ekal.cz

Ročník 13
Novinky.

obce Poděšín

č. 1/2009

Úvod.
Vážení občané. Začínáme další ročník zpravodaje. Budou v něm pokračovat všechny rozjeté
seriály. Sněhu bylo letošní zimu poměrně hodně, někdy až příliš. Na silnicích se místy
situace blížila kalamitě. O letošní stavební činnosti jsme již psali v minulých číslech. Dále
nás čekají úpravy okolo kapličky a u školky. Naše webové stránky se účastnily dalšího
ročníku soutěže Zlatý erb a umístily se v několika kategoriích na 3., 4. a 5. místě. To je
zatím nejlepší naše umístění v této soutěži. Školka již má od února novou ředitelku. Zima je
pryč, přišlo jaro s velikonocemi. Blíží se naše pouť.
J.Dočekal

Co v tomto čísle najdete:

Největší mrskačka v Poděšíně.
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- 01.02.
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- 23.03.
- 28.03.
- 02.04.
- 08.04.

Proběhlo další kolo konkurzu na ředitelku MŠ.
Po domácnostech chodili Tři Králové.
Obecní internetové stránky přihlášeny do soutěže Zlatý erb
Myslivci měli v Poděšíně v hospodě VČS.
Do školky nastoupila nová ředitelka paní Hana Řičanová.
Zase řádil vítr o síle orkánu.
Naše kaple vyfocena ve Vysočině v rubrice "Poznej region"
Z. Jaroš a J. Dočekal převzali cenu Zlatý erb v Jihlavě.
Fotbalisté měli zábavu se skupinou Wergl.
Naši hasiči měli ve Vysočině celou stránku v rubrice "Výlety do historie".
První letošní bouřka.
Z.Jaroš, J.Dočekal
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Obecní úřad.
Usnesení zastupitelstva obce z 27.12.2008:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
165. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
166. Rozpočtové změny: viz Rozpočtové opatření příloha číslo 2.
167. Smlouvu z FRB mezi obcí Poděšín a Jaroslavem Dočekalem ze dne 23.5.2008.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
168. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
169. Darovací smlouvu na 16.800,-Kč., mezi obcí Poděšín, jako dárce a obcí Nížkov, jako
obdarovaný.
170. Rozpočet obce Poděšín na rok 2009 ve výši 3.100.000,-Kč., který byl vyvěšen na
úřední desce od 9. prosince do 25. prosince 2008.
171. Rozpočet Mikroregionu Polensko na rok 2009 ve výši 51.800,-Kč., který byl vyvěšen
na úřední desce od 10. prosince do 26. prosince 2008.
172. Dodatek ke smlouvě o nakládání s odpadem, která byla schválena 7.11.1994 mezi
firmou Miloslav Odvárka, ODAS, IČO 15259692 a obcí Poděšín, IČO 00545759, ve
kterém se zvyšuje cena odvozu odpadu v popelnicích na rok 2009 na 59.990,-Kč.
173. Dodatek ke kupní smlouvě uzavřené 22.1.2007 mezi firmou Miloslav Odvárka, ODAS,
IČO 15259692 a obcí Poděšín, IČO 00545759, ve kterém se mění cena za svoz papíru
na 200,-Kč za 1 kontejner.
174. Výhled stavebních prácí na roky 2009 – 2015.
175. Rozpočtové změny: viz Rozpočtové opatření příloha číslo 3.

Usnesení zastupitelstva obce z 9.1.2009:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
176. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
177. Odměnu zastupující ředitelce Mateřské školy v Poděšíně paní Aleně Vondráčkové ve
výši 12.404,-Kč.
178. Smlouvu mezi obcí Poděšín a E.ON Distribuce, s.r.o. o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu. Věcné břemeno se týká pozemků parcelních čísel: 9, 45, 51, 52, 53
a 149 za jednorázovou úplatu 7.200,-Kč bez DPH.
179. Smlouvu číslo 97/2009 mezi obcí Poděšín a firmou ZDAR, a.s. Jihlavská 759/4, na
zajištění dopravní obslužnosti na těchto spojích: 840106 linky 27; 31; 14; 20% a spoji
840106 linky 5; 13; 15; 23; 10; 18; 22; 28 a 30; 21%.

Zastupitelstvo obce jmenuje:
180. Jmenuje ředitelku Mateřské školy v Poděšíně, s účinností od 1. února 2009, paní Hanu
Řičanovou, narozenou 11. února 1966, bytem: Libušínská 177/18, 591 01 Žďár n. S.
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Usnesení zastupitelstva obce z 27.2.2009:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
181. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
182. Smlouvu mezi obcí Poděšín a Krajem Vysočina na dotaci od Kraje Vysočina ve výši
66.000,-Kč na pořízení územního plánu obce Poděšín.
183. Platový výměr ředitelce Mateřské školy v Poděšíně paní Haně Řičanové, dle směrnic
Ministerstva školství.
184. Vyrovnaný rozpočet mateřské školy v Poděšíně na rok 2009 ve výši 70.350,-Kč s tím,
že od obce Poděšín dostane školka 50.000,-Kč.
185. upravit platy členů zastupitelstva obce dle přílohy č.1, k nařízení vlády č.37/2003Sb.
takto:
Zdeněk Jaroš – starosta 6.000,-Kč. Ing. František Rosecký – místostarosta 5.000,-Kč.
Ing. Jaroslav dočekal – předseda pořádkové komise 1.000,-Kč. Jiří Enderle – předseda
finančního výboru 1.000,-Kč. Účetní obce 2.000,-Kč.
186. Platový výměr zastupující ředitelce v Mateřské škole Poděšín paní Haně Řičanové, dle
směrnic Ministerstva školství.
187. Odměnu ředitelce Mateřské školy v Poděšíně paní Haně Řičanové ve výši 6.000,-Kč
z rozpočtu Kraje Vysočina.
188. Nový ceník za pronájem kulturního domu, stolů a lavic. Kuchyně kulturního domu
500,-Kč. + elektřina a plyn. Kulturní dům celý 900,-Kč. + elektřina a plyn. Stůl a 2
lavice 70,-Kč/den.
189. Podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu „E – GOVERNMENT
V OBCÍCH – CZECH POINT“
190. Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace z IOP „E – GOVERNMENT V OBCÍCH –
CZECH POINT“

Zastupitelstvo obce projednalo:
191. Závěrečný účet obce Poděšín za rok 2008, který byl řádně vyvěšen od 13. do 29. ledna
2009. Závěrečný účet obce Poděšín za rok 2008 byl schválen bez výhrad.
Z. Jaroš

Stav financí k 31. 3. 2009:
- pokladna:
- bankovní účet:
Celkem:

