografií obce klikáním na šipky.
Výsledek je řízená procházka po obci podle pokynů uživatele.
3. Zpravodaj obce Poděšín. Prohlížení oblíbeného Zpravodaje obce v internetové verzi. Ta
se obsahem nijak neliší od originální verze, která je psána ve MS WORDU a je ji možno
stáhnou na vlastní počítač a barevně vytisknout. Ve Zpravodaji je množství pravidelných
obecních informací jako: Události, Usnesení obecního zastupitelstva, Stav financí obce,
Statistika počasí za minulé tři měsíce, Obecní novinky, Mateřská škola, Stavby, Rodáci,
Kultura, Sport, Domy, Výročí, Koňské příběhy, Kronika. Dále je zde spousta jiných
zajímavostí.
4. Objednávky služeb. Možno elektronicky objednat: Hlášení na mobil, Připojení na
bezdrátový internet, Zařazení do seznamu Telefonů, Mobilů, emailových adres,
Pravidelné zasílání zpravodajů, Zaslání pohlednic obce 1 až 6.
5. Info. Obsáhlé informace o poděšínských: Domech s fotografií a historií jeho obyvatel;
Obyvatelích s daty jejích narození, svatby, úmrtí již od koku 1780; Podnicích a
živnostnících s kontakty; Kontakty Telefon pevný, Mobilní, Email; Jízdní řády
autobusů; Otvírací doby místních i přespolních podniků a institucí.
6. Počasí. Aktuální stav počasí v republice i místní, Mapa s teplotou a oblačností,
Meteoradar, Satelitní snímek, Indexy.
7. Finance. Kurzy a grafy vývoje kurzu světových měn.
8. Reportáže. Fotografie ze všech aktuálních akcí v obci i mimo ní i s textovým popisem.
Bohužel špatným pochopením porotce, byly služby vyhodnoceny jako celek, tím jsme byli
znevýhodnění a výsledek bylo umístění naší služby až ve střední části.
Ve spodní části stránek přibyla mapa obce pod vyhledávačem Centrum, která má
v nejvyšším rozlišení stejný vzhled, jako podrobné topografické mapy.
J. Dočekal

Jaro přišlo „Na to šup“.
Ještě v polovině ledna jsme si mysleli, že už zima ani nepřijde a nebo že bude velmi krátká
a mírná. Jenže následující dva měsíce nás vyvedly z omylu. Mrazy sice letos velké nebyly,
ale neustálé přívaly sněhu a občasný vítr udělaly své. Ještě v neděli ráno 13. března napadlo
asi 15 cm nového sněhu a vypadalo to, že zima vůbec neskončí. Ale už v neděli odpoledne
a potom i další dny přišlo velké oteplení a za 4 dny nebyla souvislá vrstva sněhu, ale sníh
byl jen tam, kde byla navátá větší vrstva.
Z. Jaroš

12

Zpravodaj obce Poděšín č. 1/2005

20.1.2006

Sport.
Stolní tenis.
Vánoční turnaj ve stolním tenise.
Ve středu 29. prosince uspořádala Tělovýchovná jednota Vánoční turnaj ve stolním tenise,
kterého se zúčastnilo 25 hráčů. Vítězem se stal Radim Vaněk, na druhém místě skončil
Adolf Šejstal, oba hráči jsou z Polné. Třetí místo obsadil Tomáš Veselský – Solex Hamry
n.S., 4. Radek Křesťan – Přibyslav, 5. Jaroslav Sobotka, 6. Zdeněk Brabec oba Nížkov, na
7. místě skončil František Bláha, 8. Jiří Hladík – Polná, 9. Petr Jaroš, 10. Zdeněk Vlček –
Nížkov, 11. Jitka Landová, 12. Miloš Krčál – Přibyslav, 13. Petr Holas – Polná, 14. Zdeněk
Jaroš, 15. Tomáš Karas – Přibyslav, 16. Aleš Neubauer, 17. Luboš Tachovský – Přibyslav,
18. Jakub Filip – Nížkov, 19. Stanislav Enderle, 20. Marie Vejvodová, 21. Pavel Tlačbaba,
22. Jan Koumar, 23. František Vejvoda, 24. Pavel Jaroš. Soutěž čtyřher vyhráli Vaněk –
Holas, druhé místo získali Hladík – Šejstal všichni z Polné. na 3. – 4. místě skončili
Pokorný – Landová a Krčál – Křesťan.
5. února proběhly v Pelhřimově krajské přebory dospělých. Náš oddíl měl na těchto
přeborech tři zástupce. Nominaci si vybojoval František Bláha, který však nepostoupil
z náročné skupiny. Za ženy se účastnila Jitka Landová, která zde dosáhla pěkných
výsledků. Ve dvouhře obsadila 6. místo a ve čtyřhře spolu s Petrou Červinkovou, která
vloni hrála za Poděšín, obsadili, druhé místo. Posledním zástupcem byl Zdeněk Jaroš jako
rozhodčí.
Z. Jaroš

