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Ročník 13
Novinky.

obce Poděšín

č. 2/2009

Úvod.
Vážení občané. Jaro je již téměř za námi a i když tomu počasí nenasvědčuje, blíží se léto.
Počasí v květnu bylo teplejší a sušší než v červnu. Měli jsme pouť. Byla zahájena stavba
chodníku od křižovatky k Sirákovu s lávkou vedle mostu přes potok. Zvýší se tak
bezpečnost na silnici v další části naší obce. Byli jsme volit od Evropského parlamentu.
Hasiči posbírali železný šrot a zúčastnili se několika soutěží. Internetovým stránkám v
Poděšíně je již deset let.
J.Dočekal

Co v tomto čísle najdete:

Hasičky a hasiči v Budči.
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Narodila se Tereza Jágrová č. 93.
Stránkám www.podesin.cz bylo tento den 10 let.
Viděl jsem v obci první vlaštovky.
Ve věku 83 roků zemřela Marie Dočekalová č. 9
Tradiční, ale větrná pouť. Vítr o síle orkánu.
Vítr o síle orkánu, který foukal ještě 28.4.
Čarodějnice v Poděšíně bez ohně.
Ve věku 92 roků zemřela Blažena Flesarová č. 47
Hasiči provedli sběr železného šrotu.
Na Mlýnském rybníku se poprvé objevili labutě.
Obecní úřad navštívil mistr Olšiak se svým návrhem.
Zahájena stavba chodníku od čísla 23 po číslo 58.
Večer přišla bouřka a krupobití.
Ve 14:00 hod. zahájeny volby do EU.
Sečteno, volby v Poděšíně vyhrála ODS.
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Obecní úřad.
Usnesení zastupitelstva obce ze dne 15.5.2009:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
192. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
193. Smlouvu číslo 1/2009 z FRB mezi obcí Poděšín a Františkem Dobrovolným ze dne
17.4.2009.
194. Smlouvu číslo 2/2009 z FRB mezi obcí Poděšín a Františkem Dobrovolným ze dne
17.4.2009.
195. Odměnu ředitelce Mateřské školy v Poděšíně paní Haně Řičanové za 2. čtvrtletí ve
výši 6.000,-Kč z rozpočtu Kraje Vysočina.
196. Navýšení kapacity dětí v Mateřské škole Poděšín na školní rok 2009 až 2010 na 25
dětí.
197. Vybudovat chodník okolo kaple a ke kapli od cesty u čísla 29, kolem plotu Mateřské
školy.
198. Vybudovat nový plot v Mateřské škole od hasičské zbrojnice po již hotový nový úsek.
Zhotovit bránu a branku a nový chodník v Mateřské škole.
199. Zhotovit nové světlo na plácku mezi čísly 44 a 25.
200. Tyto rozpočtové změny:
Výdaje: 231 10, pol. 5321, paragraf 6171, – 1.500,-Kč., přestupky.
Z. Jaroš

Stav financí k 31. 5. 2009:
- pokladna:
- bankovní účet:
Celkem:

15 443,00 Kč
2 085 735,95 Kč
2 101 178,95 Kč

J. Dočekal

Obec.
Stavba chodníku a lávky.
V polovině května letošního roku byla zahájena realizace druhé etapy výstavby chodníků
naplánovaných a zprojektovaných v loňském roce. V první šlo o chodník od prodejny
k hospodě na hrázi rybníka, jež byla úspěšně zrealizována na podzim loňského roku.
Tato druhá část v sobě zahrnuje železobetonovou lávku se zábradlím přes Poděšínský potok
s délkou cca 10m s navazujícími chodníky směrem ke křižovatce a na druhou stranu po
odbočku na místní komunikaci u transformátoru. Protože mezi lávkou a silničním mostem
bylo nutno ponechat 2m širokou mezeru, vzniknou po obou stranách mostu zelené ostrůvky.
Součástí této akce je realizace několika dešťových vpustí, vjezdu, nalezení a prodloužení
kanalizační šachty, rozšíření komunikace na požadovaných 6m a na závěr provedení
terénních úprav s konečným zatravněním okolí lávky i chodníku. Dokončení této etapy se
předpokládá v první dekádě měsíce července. Realizační cena této druhé etapy je 640.000,-.
Naše obec dostala na tuto stavbu dotaci od Kraje Vysočina ve výši 134,000,-Kč.
Realizace zbylých dvou etap je naplánovaná na jaro příštího roku, a to chodník od
křižovatky k Nížkovu a chodník od transformátoru k odbočce k místnímu ZDV. Ještě letos
bude provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby.
F. Rosecký
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Setkání rodáků.