37 915,50 Kč
1 868 397,98 Kč
1 906 313,48 Kč

J. Dočekal

Obec.
Voda
Ranní probuzení bylo ve středu 21. ledna pro všechny překvapivé. Protože, kdo si chtěl v
koupelně protřít oči, měl smůlu. Voda netekla, a tak i ranní čaj, nebo kávu si musel každý
odpustit. Po pátrání, které provedl vodař Jirka Enderle bylo zjištěno, že u čísla 51 zamrzl a
praskl vodoměr. Oteplení přineslo rozpuštění ledu a voda začala nekontrolovaně proudit
ven. Obecní úřad se omlouvá všem, komu netekoucí voda udělala problémy.
Z. Jaroš
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Smírčí kámen.
Kdo by chtěl v těchto dnech navštívit smírčí kámen, který je v Janovických lesích, kousek
za Samotínem, kde se říká na Mandě (viz Zpravodaj č.4/2005 a 2/2006), bude mít smůlu.
Když jsme po smírčím kameni pátrali, našli jsme jenom rozrytou lesní krajinu po řádění
státních lesů, ale kamen nikde nebyl. Naštěstí jsme potkali pana Milana Geidla ze Samotína
číslo 41, který nám sdělil, že když viděl smírčí kamen zaježděný do země těžkou technikou,
nemeškal a vykopal ho. Na své místo ho chce dát až státní lesy dokončí své dílo zkázy.
Z. Jaroš

Tří králové.
V sobotu 10. ledna 2009 proběhla v naší obci tříkrálová sbírka na charitu. V Poděšíně bylo
vybráno 10.280,-Kč. Celkem za oblast Nížkov bylo vybráno 57.450,-Kč. Garantem sbírky
byl starosta Nížkova Jan Mokrý a v Poděšíně Anička Jágrova. V Poděšíně chodili nejdříve
Jirka Enderle, Vojta Enderle a Jára Dočekal a druhou skupinku tvořili Petr Enderle, Jana
Jágrová a Natálka Poulová.
Z. Jaroš

Potok.
Nížkovsko-poděsínský potok, dnes už Poděšínsko-Nížkovský.
Můj letitý a již téměř prohraný boj proti byrokracii ohledně názvu Poděšínského a nebo
Nížkovského potoka se najednou zdá skoro vyhraný. Poděšínský potok byl od nepaměti
vždy Poděšínský potok. Po roce 1980, kdy obec Poděšín přešla pod obec Nížkov začaly
změny v názvu potoka. Od Nížkova po soutok s řekou Sázavou se začal potok jmenovat
Nížkovský. Za nějaký čas jsem začal dělat starostu obce, tuto chybu jsem zjistil a začal jsem
proti ní bojovat. Po několika letech dopisování jsem zjistil, že potok se jmenuje Nížkovský
už od katastrálních hranic mezi Poděšínem a Nížkovem. Nové dopisy a nová jednání a zase
nic. Nedávno mně přeposlal místostarosta obce seminární práci z vysoké školy v Olomouci,
kterou našel na internetu a kde autor práce Poděšínský potok jmenuje od pramene jako
Nížkovský a opírá se o mapy povodí Vltavy. Situaci jsem konzultoval jak s panem
děkanem, který byl údajně v Poděšíně jako student na bramborové brigádě a jeho maminka
pochází z Újezda, tak z jeho zástupcem. Jenže mezi tím zeměměřičský ústav v Brně, jako již
několikrát požádal o upřesnění názvů na katastru obce Poděšín. Odepsal jsem, že názvy jsou
již v pořádku, že jsou již veškeré chyby vychytané. K tomu jsem ale opět přiložil dlouhý
dopis s vysvětlením názvu Poděšínského potoka. Konečně po létech se ledy hnuly a přišel
mě tento mail:
„Dobrý den,
Pane starosto, na Vaši výtku ohledně Poděšínského potoka vám sděluji, že název Poděšínský
potok bude v celém jeho průběhu až po soutok se Sázavou s tím, že přes obec Nížkov bude
v závorce Nížkovský potok. Tento tvar byl zřejmě přijat při předcházející obnově.
Přeji hezký víkend a zdravím Fialová, Zeměměřický ústav Brno.“
Mám z toho radost, že můj letitý boj s blbostí jsem vyhrál. Musím si ale říci, že to je jen
jeden meil a nezbývá mně než si ještě pohlídat zapsání této změny do oficiálních map České
republiky. Ne že bych paní Fialové nevěřil, ale proč najednou došlo ke změně, když to roky
nešlo a oslovil jsem mnoho oficiálních institucí.
Jak se situace bude vyvíjet dál, to Vám včas oznámím.
Z. Jaroš
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Pozemkové úpravy.
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou vydal 26. ledna 2009
rozhodnutí, ve kterém se schvaluje návrh komplexních pozemkových úprav v Sirákově.
Dále vydal 30. ledna 2009 veřejnou vyhlášku, která oznamuje vystavení rozhodnutí o
schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Sirákov. Proti
tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení do 15-ti dnů po doručení odvolat. Obec
Poděšín v k.ú. Sirákov vlastní některé pozemky, hlavně kolem vodojemu a studní.
Z. Jaroš

Ocenění majetku v Lesním družstvu Polná k 31.12.2008.
Celková výměra lesních pozemků je 421,2777 ha. Průměrná hodnota zásoby dřeva na m2 je
57,-Kč. Lesní družstvo má 540 podílů. Majetek lesa na 1 podíl 444.682,02. Celkový
majetek družstva v lesních porostech je 240.128.289,-Kč. Obec Poděšín má 30 podílů a
majetek v družstvu za 13.340.460,50Kč.
K 31. lednu 2009 odešel ředitel družstva ing. Jan Kratochvíl z Dobroutova do důchodu a od
1. února nastoupil na jeho místo nový ředitel ing. Josef Štaidl ze Žďáru nad Sázavou.
Z. Jaroš