Fotbal.
12. března skončil druhý ročník halové zimní ligy. Brojleři se této soutěže také zúčastnili a
chtěli napravit reputaci z loňského roku. Letos se však systém změnil a týmy byly
vylosovány do dvou skupin. Z obou pak postupovali první tři do finálové skupiny a zbylí
hráli o umístění. Poděšín byl zařazen do skupiny B, kde byl ještě FC Benjamin, Psycho,
Kapitán Team, Autobus Club a Pivní komando. Ve druhé skupině byl Lost Commandos,
Kozel Team, Celtik Hamry, XXX, Rebells a FC Prasečák.
V této základní části jsme vyhráli pouze jednou a to nad Pivním komandem 3:1. Ostatní
zápasy jsme prohráli takto : Poděšín – Autobus 1:4, Poděšín – Benjamin 1:5, Poděšín –
Psycho 0:5 a Poděšín – Kapitán 1:4.
P. Tým
v r p skóre B Páté pořadí pro nás znamenalo hrát o
umístění, tj. o 7. až 12. místo. Po
1. Autobus klub
3 1 1 17:9 10
prvním kole nebylo nic rozhodnuto a
2. FC Benjamin
3 1 1 21:12 10
každý měl šanci na dobré umístění.
3. Psycho
3 1 1 14:6 10
Proto byl každý výsledek důležitý a
4. Kapitán team
2 1 2 14:11 7
týmy se snažily za každou cenu vyhrát
5. Brojlers Poděšín 1 0 4 6:19 3
nebo alespoň remizovat. Jakékoliv
6. Pivní komando
1 0 4 8:23 3
získané body totiž znamenaly lepší
umístění. Ve druhém kole získali
Brojleři 7 bodů a to je posunulo na konečné 9. místo.
Jednotlivé zápasy : Poděšín – Rebells 3:4, Poděšín – XXX 4:1, Poděšín – Kapitán Team
2:3, Poděšín – FC Prasečák 5:1 a Poděšín – Pivní komando 1:1.
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P.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tým
Kapitán team
Rebells
Brojlers Poděšín
XXX
FC Prasečák
Pivní komando

v
4
3
2
2
1
1

r
0
1
1
0
1
1

p
1
1
2
3
3
3

skóre B
16:10 12
13:12 10
15:10 7
17:16 6
6:18 4
9:10 4

Za Brojlers Poděšín nastoupili : Lukáš
Flesar, Milan Flesar, Vladislav Flesar,
František Kasal, Jan Koumar, Martin
Landsman, David Nejedlý, Martin
Peřina, Zbyněk Sedlák, Milan Sobotka
a Michal Šorf. Nejlepším střelcem se
stal Martin Landsman, který nastřílel
celkově 11 branek.
J. Koumar