Poslanec ve školce.

Zastupitelstvo obce Poděšín zvažuje
uspořádat v roce 2010 již čtvrté setkání
rodáků obce Poděšín. Předběžný termín je
stanoven na sobotu 19. června 2010.
(Náhradní termín je 26.6.2010.) V příštím
setkání by mělo dojít k několika změnám
v programu. Za prvé, kapela. Chtěl bych,
aby odpoledne venku hrála country kapela a
pak ji vystřídala kapela, která by hrála v sále
k tanci i poslechu. Z předešlých roků bych
chtěl v programu ponechat průvod po vsi,
prohlídku klubovny hasičů, prohlídku
mateřské školy, zasazení pamětního stromu,
mši svatou v kapli, vystoupení hasičů
Poděšína s novou stříkačkou, vystoupení
hasičů Sirákova se starou stříkačkou,
vystoupení
koňské
skupiny,
létání
motorovým rogalem a slavnostní ohňostroj.
Nově bych chtěl do programu zařadit:
otevření prostoru posezení a odhalení sochy
u hospody, otevření památníku obětem 1.
Světové války. To, ale musí být obě akce již
hotové. Prosím pošlete další návrhy na
program. Co byste z posledního setkání
vyřadili a co nového do programu zařadili.

V pondělí 15. června přijel do mateřské
školy v Poděšíně poslanec parlamentu ČR
Karel Černý se svojí asistentkou Jitkou
Průžovou, předat dětem za účast v soutěži:
"Malování s Petrou" pamětní list a drobné
dárky. Zdařilé obrázky s hasičskou
tematikou namalovala Ivanka Chvátalová z
Poděšína a Lukáš Prchal ze Sirákova. Více
bude v příštím zpravodaji.
Z. Jaroš

Volby do Evropského
parlamentu.
Volby se konaly od pátku 5. do neděle 7.
června 2009. Volby do EP jsou atypické
tím, že se hlasy sčítají až po uzavření všech
volebních místností v celé Evropské unii, a
to byla neděle 22:00 hodin. Volební komise
pracovala ve složení: předseda - Jaroš
Radim, č.79, zapisovatelka - Štohanzlová
Lucie, č.48, a členové komise - Dočekalová
Libuše, č.9 a Dobrovolná Kateřina, č.37.
Pro volby do Evropského parlamentu bylo v
Poděšíně zapsáno 199 voličů. První den
přišlo k volbám 38 voličů a druhý den 24
voličů, celkem 62 voličů to je 31,16%.
Volby vyhrála ODS.
1. ODS 24 hlasů,
2. ČSSD 14,
3. KDU-ČSL 12,
4. KSČM 5,
5. Pravý blok 2,
6. Suverenita 1, Evropská demokratická
strana 1, Národní strana 1, Liberálové 1,
Starostové 1, ostatní strany nedostaly žádný
hlas. Celkovým vítězem v České republice
se stala ODS.
1. ODS 31,45%,
2. ČSSD 22,38%,
3. KSČM 14,18%,
4. KDU-ČSL 7,64%.
Ostatní strany nedostaly potřebných 5%
k získání mandátu.
Rozdělení mandátů: ODS 9, ČSSD 7,
KSČM 4 a KDU-ČSL 2.
Z. Jaroš

Z. Jaroš

Výročí.

V roce 1945 podle vyprávění
vítali naši občané vojáky, kteří přijeli
osvobodit naši republiku kyticemi šeříků.
Kolikrát od té doby rozkvetl kolem 8.
května šeřík? Téměř nikdy. Letos přišlo jaro
velice brzo, a tak se to povedlo. Šeřík kvete
a my jsme oslavili den osvobození, i když
tomu je již dlouhých 64 roků.
Z. Jaroš

Kontroly. Ve středu 27. května proběhla
na obecním úřadě finanční kontrola (audit),
kterou provádí krajský úřad Vysočina,
detašované pracoviště Žďár n.S. Kontrola
dopadla dobře, bez závad. V úterý 2. června
proběhla
na
obecním
úřadě
kontrola provozování
vodovodu
a
dodržování norem a odběr vzorků jakosti
vody. Kontrola dopadla bez závad. Z. Jaroš
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Lesní družstvo v Polné.