TJ Sokol Nížkov.
Dle zápisu jediné „Pamětní knihy“ se zde po skončení 1. světové války také začalo uvažovat
o založení tělovýchovné jednoty. Byli to zejména obchodníci – místní občané Josef Jaroš,
Josef Jeřábek a jeho bratr Jaromír a Jan Mokrý, tedy vesměs lidé, kteří se učili ve městě, kde
tělovýchovu Sokola poznali, sami se cvičení zúčastňovali a potom v naši obci horlivě
propagovali. Dne 22. srpna 1920 byli pozváni někteří členové TJ Sokol Polná, kteří ochotně
přišli a myšlenku založení TJ ve svých vystoupeních doporučovali. A tak dne 1. září 1920
byla v Nížkově ustanovena Tělocvičná jednota Sokol jako pobočka TJ Sokol Polná. V té
době bylo 7 členů cvičících a 10 členů přispívajících. Cvičilo se v sále hostince u Zikmundů
(č.p. 13) až do postavení budovy sokolovny v roce 1932.
TJ Sokol Nížkov se dnem 21. října 1921 osamostatnila. V době, kdy došlo k rozhodnutí
postavit sokolovnu, se ještě dlouho rozmýšlelo, zda má být dřevěná (v té době velká lesní
kalamita) či zděná a kde. Přesto, že TJ měla málo finančních prostředků, bylo nakonec
rozhodnuto postavit budovu zděnou. Uvažovalo se o různých místech. Po dlouhých
jednáních došlo k odkoupení pozemku od pana Bohumila Neubauera (č.p. 19), jednání se
zúčastnil tehdejší okresní hejtman, který byl současně i starostou Župy Havlíčkovy. Budova
sokolovny byla postavena tam, kde po několika přístavbách stojí dodnes. Rozpočet na
stavbu sokolovny byl 90.000,- korun. Po dostavění budovy zbyl dluh 63.000,- korun, za
který se muselo 30 členů zaručit na dílčí dluhopisy u místní spořitelny „Kampeličky“. Tento
dluh byl těsně před 2. světovou válkou splacen. Dle pamětníků nepřispěla Župa Havlíčkova
na stavbu sokolovny ani jedinou korunou. Taktéž ani Česká obec Sokolská. V roce stavby
měla TJ již 62 členů. Budova sokolovny byla postavena podle plánu a rozpočtu pana
Němečka z Přibyslavi, který ve stejné době stavěl místní družstevní lihovar. Slavnostní
otevření sokolovny spojené s veřejným cvičením 2. obvodu I. okrsku sokolské Župy
Havlíčkovy se uskutečnilo v neděli dne 29. května 1932 na poli pana Jana Musila za
sokolovnou.
(Na tento článek byl použit materiál od pana Jaroslava Baumruka).
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Sousedská výpomoc.
Dovolte mi seznámit Vás s projektem „SOUSEDSKÁ VÝPOMOC“, kterou za spolupráce
obecního úřadu, farnosti a koordinátora realizuje Oblastní charita Havlíčkův Brod.
Tento projekt je realizován v obcích, kde chybí profesionální sociální služby. Někteří vaši
spoluobčané by přesto drobnou výpomoc uvítali. Výpomoc by byla prováděna
prostřednictvím dobrovolníků, které bychom rádi vyhledali ve vaší obci. Výpomoc může
mít podobu donášky oběda či nákupu, doprovodu k lékaři nebo jen „obyčejné „ popovídání.
Často i drobná výpomoc může ovlivnit, aby se člověk nedostal do sociálního či zdravotního
zařízení zbytečně dříve, než je nutné. Tímto projektem bychom chtěli navázat či obnovit
tradici sousedské výpomoci, která na vesnicích vždy fungovala a dát příklad dalším
generacím .
Pokud potřebujete výpomoc nebo naopak byste chtěli pomáhat, obraťte se na koordinátora
Oblastní charity Havlíčkův Brod nebo na starostu vaší obce.
Sousedská výpomoc není žádnou povinností, ale dobrovolnou pomocí svému sousedovi.
Ryvolová Alžběta
Koordinátorka sousedské výpomoci
Mobil:731604768
e-mail: pomocsousedum@seznam.cz
Z. Jaroš

Statistika jmen.
Nejčastější jména a příjmení v Poděšíně.
Muži:
10 – František
10 – Jan
8 – Milan
7 – Josef
7 – Jiří
7 – Zdeněk
6 – Pavel
5 – Václav
5 – Petr
4 – Jaroslav
3 – Alois
3 – Bohumil
3 – David
3 – Jaromír
3 – Stanislav
3 – Tomáš
3 – Vojtěch
3 – Vladislav

Ženy:
16 – Marie
9 – Anna
9 – Jana
5 – Hana
5 – Lenka
4 – Eva
4 – Lucie
4 – Ludmila
4 – Martina
3 – Božena
3 – Františka
3 – Ivana
3 – Jaroslava
3 – Michaela
3 – Miroslava
3 – Růžena
3 – Věra
2 – Kateřina
2 – Simona
2 – Stanislava
2 – Šárka
2 – Marta

Příjmení:
17 – Chvátal-ová
16 – Sláma-ová
13 – Enderle-ová
13 – Flesar-ová
12 – Jágr-ová
11 – Dočekal-ová
11 – Doležal-ová
9 – Landa-ová
9 – Palas-ová
9 – Šimek-ová
8 – Jaroš-ová
8 – Nejedlý-á
8 – Šlechtický-á
7 – Sobotka-ová
7 – Koumar-ová
7 – Řeháček-ová
6 – Bláha-ová
6 – Poul-ová
5 – Dobrovolný-á
6 – Rosecký-á
6 – Šorf-ová
6
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Obyvatelé 2008.
1. Počet obyvatel k 1.1.2008.
248, z toho 123 mužů a 125 žen
2. Narozené
4 Palas Pavel
č.p. 6 nar.
děti v roce
Rosecký František
č.p. 70 nar.
2008
Navrátil Matyáš
č.p. 11 nar.
Šimková Barbora
č.p. 25 nar.
3. Přihlášení
5 Čermáková Martina
18.8. z Prahy
č.p. 62 nar.
občané v
Šimková Markéta
24.10. z Bohdalova č.p. 25 nar.
roce 2008
Šimková Adéla
24.10. z Bohdalova č.p. 25 nar.
Formánek Kamil
13.12. z N. Města
č.p. 44 nar.
Formánková Michaela 13.12. z N. Města
č.p. 44 nar.
4. Zemřelí
4 Enderle Stanislav * 19.10.1930
č.p. 69 †
2.1.2008
občané
Dobrovolná Božena * 7.4.1917
č.p. 37 † 31.7.2008
v roce 2008
Chvátalová Anna * 26.7.1923
č.p. 33 † 9.11.2008
Chvátalová Anna * 3.3.1932
č.p. 39 † 21.12.2008
5. Odhlášení 1 Špaček Jiří
1.10 do Telče
č.p. 76 nar.
6. Počet obyvatel k 31.12.2007
253, z toho 125 mužů a 128 žen
7. Životní
50 r. Kosourová Jana
č.p. 77
nar.
jubilea
v 86 r. Rosecká Františka
č.p. 19
nar.
roce
92 r. Flesarová Blažena
č.p. 47
nar.
2009
88 r. Dočekal Jaroslav
č.p. 9
nar.
70 r. Bláha František
č.p. 63
nar.
88 r. Landsmanová Marie
č.p. 56
nar.
82 r. Šorfová Františka
č.p. 26
nar.
75 r. Skalická Marie
č.p. 50
nar.
65 r. Šustrová Zdeňka
č.p. 61
nar.
60 r. Chvátalová Růžena
č.p. 32
nar.
50 r. Jágrová Anna
č.p. 64
nar.
80 r. Skalický Adolf
č.p. 50
nar.
50 r. Koumarová Věra
č.p. 78
nar.
80 r. Jarošová Božena
č.p. 73
nar.
75 r. Šimková Ludmila
č.p. 68
nar.
55 r. Koumarová Hana
č.p. 88
nar.
55 r. Koumar František
č.p. 88
nar.
65 r. Bláhová Věra
č.p. 63
nar.
84 r. Dočekalová Marie
č.p. 9
nar.
82 r. Slámová Anna
č.p. 29
nar.
75 r. Palasová Božena
č.p. 52
nar.
50 r. Landa Jiří
č.p. 58
nar.
8. Výročí
55 r. Marie a Jaroslav Dočekalovi
č.p. 9
dne:
svateb
30 r. Hana a Václav Musilovi
č.p. 73
dne:
v roce 2009 30 r. Blanka a Jaroslav Chvátalovi
č.p. 39
dne:
40 r. Jindřiška a František Landovi
č.p. 33
dne:
40 r. Františka a Josef Šlechtickovi
č.p. 5
dne:
35 r. Ludmila a Jiří Šimkovi
č.p. 25
dne:
25 r. Božena a Josef Doležalovi
č.p. 12
dne:
7