Koňské příběhy.
Na vojně také u koní. – část 6.
Po vánoční dovolené byl plánován zimní přesun těžkých kanónů na Šumavu, za ztížených
podmínek. Já jsem dostal za úkol jeti s kočárem za celou kolonou a vézt šéfveterináře. Byl
to kapitán a říkal všem vojákům Josef. Proč, to jsem se nikdy nedověděl. Přinesl si
zavazadlo a malý kufřík a mě upozornil. Na tento kufírek musíme dáti veliký pozor, neb
jsou v něm léky. Z kasáren jsme vyjížděli až po obědě. Do těžkých houfnic byli zapřaženi
silní koně chladnokrevní. Na posledním koni, který byl nasedlán, seděl vojín, který řídil i
koně náručního. Zapřaženi byli tři páry za sebou, to jest šestispřeží. Nejhůře na tom byli
koně příojní. Museli při jízdě s kopce držet celý kanón, zvláště, když voják u brzdy byl
nezodpovědný. Jedenkrát se stalo, že u brzdy vojín usnul poté, když jeli s kopce a on
zabrzdil. Kanón zůstal zabrzděn i do kopců. Bylo to v noci a z koní pěny kapaly. Ale abych
se vrátil k jízdě naší. Koně byli okuti na zimu, do podkov šroubovaly ostré ozuby. Tyto se
však cestou na betonové silnici otupily a při vyjíždění do Boletického kopce, pokrytého
ledem, téměř tři kilometry dlouhého, se koním nohy usmekávaly. Přijeli jsme pod kopec po
půlnoci a nahoru vyjížděli až do rána. Já jsem měl s sebou ozuby náhradní, které jsem
koním vyměnil a kopec jsme vyjeli velmi lehce. Při tomto čekání pod kopcem jsem se
dozvěděl, jaké ty léky v kufříku náš veterinář vlastně má. Byla to hlavně slivovice. Mě také
nabídnul, takže jsme měli vnitřní vytápění a tuto cestu jsme bez úhony absolvovali. I
dělostřelečtí koně nakonec dopadli dobře. Jen jedna kobylka dostala zápal plic a musela být
utracena. Šumava byla zasněžena krásným bílým povrchem. Protože po odpočinku koně
potřebovali pohyb, domluvili jsme se, že se povozíme. Chlapci v nějaké prázdné chalupě
objevili koňské kočárové saně. Po večeři jsme do nich zapřáhli kočárové koně a vyjeli jsme
si na šlitáž. Byla krásná měsíční noc. Bylo to jako v pohádce. Na koních chyběly jen
rolničky a nám se ani nechtělo vrátit do půdní ubytovny, kde jsme měli dočasný pobyt. Byli
jsme již natolik otužilí, že jsme se i v mrazu umývali na dvoře a ještě jsme se jeden druhého
snažili obalit sněhem. Starali jsme se jen o koně a tak nám nic nescházelo. Zpáteční cesta
po čtrnácti dnech byla již mnohem lehčí neb se téměř stále svažovala k Budějovické dolině.
V kasárnách nás očekávali a byli velice zvědavi, jak jsme vše absolvovali a všichni jsme
byli rádi, že jsme zase pospolu. V kasárnách byl zase tvrdý režim, kterému jsme o
vánočních svátcích odvykli. Došlo i na nové poručíky, kteří měli povinný jezdecký výcvik
na vybraných koních na kryté jízdárně. Vedl ji major Potůček od první baterie. Od každé
baterie jsme tyto koně přiváděli a bylo pro nás velkým zadostiučiněním, když jsme mohli
přihlížet tomuto výcviku. Pan major byl velice přísný. Byl v německém koncentračním
táboře a jeho jednání tomu nasvědčovalo. Když některý důstojník nejezdil dle jeho příkazu,
začal na něho křičet. Často mu nařídil, ať sesedne a poslal ho pryč. Voják, který koně
přivedl si musel na volného koně sednout a dojezdit do konce výcviku.
Bohumil Dočekal
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Kronika.
1. světová válka - pokračování