Voda.

Vytěženo bylo 4.099 m3 dřeva, z toho
probírky 205 m3 – 5%, nahodilá těžba
1.479 m3 – 36%, obnovní těžba 2.415 m3
– 59%.

Podle posledních vzorků jakosti pitné
vody,
které
byly
5.5.2009,
je
nejsledovanější ukazatel, dusičnany, v
normě. Ve vodojemu bylo naměřeno 34,3
mg a v kuchyni ZD bylo naměřeno
38,2mg. Norma je 50mg.

Byly provedeny prořezávky na 6,26ha,
probírky na 23,78ha a zalesněno bylo
3,94ha.
Prodáno bylo 7.463 m3 dřeva z toho 4.155
m3 vlastního a zbytek překoupeného od
jiných majitelů.
Průměrná cena prodaného dřeva byla
1.206,-Kč/m3.

Z. Jaroš

Fórum.
Obecní fórum na internetu slouží nejen
k informování občanů od obecního úřadu,
ale i diskusi mezi zaregistrovanými
účastníky fóra. Na fóru je mnoho rubrik a
v nich mnoho zajímavých článků, zpráv a
informací. Jelikož je fórum anonymní tak
se dá zneužít, což se již v jeho historii
několikrát stalo.
V takových okamžicích mně známí říkají,
zrušte fórum a bude klid. Já jsem jiného
názoru. Proč ho rušit, když za nic nemůže,
pozitiva silně převažují a v krajské soutěži
o zlatý erb se umístilo na třetím místě. Já si
myslím, že když budou fórum občané
využívat jako zdroj informací, nemusí se
rušit a přinese mnoho dobrého.

LD vyprodukovalo v loňském roce 38.110
lesních stromků, z toho 16.660 pro vlastní
spotřebu a 21.450 prodalo ostatním
zájemcům. Celkově bylo vysázeno 25.630
stromků. Koupeno bylo 8.970 sazenic tzv.
melioračních dřevin.
Dále byly prováděny běžné opravy lesních
cest na úseku Březina a Ochoz v celkové
hodnotě 198.748,-Kč.
Bylo požádáno o dotaci z Evropských
fondů na rok 2009, která byla již přislíbena
ve výši 85%. Jedná se o částku 1.028.613,Kč na lesní cestu Panská.
Celkový počet pracovníků v roce 2008 byl
19 z toho 13 přepočtených. Celkem bylo 7
pracovníků stálých, 2 sezónní a 4 THP.
Dále 2 zaměstnanci s živnostenským
listem.

Z. Jaroš

Závod míru.
Vzpomněl jsem si na jeden závod, který
mám zapsaný takto: 13. května 1985 ve
13,00 hodin projížděl Poděšínem 38.
ročník Závodu Míru, který startoval v
Jihlavě a cíl etapy byl v Olomouci. Před
tímto závodem byl nainstalován poutač u
silnice pod číslem popisným 8, s nápisy
mír v mnoha světových jazycích.
Kuriozitou bylo, že Ruský nápis MИP byl
napsán špatně MNP. Píšu to proto, že doma
jsem z tohoto závodu nenašel žádnou
fotku. Kdo nějakou fotku z tohoto závodu
má, tak ať nám ji laskavě zapůjčí. Já
myslím, že by se hodila do zpravodaje.

Z. Jaroš

Kontejner.
V pátek 5. června byl ke kulturnímu domu
přistaven kontejner na velkoobjemový
odpad. Odvezen byl totálně naplněn v
pondělí 8. června 2009.
Jestli bude mezi občany i nadále zájem o
tento kontejner, může ho zastupitelstvo
obce opět objednat. Zájemci ať se nahlásí
na obecním úřadu, nebo na obecním fóru.