12.2.2008
9.5.2008
17.5.2008
7.11.2008
18.7.1978
8.6.1984
12.1.2006
2.7.1976
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77 roků
91 roků
85 roků
76 roků
5.6.1968
7.1.1959
11.1.1923
26.1.1917
13.2.1921
16.2.1939
13.3.1921
25.3.1927
6.4.1934
4.5.1944
11.5.1949
11.5.1959
26.5.1929
15.7.1959
24.8.1929
5.9.1934
20.9.1954
14.10.1954
2.11.1944
9.11.1925
13.11.1927
14.11.1934
17.12.1959
9.1.1954
14.4.1979
21.4.1979
6.9.1969
27.9.1969
12.10.1974
1.12.1984
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Sport.
Stolní tenis.
Po polovině soutěže si naše družstva v okresních soutěží nevedou dobře. „A“ družstvo se ve
3. třídě po odchodu Jany Kourkové na mateřskou dovolenou dělí společně s Uhřínovem o
poslední místo v tabulce. Nejlepším hráčem byl Jaroslav Štikar, dále Bohuslav Eliáš, Jitka
Landová, Radim Jaroš a Aleš Neubauer. Ve 4. třídě máme dvě družstva. Družstvo „B“ bylo
na posledním desátém místě, když nejlepší hráčkou byla Jitka Landová, dále Jaroslav
Chvátal, Zdeněk Jaroš, Aleš Neubauer, Jan Koumar a Marie Vejvodová. „C“ družstvo je na
osmém místě, také ohroženo sestupem. Nejlepší hráč byl Radek Šustr, dále Jaroslav Smolík,
Stanislav Maša a Petr Maša. Po polovině soutěže do Poděšína přestoupil z Nížkova náš
odchovanec Petr Jaroš, který bude hrát za družstvo „A“. Doufejme, že s jeho pomocí se
podaří toto družstvo v soutěži zachránit.
Z. Jaroš

Krajské přebory.
V sobotu 7. února se konaly v Hrotovicích Krajské přebory. Kategorii žen vyhrála naše
odchovankyně a nyní hráčka Sokola Nížkov Marcela Flesarová, před druhou Zuzanou
Havlovou z oddílu TJ Třebíč, třetí skončila Martina Vávrová, druholigová hráčka SK
Jihlava. Marcela přebory vyhrála již v roce 2006. V té době hrála za SK Jihlava. V roce
2005 vyhrála přebory Petra Červinková SK Jihlava. Petra je odchovankyně TJ Žďár n.S. a
hrála několik sezón za TJ Poděšín.
Z. Jaroš

Místopis Poděšína – 7. část.
9. Enderlova čtvrť.
Lokalita „Nová“ (Enderlova) čtvrť vznikla v roce 1966, kdy zde postavil Stanislav Enderle
rodinný dům číslo 69. Postupně přibyly domy číslo 77, 85, 86 a dnes sem může být zařazen
i dům číslo 63. V této části jsou dvě cesty do polí. Jedna vede směr „Vejbražky“ a druhá do
„Rybníčků“. V roce 1971 zde byla vybudována kanalizace, v roce 1995 byl za touto čtvrtí
vybudován rybníček, v roce 2002 byl postaven vysílač, v roce 2003 vysázen les a v roce
2007 byla postavena nová cesta.

10. Ke družstvu.

Lokalita „Ke družstvu“ vznikla až po roce 1967. Tento rok zde byla vybudována asfaltová
cesta od silnice na Sirákov do areálu družstva přes zahrady majitelů na „Malé straně“.
Název vznikl, protože domy byly stavěny kolem cesty ke družstvu. První domy čísla 71 a
72 zde byly stavěny v roce 1971. Postupně přibyly domy čísla 73, 75, 76, 83. Všechny
domy jsou stavěny po jedné straně cesty. Na druhé straně jsou i nadále zahrady, i když
menší než původní. Samotnou cestu se podařilo obci vykoupit od majitelů v roce 2005 a
v roce 2004 byl vybudován přes zahrady nový vodovod. Zde si vzpomínám, že na nynější
zahradě domu číslo 73 byl Sobotku (Dobrovolnu) rybníček a kousek pod ním byla studánka.
Za zahradami byla družstevní rybízárna, která byla v roce 1982 zrušena. Hned u silnice byla
dlouhá léta skládka posypového materiálu (škváry) pro zimní údržbu silnice. Na druhé
straně cesty byl kovový transformátor, na kterém došlo 1. září 1944 k neštěstí, když na něj
vylezl 11ti letý Josef Landa z čísla 58 a proud mu upálil ruku.
Poznámka: Josef Landa se narodil 22.5.1933 a zemřel za záhadných okolností 17.2.1957.
Z. Jaroš
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Fotografie

Enderlova čtvrť – č.p.63, 69, 77, 85, 86

Enderlova čtvrť – nový rybník a les.

Ke družstvu – č.p. 71, 72, 73, 75, 76, 83

Ke družstvu – č.p. 71, 72, 73, 76, 83

Areál ZDV a Ke družstvu.
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Zlatý erb – převzetí ceny v Jihlavě.

Děti ve školce – na školní zahradě.

Zlatý erb – finalisté.

Děti ve školce – s novou výzdobou.