Šimek František č.42, (syn), byl odveden v dubnu 1915 ve stáří 19 roků. sloužil u 12 pluku
„handwer“. Bojoval na ruské frontě a tam byl raněn. Domů se vrátil v říjnu 1918. Za
maďarského vpádu šel hájit Slovensko.
Sedlák Václav č.43, narukoval hned při mobilizaci. Jelikož nebyl zdráv, byl zproštěn.
V říjnu 1915 byl znovu povolán k prohlídce a uznán fronty schopen. Do 48 hodin musel
narukovat do Egru. Jak bylo v jeho první bitvě, líčil takto. „Octli jsme se u regimentu
v poli. Nás Čechy rozházeli po celém pluku, který byl právě v etapě. Pluk byl ubytovaný
v podzemních, začazených úkrytech, plných vší. Tam jsme si po dlouhém pochodu odpočali.
Ještě ten den jsme šli dále. Bylo to 20 ledna 1916. Byly tuhé mrazy. Najednou se začala
ozývat ruská kanonáda. Hned přišel povel „Auf!“. Jen jsme vyšli z lesa na planinu, hned se
v malé chvilce rozzuřila palba ze všech kalibrů. Zkrátka bylo horoucí peklo otevřeno. Les
skučel, sténal, vyl a před námi i za námi vřava pekelná. Náš 21 pluk vypadal uboze“.
Z ruské fronty byl přeložen na italskou. Tam byl lehce raněn a po vyléčení byl zas na frontě,
ale nyní u samého Jaderského moře. S průlomem italské fronty se dostal až za Piavu a tam
byl raněn. V nemocnici byl v Terstu a v Košicích. Domů přišel 9.11.1918.
Koumar František č.44, byl odveden 16.7.1916 ve věku 20 roků. byl u 12 a později u 23
pěšího pluku. Bojoval v Albánii a tam byl raněn do nohy. Léčil se v Praze. Potom byl
přeložen k horskému praporu Ružomberku. Domů se vrátil po převratu.
Koumar Antonín č.44, byl odveden dne 16.7.1916 ve věku 25 let. Byl ve Velké Kaniži
v krejčovské dílně až do převratu.
Hanus Josef č.46, narukoval před vánoci 1915 ve stáří 30 roků. sloužil u 12 střeleckého
pluku. Bojoval na ruské frontě a roku 1917 byl šrapnelem raněn do ruky. V nemocnici byl
v Kovelu, Cholmu, a ve Vídni. Domů se vrátil po převratu.
Chvátal Alois č.47, sloužil aktivně před válkou, měl při mobilizaci nastoupit, ale protože
byl starostou obce, nerukoval, až v roce 1916 ve věku 31 roků do Egru, kde onemocněl.
V roce 1917 se vrátil nemocný a roku 1919 následkem války zemřel.
Chvátal Stanislav č.47, byl odveden roku 1914 ve věku 24 let ke 12 pěšímu pluku. Roku
1915 jel na ruskou frontu do Karpat. Kde byl 10.4.1915 zajat v Dukelském průsmyku a
zavezen do zajateckého tábora v Omsku na Sibiři. V roce 1916 přijel do evropského Ruska
a zde pracoval u dvora. Domů se vrátil v září 1918.
Chvátal Josef č.47, rukoval hned při mobilizaci ve stáří 26 roků. byl u 21 pěšího pluku a na
ruské frontě v roce 1914 padl.
Chvátal Adolf č.47, odveden byl v roce 1914 ve stáří 18 let a rukoval 1915 k 21 pěšímu
pluku v Čáslavi. Bojoval na ruské frontě a po převratu se zdráv vrátil .
Šimek Jan č.48, rukoval 1916 ve stáří 48 roků. byl na ruské frontě, tam onemocněl, léčen
byl v nemocnici c Ostravě. Odtud přišel domů 1917, tři roky stonal a pak na následky války
zemřel.
Enderle František č.49, byl odveden v říjnu 1915 ve věku 42 let. Sloužil u 28 pěšího pluku.
Bojoval na italské frontě u Gorice, kde byl 12.6.1917 raněn střepinou od šrapnelu.
V nemocnici byl v Lublani a ve Vídni. Byl invalidou a zemřel následkem těžkého zranění na
hlavě 22.2.1922.
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Oznamovatel.
Dlužníci.