Z. Jaroš

Z. Jaroš
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Socha.
V pátek 15. 5.2009 nám mistr sochařský Michal Olšiak představil model sochy Poděsa,
která by mohla v budoucnu stát v Poděšíně. Umístěna by byla u hospody nad "metrem" ve
střední části u silnici. Hodláme zde také v letošním roce vybudovat koutek s turistickými
informačními cedulemi, odpočívadlem. Socha by byla jeho součástí. Termín stavby by byl
letošní podzim nebo jaro příští rok. Nyní již jen zbývá dohodnout se na ceně díla, s tím
souvisí i velikost sochy, a schválit obecním zastupitelstvem.
Neočekáváme, že se socha bude zpočátku líbit všem, ale věříme, že si na ní postupně
všichni zvykneme a nakonec oblíbíme. Stavba "metra" měla také mnoho odpůrců a dnes již
zřejmě nikomu nevadí. Socha jistě přiláká mnoho zvědavců, je také na trase cyklostezky.
Poděšín tak výrazně zviditelní v celém kraji.
Co vlastně socha představuje? No přece Poděsa. Jak takový Poděs vypadá? No přece takto
nějak. Kombinace člověka, stromu, zvířete a třeba staré parní lokomotivy. Jde jen o to, jak
autor popustí uzdu své fantazii. Uvedená maketa sochy není jistě přesnou zmenšenou kopii
sochy. Například oči budou "ploché" a ne jak zde vidíme "prázdné". Také barva bude asi
trochu jiná. Drobné úpravy asi přinese také samotná stavba. Toto je takový hrubý nástin
budoucího vzhledu, který se pravděpodobně ještě vyvine. Proč jméno Poděs? Nevím, je to
výmysl autora. Že by ho inspiroval název naší obce? Materiál? Hlavně hodně "mastný"
beton, železo. Nyní si již jen přát, aby se dílo povedlo a většině se líbilo.
J. Dočekal

Školka.
Hodnocení práce ZA 2. POLOLETÍ
Akce školy:
1. Karneval pro děti a rodiče, dětská tombola.
2. 2x výlet na divadlo do MŠ Nížkov.
3. Horácké divadlo v Jihlavě.
4. Pálení čarodějnice, opékání buřtů, oběd v přírodě.
5. Srdíčkové odpoledne pro maminky a babičky k jejich svátku, jarmark.
6. Den dětí na školní zahradě: soutěže, diplomy, medajle, zmrzlina, kornouty se sladkostmi.
7. ZOO Jihlava
8. Ukončení školního roku, slavnostní rozloučení s předškoláky.
O dětech: Do školky chodilo 23 dětí, z toho jedna dívka byla dlouhodobě omluvena ze
zdravotních důvodů. Tři předškoláci se pilně připravovali na vstup do ZŠ. A je to: Kateřina
Marková, Mojmír Chvátal a Marek Chvátal. Přejeme jim hodně úspěchů v nové škole. Dvě
děti si pobyt v MŠ ještě prodloužily a nastoupí do ZŠ až v příštím školním roce. Pro školní
rok 2009 - 2010 byly zapsány tyto děti: Jana Chvátalová, Jan Poul, Jaromír Jágr a Ondřej
Bláha. Spolupráce s rodiči: Rodiče děti řádně omlouvají, včas platí školné a stravné, pečlivě
se starají o ručníky a lůžkoviny. Zajímají se o dění v MŠ, účastní se akcí školy. Někteří
dojíždějí s dítětem k odborníkovi na logopedii.
Spolupráce s OÚ: Obec zaslala příspěvek na provoz v hodnotě 50 000,- Kč, plánuje opravu
plotu a pískoviště, byly zajištěny všechny potřebné revize.
Řičanová Hana

Školní zahrada.

14. května jsem vydal nařízení, aby zaměstnanci Mateřské školy
zamykali spodní vstupní bránu na školní zahradu. Pro návštěvníky školní zahrady slouží
horní, nová brána, která je samozavírací. Důvod mého rozhodnutí je ten, že děti nechávají
spodní bránu otevřenou a na zahradu chodí psi.
Z. Jaroš
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Internet.
Novinky na www.podesin.cz
- 31.3.2009
- 13.4.2009
- 13.4.2009
- 16.4.2008
- 4.5.2009
- 17.5.2009
- 17.5.2009
- 17.5.2009
- 6.6.2009
- 6.6.2009
- 6.6.2009
- 6.6.2009
- 6.6.2009
- 6.6.2009
- 6.6.2009
- 6.6.2009
- 6.6.2009
- 7.6.2009
- 7.6.2009
- 7.6.2009
- 7.6.2009