Myslivecké zákoutí.

Děti ve školce - karneval.

Stolní tenistky v Hrotovicích.

Děti ve školce - karneval.
10
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Mapa okolí se studánkami.
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Pracovnice v mateřské škole Poděšín – roku 2009.
Zleva:
Vondráčková Alena, Musilová Jana, Řičanová Hana, Doležalová Iva, Říhová Blažena, Jarošová Marie.

Družstevnice v kuchyni KD – okolo roku 1970.

Zleva: Chvátalová Anna č. 39, Jarošová Božena č. 1 (73), Novotná Marie č. 21, Bláhová Růžena č. 8,
Činčerová Anna č. 16, Chvátalová Anna č. 33.
12
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Výročí obce:
1299192919291929192919291939193919391939193919391939193919391939193919491949194919491949196919791999-

22.8.
11.2.
1.7.
25.7.
22.3.
1.4.
1.4.
1.9.
1.9.
18.9.
1.10.
1.7.
23.12.
1.1.
12.2.
28.7.
1.8.
29.10.
1.7.
20.10.

Původní název Pozděšín
Zahájena autobusová doprava Přibyslav – Polná přes Poděšín
Oprava kaple - vymalována, natřena, pozlacené nápisy
Krutá zima -38 C, led v řekách 1m
Tropická vedra +41 C
Bouře s krupobitím (velikost vlašských ořechů), střechy
Zavedeno celonoční veřejné osvětlení
Postaven vodovod s pohonem Václav Sláma č. 29
První Němci v obci
Odevzdání všech zbraní
Plánovaná stavba dálnice Praha Brno kolem Cikar
Zavedeno zatemňování oken
Zavedeny dvojjazyčné vyhlášky
Jízda motorovými vozidly jen na povolení
Zavedení občanské legitimace od 15 let věku
V Nížkově zřízena četnická stanice se 4 četníky
Nové obecní razítko, Gemeindeant Podeschin - Obecní úřad
Poděšín
Vznikl okres město Žďár, místo Nového Města, kraj Jihlava
Zakoupen veřejný rozhlas
Začal se kopat vodovod
Zaveden vodovod do školy
Vysílá prvně místní rozhlas, konec bubnování
Válcování silnice k Nížkovu
Zahájení výkopu kanalizace na "Malé straně" 97 metrů
Zahájena stavba vysokotlaké plynové přípojky, firma 1. Žďárská
plynařská

Koňské příběhy.
1

Poplašení koně.
Když jsem byl zaměstnán ve hříbárně, jezdili jsme po žních ke stohům pro plevy, které jsme
smíchali se sušenými bramborami vždy po krmení. Vždy po krmení, aby byly připraveny na
další krmení. Ještě jsme při této přípravě toto pokropili vodou, aby sušené brambory
nabobtnaly a plevy se také zvlhčily. Při cestě od stohu jsme jeli okolo lesní školky ohrazené
drátěným plotem. Zde jsme vyplašili hejno mladých bažantů, kteří při odletu naráželi do
plotu, čímž zase polekali koně. Opratě z rukou kočího se vysmekly a koně utíkali z lesa.
Protože ke hříbárně vedla cesta proti směru, koně se nestačili obrátit a běželi k těšanské
silnici. My jsme je nemohli dostihnout. Od Těšan přijíždělo proti nim auto z ředitelství ze
Židlochovic. Když viděli koně bez kočího, povoz zastavili a ptali se nás, co se nám
přihodilo. Řekli jsme jim, že se nám koně splašili při průjezdu lesem. Já jsem byl celý
postříkaný krví, ale bažantí. On se totiž jeden bažantík zranil, ale já jsem ho chytil a tím
jsem byl celý od krve. Povoz jsme obrátili a již bez nehody dojeli do hříbárny.
(pokračování příště)
B. Dočekal
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Putování po našem okolí – 3. část.
K pramenům.
Dnešní díl se jmenuje podobně, jako seriál v televizi, ve kterém Luděk Munzar cestoval po
naší vlasti a vyhledával prameny řek. My budeme skromnější a seznámíme se s prameny
nejbližších potoků a říček. V závorce je uvedena vzdálenost vzdušnou čarou a směr.

Poděšínský potok. (3,9 km JJV)
Prameniště Poděšínského potoka se nachází ve Špitálském lese mezi Rudolcem a
Janovicemi. Přesný pramen asi není znám. Podle map je zde několik pramenů a podle
vlastní zkušenosti vím, že každý potůček zde má mnoho přítoků a je těžké nalézt ten
nejdelší, nejvodnatější, ten pravý. Proto jsme se dohodli, že letos za suchého počasí
podnikneme výpravu k prameni Poděšínského potoka a určíme ten pravý. Studánku
upravíme, vyčistíme a František Dobrovolný zhotoví dřevěný přístřešek, který zde nad
studánkou postavíme. Vybavíme informační cedulí a hrnečkem pro občerstvení
návštěvníků. Také u silnice bude cedule, aby každý návštěvník pramen našel.

Potok Balinka. (6,6 km JV)
Balinka je říčka v okrese Jihlava. Je 31,1
km dlouhá. Povodí má rozlohu 178,6 km2.
V okolí Měřína se jí říká Měřínský potok a
níže i Zhořský potok nebo též Křivý.
Balinka vzniká spojením několika potoků
severozápadně od Měřína, z nichž nejdelší
pramení severovýchodně od Arnolce na
Českomoravské vrchovině. Protéká obcemi
Uhřínov, Baliny a dále teče přes Balinské
údolí. Do Velkého Meziříčí přitéká z
jihozápadu. Protéká kolem koupaliště a
následně se po 100 m vlévá do řeky
Oslavy. Cestou překonává četné jezy a peřeje.
Řeka způsobuje zejména v jarních obdobích problémy s povodněmi. Zřejmě největší
povodeň ve Velkém Meziříčí způsobila v roce 1985 v květnu. Voda z řeky zatopila náměstí
a několik vedlejších i jednu hlavní silnici. Na říčce se měří průtok každou hodinu, jehož
roční průměr činí 0,9 m3/s.
Pro vodáky je sjízdných 19 km toku. Řeka je velice čistá a vhodná ke koupání, například v
Balinském údolí. Spodní část řeky je vyhlášena jako Přírodní park Balinské údolí.