Nařízení vlády.

Obecní úřad je nucen zveřejnit seznam
dlužníků obce, kteří ani po opakovaných
výzvách nejsou ochotni zaplatit svůj dluh.
Bude tak učiněno hned v příštím čísle našeho
Zpravodaje. Toto upozornění je určeno hlavně
těmto dlužníkům.
J.Dočekal

Půjčky.
Obecní úřad upozorňuje, že je opět možné
žádat o půjčky s fondu rozvoje bydlení (FRB).
Maximální výše jedné půjčky je 30 tisíc korun
(Na účtu je 130 tisíc korun) a slouží
k opravám a zlepšování rodinného bydlení.
Informace na OÚ.
Z. Jaroš

Organizační změna hasičů.
Od 1. prosince 2004 došlo k přenesení
působnosti
územního
operačního
a
informačního
střediska
Hasičského
záchranného sboru (dále jen OPIS HZS) ve
Žďáře n.S., na krajské OPIS HZS kraje
Vysočina v Jihlavě. Tato změna se občana
nedotkne, protože při ohlášení události na
tísňovou linku 150 nebo 112, jak z pevné
linky, tak z mobilu, se dovoláte na krajské
OPIS HZS v Jihlavě, kde již zajistí vyslání
jednotek PO. Při volání na jakoukoliv
tísňovou linku musíme přesně specifikovat,
kde se událost nachází (okres, obec, místní
část, silnice) o jakou událost jde (požár,
dopravní nehoda, záplava), její rozsah, jaká
pomoc je potřeba, kdo a z jakého telefonního
čísla událost hlásí. Kromě příjmu tísňových
volání bude krajské OPIS na telefonních
číslech 567 584 401 – 567 584 406 přijímat
hlášení o pálení odpadu nebo vypouštění
zdroje požární vody apod.
Z.Jaroš

Vláda nařizuje podle § 24 odst. 2 zákona
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
ve znění zákona č. 53/2004 Sb., ze dne
16.11.2004.
Státní občané České republiky jsou
povinni provést výměnu občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů,
vydaných:
a). do 31.12.1994, za občanské průkazy se
strojově čitelnými údaji nejpozději do
31.12.2005; žádost o vydání OP občan
předloží nejpozději do 30.11.2005,
b). do 31.12.1996, za občanské průkazy se
strojově čitelnými údaji nejpozději do
31.12.2006; žádost o vydání OP občan
předloží nejpozději do 30.11.2006,
c). do 31.12.1998, za občanské průkazy se
strojově čitelnými údaji nejpozději do
31.12.2007; žádost o vydání OP občan
předloží nejpozději do 30.11.2007,
d). do 31.12.2003, za občanské průkazy se
strojově čitelnými údaji nejpozději do
31.12.2008; žádost o vydání OP občan
předloží nejpozději do 30.11.2008.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.
ledna 2005
Co proto musíte udělat.
Stačí zajít na obecní úřad v Nížkově, nebo
na městský úřad ve Žďáře n.S. Vezměte si
sebou jednu fotku a starý občanský
průkaz. Kdo chce do svého občanského
průkazu zaznamenat partnera, musí si ještě
vzít jeho občanský průkaz. Kdo chce navíc
do něj zaznamenat děti do 15-ti let, musí si
vzít jejich rodný list.
Z. Jaroš

♦Zpravodaj 1/2005 ♦vydává obec Poděšín
♦texty připravili: Zdeněk Jaroš, Jaroslav Dočekal, Bohumil Dočekal, Marie Jarošová, Václav Flesar, Jan Koumar, Josef Jágr
♦fotografie: Jaroslav Dočekal, Zdeněk Jaroš, Tomáš Dočekal, Petr Lemfeld, Pavel Karhánek
♦grafická úprava: Jaroslav Dočekal ♦recenze: Marie Dobrovolná
♦tisk a distribuce: Zdeněk Jaroš ♦náklad: 180 výtisků ♦pro občany dodáván zdarma
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