- Obec - Zajímavosti - Statistiky počasí 1-9/2009
- Obec - Články - Putování po našem okolí - Část 1 - Sochy mistra Olšiaka
- Obec - Články - Putování po našem okolí - Část 2 - Nejbližší kopce
- Obec - Sport - Sportovní zpravodajství
- Obec - Místopis
- Obecní úřad - Zpravodaje - Zpravodaj 1/2009
- Nové úvodní foto - Maketa sochy Poděsa
- Obecní úřad - Zprávy - Poděs, 15.05.2009
- Obec - Videa - Hasiči na závodech v Budči - Předávání cen
- Obec - Videa - Hasiči na závodech v Budči - Štafeta žen
- Obec - Videa - Hasiči na závodech v Budči - Útok mužů
- Obec - Videa - Hasiči na závodech v Budči - Štafeta mužů
- Obec - Videa - Hasiči na závodech v Budči - Útok žen
- Obecni úřad - Úřední deska - Usnesení zastupitelstva
- Obec - Historie - Doplnění Kroniky obce
- Obec - Historie - Doplnění Výpisy z Flesarovy kroniky
- Obec-Místopis - Doplnění Enderlova čtvrť a Ke družstvu
- Obec - Zajímavosti - Statistiky počasí
- Obec- Články - Putování po našem okolí - K pramenům
- Obec - Ze života obce - Obyvatelé obce
- Obec - Ze života obce - Nejčastější jména a příjmení v Poděšíně
J. Dočekal

Výročí poděšínských internetových stránek.
Dne 14.3. 1999 se na celosvětové síti internet poprvé objevily stránky naší obce. Nyní si
tedy připomínáme desáté výročí. V té době se internet začínal u nás teprve usazovat. V té
době se ještě nedalo říkat: „Vše najdeš na internetu“, jako se dnes často říká. Dalo by se říci,
že u nás v Česku byl internet v plenkách. Města a obce pomalu začínaly uvažovat o
sestavení svých stránek. Tehdy jsem se rozhodl, že naše obec nemůže zůstat pozadu.
Naopak, byla vždy v těchto věcech vpředu. Začal jsem přemýšlet, co na takových stránkách
vlastně má být. Moc příkladů pro inspiraci ještě nebylo. Na Žďársku ještě žádná obec
webové stránky neměla. Pouze dvě města se mohla pochlubit svými jednoduchými
stránkami. Pomalu se začalo rýsovat základní uspořádání a obsah našich stránek. Vše trvalo
několik týdnů. Kam vlastně stránky uložit? Další otázka. Mnoho serverů, jako dnes, ještě
neexistovalo. Do placených se mně zatím nechtělo jít, nevěděl jsem, jak vše dopadne.
Nakonec jsem zvolil portál Můj web, kde bylo možno umístit stránky zdarma. A zmíněného
dne jsem vše spustil. Tehdejší adresa byla mujweb.cz/www/podesin. Tím se Poděšín stal
první obcí v okrese Žďár nad Sázavou, která měla své webové stránky. Postupně jsem je
plnil a rozšiřoval. Časem server přestal vyhovovat, a tak se přesunuly na server Globe
(později změnil název na Active24). Zde již dostaly dnešní adresu www.podesin.cz . Dále
se plnily daty, až jednoho dne jsem zjistil, že již nestíhám časově a hlavně technologicky.
Internet se vyvíjel a měnily se i jeho prostředky pro programování webových stránek. Jako
laik neprofesionál, který se programováním webových stránek denně neživí, jsem používal
nyní již staré funkce. Tyto funkce již nevyhovovaly novým potřebám. A tak jsem našel na
6
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internetu (kde jinde) webmastra profesionála a sám jsem se ujal posílání podkladů. Tehdy se
naše stránky naposled přesunuly na server Český hosting, kde jsou dodnes. Adresa zůstala
zachována. Po vzniku celostátní soutěže Zlatý erb se naše stránky začaly téměř pravidelně
také účastnit této soutěže. A také pravidelně se posouvaly v pořadí ke stále lepším
výsledkům, až nakonec se letos v jedné kategorii dostaly na třetí místo v našem kraji.
V hlavní soutěži již podruhé skončily na čtvrtém místě v kraji. I to svědčí o tom, že se naše
stránky mezi takovou konkurencí neztratily. Za těch deset let se objevilo mnoho nových
stránek obcí, ale žádná se nemůže pochlubit přízviskem „První obec na okrese Žďár nad
Sázavou na internetu.“
Také návštěvnost našich stránek se postupně vyvíjela. Na počátku to byla jedna návštěva za
týden. Pak se rychle zlepšila na jednu denně. Po roce provozu to byly tak 2-3 návštěvy
denně. Bylo to také samozřejmě tím, že uživatelů internetu bylo mnohem méně, než nyní,
kdy je internet skoro v každé druhé domácnosti. Tak to trvalo několik let. Před asi 3 lety
začala návštěvnost rychle stoupat, až se ustálila na dnešních 50–100 návštěvách denně. Je to
jednak zvýšeným počtem uživatelů, ale doufejme, že i zvyšující se kvalitou stránek a jejich
aktuálností. Snažíme se minimálně jednou týdně přijít s nějakou novinkou. V současné době
jsou stránky již velice rozsáhlé, jak v textech, tak i fotografiích a videích.
J. Dočekal