Pramen Oslavy. (8,8 km SV)
Pramen Oslavy se nachází u Matějovského rybníka. Správněji by se mělo hovořit o
pramenné oblasti, jelikož Oslava pramení v rašeliništi u rybníka Babín. Pramen je velmi
dobře přístupný na kole a v zimě na běžkách. Pokud pramen navštívíte na podzim, tak v
okolních lesích roste velké množství hub. Pro motoristy je nejlepší přístup od vesnice Budeč
po polní cestě až na místo, kde je zákaz vjezdu a též se zde dá zaparkovat. Pokud budete mít
čas, tak je doporučeno obejít Matějovský rybník po naučné stezce. Stezka je dlouhá cca 6
kilometrů.
14
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Pramen Doubravy. (14,9 km S)
Místní lidé téhle krásné řece vždycky říkali Doubravka. Je to asi důvěrnější
a snad i příhodnější. Doubravka totiž není veletok. Není to Doubrava lemovaná
duby, je to Doubravka schovaná ve vrbách a v olších. A bývá hodně proměnlivá ...
Tolik citát z internetové stránky "libicend.webpark.cz".
Něco málo o řece samotné. Délka Doubravy je téměř 90 km, plocha povodí asi 600 km2.
Průměrný spád celé řeky je asi 5 promile. Vlévá se do Labe. Je velmi oblíbená u vodáků,
protože je z více než 75 km sjízdná.

Pramen Sázavy. (20,8 km SV)
Tento pramen není moc znám. Všeobecně se tvrdí že Sázava vytéká z rybníka Velké Dářko,
ale to je jen nedorozumění, které se léta stále opakuje. Voda z tohoto pramene mnoho let
netekla do Sázavy, ale do Městeckého potoka (což mnoho map zobrazuje a mate) a dále do
Doubravky směrem k Pardubicím. Ve Žďárských vrších dřív vznikalo mnoho skláren a
jedna sklárna vznikla i nedaleko pramene Sázavy na Městeckém potoce. Surovin pro výrobu
skla tu bylo dostatek, ale vody bylo málo, tak byl celý tok od pramene Sázavy regulován a
převeden do Městeckého potoka. Ještě dnes je tato regulace patrná v terénu, koryto je na
mnoha místech narovnáno, má zpevněné břehy a mnohde vede na svahu a ne v údolí. Dnes
je však již říčka zase vrácena do Sázavy. Pramen je v lesnatém terénu Žďárských vrchů a
nevede k ní žádná značená cesta, jen lesní cesty, pokud se Vám podaří najít správnou cestu,
tak se k ní dá dojet i na kole. Pokud půjdete lesem, tak si dávejte pozor na malé bažinky,
nejsou hluboké, ale své boty nepoznáte po vystoupení z bažiny. Byl u pramene hrneček..

Pramen Svratky. (21,8 km SV)
Pramen Stříbrná studánka se nachází v těsném sousedství Národní přírodní rezervace
"Žákova hora", ve kterém je původní jedlobukový prales. Rezervace byla vyhlášena v
r.1933. Studánka je jedním z pramenů řeky Svratky a její název připomíná pokusy o
dolovaní stříbra ve 13. století. U studánky je pamětní kámen připomínající vyhlášení CHKO
Žďárské vrchy v r. 1970. Až ke studánce lze dojet na kole po lesní silnici.
(Použitý zdroj: www.geocaching.com.)
(Pokračování v příštím čísle)
J. Dočekal

Zlatý erb:
Zlatý erb 2009: 3., 4. a 5. místo pro Poděšín
V celostátní soutěži o nejlepší webové stránky obce
získala naše obec v krajském kole soutěže 3. místo za
elektronickou službu Fórum obce Poděšín. Zástupci
obce Zdeněk Jaroš a Jaroslav Dočekal převzali dne
23. 3. 2009 v Jihlavě na krajském úřadě cenu z rukou
hejtmana kraje Vysočina a pořadatelů soutěže. Je to naše
první umístění na "bedně vítězů" v historii naší účasti v
této soutěži.
V hlavní soutěži o nejlepší stránky obce jsme získali,
stejně jako loni, 4. místo. Druhá přihlášená služba
Zpravodaj obce Poděšín získala 5. místo.
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Výsledky:
V kategorii nejlepší stránky obce:
1. Dobronín (http://www.dobronin.cz)
2. Police (http://www.obec-police.cz)
3. Škrdlovice (http://www.skrdlovice.cz)
4. Poděšín (http://www.podesin.cz)
5. Kamenice (http://www.kameniceujihlavy.cz)
6. Luka nad Jihlavou (http://www.lukanadjihlavou.cz)
7. Rapotice (http://www.rapotice.cz)
8. Lipnice nad Sázavou (http://www.lipnicens.cz)
9. Zárubice (http://www.zarubice.cz)
10. Kouty (http://www.obeckouty.cz)
11. Kozlov (http://kozlov.cz)
12. Těchobuz (http://www.techobuz.cz)
13. Bransouze (http://www.bransouze.cz)
14. Vír (http://www.virvudolisvratky.cz)
15. Vysoké Studnice (http://www.vysokestudnice.eu)
16. Horní Ves (http://www.hornives.cz)
17. Sněžné (http://www.snezne.cz)
18. Kaliště (http://obeckaliste.cz)
19. Rudíkov (http://www.rudikov.cz)
20. Heraltice (http://heraltice.cz)
21. Stránecká Zhoř (http://www.straneckazhor.cz)
22. Horní Smrčné (http://hornismrcne.nemcovi.eu)
23. Vilémovice (http://www.obec-vilemovice.cz)
24. Březník (http://www.obecbreznik.cz)
25. Klokočov (http://www.klokocov.eu)
26. Herálec (http://www.obecheralec.cz)
27. Velký Rybník (http://www.velkyrybnik.cz)
28. Římov (http://www.obecrimov.cz/
29. Nový Telečkov (http://www.novyteleckov.wbs.cz)

V kategorii nejlepší elektronická služba:
1. Přibyslav: Vysílání veřejných zased. zastup. města přímým přenosem v kabelové televizi
2. Rudíkov: eKATALOG místní knihovny
3. Poděšín: Fórum obce Poděšín
4. Sněžné: Zasílání aktualit na e-mail
5. Poděšín: Zpravodaj obce Poděšín
6. Heraltice: elektronická podatelna
7. Horní Smrčné: oznámení o nové události (aktualitě), nebo dokumentu úřední desky
8. Římov: Nabídka zasílání důležitých informací občanům prostřednictvím mailové adresy
J. Dočekal
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Kronika.
Rok 1976 - pokračování.
V dubnu bylo do poloviny měsíce deštivo a chladno. Druhá polovice většinou slunečno a
pěkně. Polní práce rychle pokračují. Od polovice května neprší a je sucho. Také v červnu a
v červenci nezapršelo, je velké sucho a velká nouze o zelené krmení pro dobytek. Jařiny
stěží vymetali, sena polovice normálu. Zaseté směsky 5 týdnů nevzešli, čímž se opozdili a
jejich výnos se značně snížil. Sucho trvá do polou srpna, v druhé polovině časté deštíky a je
podivuhodné, jak se opět všechno zazelenalo. Září a říjen bylo pěkně a vláhy dostatek,
ozimy žito – pšenice jsou pěkně urostlé. Listopad byl bez mrazů, první sníh začal padat 23.
listopadu na neumrzlou půdu a jak se zdá, nebude mít trvání. V prosinci bylo sněhu jenom
poprašek a mráz do -5°C.
Tržba v prodejně Jednota 806.102,-Kčs. Vedoucí Jednoty Dvořáková Jana, bytem Sázava.
Tržba pohostinství 217.000,-Kčs. Vedoucí Chvátal Stanislav. Mzdy v JZD. Rostlinná výroba
6,-Kčs/hod. lesní 7,-Kčs/hod. stavební 8,-Kčs/hod. živočišná měsíční průměr 2.500,-Kčs.
10. srpna sklízeli kombajnama ječmen u Cikar, a když se v poledne střídala směna,
kombajnér mladý nezkušený hoch nepoznal, že je kombajn zabržděn ruční brzdou a uvedl
kombajn do chodu. Následkem tření začala hořet sláma a v půl hodině shořelo 17 ha
nevymláceného ječmene, odhadní výnos z 1 ha 40q. 17. srpna vypukl požár v Sirákově
v objektu (u Hladíků) a uhořelo 20 býků průměr 4q. Požár vznikl vadnou elektrickou
instalací.

Volby.
Volby parlamentní, krajské, okresní a místní konány 22.10.1976. Do místního národního
výboru jsou zvoleni: Chvátal Stanislav, č.33 – předseda, členové: Bláhová Věra č.63,
Dočekal Jaroslav č.9, Enderle Stanislav č.69, Flesar Josef č.7, Chvátalová Věra č.71, Jaroš
Zdeněk č.1, Sláma Jan č.29, Smejkal Václav č.49, Šimek Jan č.68, Šustrová Zdena č.61,
Narození: Rosecká Jitka č.19, Landsmanová Iva č.56, Šimková Martina č.68.
Zemřelí: Sobotka Václav č.57, 3 roky, Dobrovolný Josef č.54, 68 let, Jágr Antonín č.2, 74
let, Jágrová Kateřina č. 2, 69 let, Chvátal Alois č.32, 65 let, Rosecká Marie č.43, 73 let.
Údaje za rok 1976 dokončil a zapsal Homola František č.17, t.č. kronikář.

Rok 1977.
Do 18. ledna sníh asi 15 cm, země vůbec neumrzlá, v druhé polovině obleva, do konce
měsíce beze sněhu, teploty -5°C pod nulou. Pšenice a žita jsou velmi pěkně urostlé, ale jsou
obavy, aby nepadlo více sněhu na neumrzlou půdu. Začátkem února začalo mrznout a 3.
února klesla teplota až na -22°C pod nulou, ale již druhý den na pouhých -7°C. Stále je beze
sněhu, teploty až -10°C pod nulou. V druhé polovině napadl sníh asi 10 cm, ale ke konci
měsíce opět obleva. V březnu začalo jarní počasí a bylo poměrně teplo. JZD začínají
s polními pracemi, sejí jařiny, rozmetají hnojiva a dělají jiné polní práce. Louky se zelenají
jako jindy koncem dubna. Je stále pěkně až do konce měsíce. Začátkem dubna ochlazení
deštíky se sněhem, práce na polích jsou přerušeny až do 16. dubna, pak již pěkně do konce
měsíce. Do 10. května jasno neobyčejně teplo, bez deště, potom až do konce měsíce značné
ochlazení. 30. května mráz -6°C pod nulou. 31. května mráz -5°C pod nulou. V červnu bylo
teplo s přeprškami. Brambory pomrzlé v květnu rychle narůstají. JZD končí se sklizní sena
30. června, díky pěknému počasí je to v rekordním čase. V červenci bylo teplo bez deště.
Opsal: Z. Jaroš
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Historie.
Nejstarší historie Poděšína a okolí. (16. část)
Rok 1599.
Hned od začátku roku přišel déšť, sníh nikde žádný není. V únoru a březnu napadlo hodně
sněhu. Od 11. do 19. února panují silné mrazy. Potom se oteplilo. Jaro přišlo pěkné a teplé.
22. července přišla velká bouřka. To po poledni ze strany západní velké mraky se přivalily a
pak kusy ledu padaly dlouhou dobu. Pak se to otočilo na jižní stranu a opět velký liják
přišel. Všude je bláta na dva střevíce (střevíc = asi 30cm). Rybníky jsou plné bláta.
V Poděšíně velký rybník ve vsi je zničený a všechny ryby zahynuly. Nato přišlo velké horko
a smrad je všude z mrtvých ryb. Přišel rozkaz z Polné, že všichni robotýři i všichni ostatní
musí ihned všechno opravit a pracovat musí od slunka do slunka. V Sirákově má větrný
mlýn křídla polámaná a šindel potrhaný se všude po zemi válí. Skoro všechny chalupy
v Poděšíně, Sirákově a Matějově mají došky ze střech pryč. Také mnoho slepic, hus a kačen
i malé ovce mrtvé v blátě leží. Úroda je mizerná a taková bída ve vsi i okolí již dlouho
nebyla. První sníh napadl 6. listopadu a vydržel do konce roku, i když mrazy byly slabé.
Dráb chodí po vsi a na mlácení a foukání obilí musí ženy a děti do Nížkova, Polné a Veselí.
Také len musí zpracovávat a hnůj kydat. V lesích se dřevo seká a na jaro do milířů
připravuje. Ovocné stromy jsou zde velice málo. To bývá veliká vzácnost.

Rok1600.
Tak slavný začátek roku nového by býti měl, ale nikdo do hlavy si to numero (číslo) nebere.
Život pořád stejný jest den každý a každý tok také. Někteří lidé strach mají, co zase to
numero přinese nového? Co by mohlo býti, když robota je, starosti také a co víc čekání
bude? Nikdo neví nic. To ten predikantus náš bratrský, kterého v kostele našem v Polné i
Nížkově posloucháme na srdce nám radu dává, abychom pevni ve víře své byli, dobro
všichni činili a pevní jako kámen byli. Proč že to má takto být se ptáme často jeho? On
praví, " nepřátelé naši, co Řím na nich žádá, moc chtějí uchopit krví prolitou, oni jako vlk v
rouše beránčím mezi lid sprostý (obyčejný) se vkrádají, mluvu krásnou mají a nebe slibují,
nebo zatracením věčným zase hrozí Vám všem. To mnišstvo, jezuité potvorní nepotřebují
Vás, ale Vaše ruce a práci, desátky, život rozmařilý, aby oni vedly a světu celému svoji víru
vnutili. Vězte, že den přijde, kdy oni Vás na hranicích ohnivých pálit a mučit budou, jak
zvykem jejich jest. Ohněm a mečem dosáhnou vlády své, když my všichni slabí budeme a
jako stádo oveček v houfu nepůjdeme za Pánem svým. Dne jednoho nečekejte, že Vám
pokoj dají, i když hrstka, nepatrná v klášteřích a sídlech svých jest. Jen lidé slabí, nepevní
ve víře naší k rozpolcení dojdou a pak, aby hanbu a slabost svou zakryly, sloužit jim s
povděkem budou. Oni i dítka jejich tak na věky celé hanbu svou ponesou v hříchu věčném.
Přijde doba zlá a vy, kteří tady stojíte, zradíte, nebo i dítka Vaše víru svou za groš jidášský,
aby jste život sobě zachránily, neb i majetek svůj. l když dneska Vám se zdá, že bludy kážu
vám, ale vím, o čem hovořím a zlé časy se na vás chystají. Ta slova si každou chvílí
přeříkáváme, tak jak jsem si je poznamenal na papír do Kroniky naší. To vším (všem) lidem
často opakují, aby to v pamětí chovali. Roku toho, co píše se rok 1600 jest duší ve vsích
těch církví: V Sirákově katolík žádný, v Nížkově 4 familie (rodiny) katolické, v Augezdie
(Újezdě ) žádná katolická, v Poděšíně 2 rodiny katolické, v Rudolci 10 rodin katolických, to
jsou osoby cizí, co na panství jako řemeslníci dočasně jsou, oni se tam nenarodili, v
Bohdalově 8 rodin, ti jsou původu německého, v Matějově 3 rodiny katolické.
(Pokračování v příštím čísle)
Václav Flesar
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Školka.
Školka.
V pátek 30. ledna došlo starostou obce k uvedení paní Hany Řičanové do funkce ředitelky
Mateřské školy v Poděšíně. Dále došlo k předání této funkce od paní Aleny Vondráčkové,
která dnem 31. ledna končí v naší školce. Od 1. ledna je následující obsazení Mateřské
školy v Poděšíně: Ředitelka – Hana Řičanová, učitelka – Iva Doležalová, účetní – Jana
Musilová, kuchařka – Blažena Říhová, uklizečka – Marie Jarošová.
Z. Jaroš

Internet.
Novinky na www.podesin.cz
- 20.1.2009
- 28.1.2009

- 28.1.2009
- 29.1.2009
- 4.2.2009
- 5.2.2009
- 5.2.2009
- 5.2.2009
- 9.2.2009
- 12.2.2009
- 12.2.2009
- 15.2.2009
- 15.2.2009
- 15.2.2009
- 15.2.2009
- 16.2.2009
- 16.2.2009
- 17.2.2009
- 18.2.2009
- 2.3.2009
- 2.3.2009
- 16.3.2009
- 16.3.2009
- 23.3.2009
- 25.3.2009

- Zpravodaje 4/2008
- 04/2008 Usnesení zastupitelstva
- 07/2008 Usnesení zastupitelstva
- 08/2008 Usnesení zastupitelstva
- 09/2008 Usnesení zastupitelstva
- 03/10/2008 Usnesení zastupitelstva
- 28/10/2008 Usnesení zastupitelstva
- "Vyhláška o vodném" ke stažení
- Výroční zpráva.
- Spustili jsme archiv zpráv z Poděšína.
- Úpravy: - Statistika - změny
- Leteclé foto - výměna
- Obecní oznámení -nabídka knihy "Na křídlech za poznáním obcí Žďárska".
- RSS kanál pro odebírání Zpráv
- Webkamera - Byl ukončen zkušební režim webkamery, nastal běžný a
nepřetržitý provoz, bez časového omezení.
- Na Úřední desku - Závěrečný účet obce
- Webkamera - čas zobrazovaný na obrázku webkamery se nyní nastavuje
každou hodinu dle českého časového serveru
- Kronika obce - doplněny další roky.
- Výpisy z Flesarovy kroniky - doplněny další roky.
- Koňské příběhy - doplněny další příběhy ze Šinkvic
- Reportáže - nová reportáž z Ukrajiny.
- Nové video - Velká voda v Poděšíně.
- Mateřská škola - oprava údajů
- Nové Zprávy
- Aktuální jízdní řád.
- Obecní úřad - Vlajka a znak
- Obecní úřad - RSS kanály – popis
- Obecní úřad - Rozpočet 2009
- Obec - Vítání občánků 2008
- Obec - Zlatý erb 2009: 3., 4. a 5. místo pro Poděšín
- Obecní úřad - Obecní poplatky 2009
J. Dočekal
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Počasí.
Říjen. Slunečno bylo 8 dní, déšť byl 8x, vítr foukal 2 dny, 4x byla ranní mlha. Průměrná
polední teplota byla 8,5°C, vloni 7,6°C. Napršelo 33
podprůměrný měsíc.
Říjen
1999 2000 2001 2002 2003 2004
Ráno
5,3
9,2
9,2
5,3
4,0
6,7
Večer
8,6
12,6
11,8
7,2
6,4
10,1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

mm. Jednalo se o teplotně
2005
6,5
10,4
21

22

2006
7,1
10,2
23

24

25

2007
3,0
6,3

26

27

28

29

2008
3,1
6,6
30

31

15
10
5
0
-5

Listopad. Slunce se tento měsíc neukázalo, pršelo 3x, sníh padal 4 dny, vítr foukal 8 dní
a 28.11. byl vítr o síle orkánu. Průměrná polední teplota byla 3,7 °C, vloni 1,8°C. Napršelo
46 mm. Jednalo se o teplotně průměrný měsíc.
listopad 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ráno
-0,2
4,3
-0,7
3,7
4,4
2,6
0,5
4,3
-1,0
0,8
Večer
1,1
5,1
0,8
4,7
5,9
3,0
1,9
5,4
-0,1
1,7
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

15
10
5
0
-5
-10

Prosinec.

Slunečno bylo 3 dny, déšť byl 2 dny,
jeden den byla mlha. Průměrná polední teplota byla
Jednalo se o teplotně průměrný měsíc.
prosinec 1999 2000 2001 2002 2003
Ráno
-1,5
-0,6
-7,0
-3,2
-1,5
Večer
-1,2
-0,2
-6,1
-2,6
-0,2
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

sníh padal 3 dny, vítr foukal 7 dní, a
0,1°C, vloni -0,7°C. Napršelo 43 mm.
Z. Jaroš

2004
-1,3
-0,8
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19

20

2005
-2,4
-1,3
21

22
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2006
0,3
1,4
24

25

26

5
0
-5
-10
-15
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