Rozpočet obce 2009 - příjmy.
Příjmy
Položka
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činosti
Daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze zem. Půd. Fondu
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Spávní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinvestiční dotace ze všeob. pokl.sp. st. rozp.
Splátky půjček od obyvatelstva
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu v rámci souh. dotací
Neinvestiční dotace od obcí
Neinvestiční dotace od krajů
Neinvestiční příjmy ze všech pokladen st. Rozpočtu
Podnikání v zemědělství-pronájem pozemků
Podnikání v zemědělství-nekap.příspěvky a náhrady
Pěstební činnost-poskytování služeb a výrobků
Pěstební činnost-pronájem pozemků
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
Pitná voda-služby a výrobky
Pitná voda-ostatní příjmy z fin. Vyp.
Pitná voda-nekapitálové příspěvky a náhrady
Zájmová činnost v kultuře-pronájem
Zájmová činnost v kultuře-nekapitálové příspěvky a náhrady
Záležitosti kultury a sděl.prostředků-služby,ostatní
Ostatní rozvoj bydlení a byt. hospodářství-úroky
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí-z pronájnů
Komunální služby a územní rozvoj-nekapitálové příspěvky a náhr.
Sběr a odvoz komunálních odpadů-příjmy za služby a výrobky
Sběr a odvoz komunálních odpadů-nekap. příspěvky a náhrady
Využívání a zneškodnování komunálních odpadů-kap.příspěvky
Příjmy z úvěr.fin. operací-úroky
Finanční vypořádáná min.let-ost.nedaňové příjmy
Celkem

Plán 2008
410 000,00
140 000,00
27 000,00
515 000,00
660 000,00
67 300,00
95 000,00
4 700,00
200,00
200 000,00
0,00
12 000,00
38 300,00
68 000,00
0,00
0,00
10 000,00
100 000,00
84 000,00
260 000,00
0,00
37 000,00
8 000,00
500,00
0,00
3 000,00
15 000,00
500,00
3 500,00
6 000,00
21 000,00
4 000,00
10 000,00
2 800 000,00

Plán 2008
po změnách
385 200,00
90 200,00
31 100,00
534 900,00
780 200,00
0,00
99 700,00
4 700,00
0,00
179 900,00
0,00
15 600,00
38 300,00
114 400,00
116 700,00
12 000,00
12 600,00

Skut. 2008
385 177,65
90 148,32
31 085,24
534 948,91
780 261,06
0,00
99 650,00
4 450,00
50,00
179 909,81
0,00
15 421,50
38 295,00
114 439,00
116 680,00
12 004,00
12 581,00

99,99
99,94
99,95
100,01
100,01

88 500,00
82 000,00
900,00
227 400,00
900,00
1 800,00
5 600,00
3 000,00
100,00
3 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 500,00
14 500,00
0,00
2 858 000,00

88 540,00
82 000,00
900,00
227 406,00
890,00
1 810,00
5 600,00
3 008,00
50,00
3 339,69
0,00
0,00
0,00
0,00
14 428,00
14 546,74
0,00
2 857 619,92

100,05
100,00
100,00
100,00
98,89
100,56
100,00
100,27
50,00
101,20

% Plánu

99,95
94,68
100,01
98,86
99,99
100,03
99,98
100,03
99,85

99,50
100,32
102,06

Plán 2009
390 000,00
100 000,00
30 000,00
540 000,00
800 000,00
0,00
100 000,00
4 500,00
300,00
180 000,00
0,00
26 400,00
36 000,00
100 000,00
0,00
0,00
12 600,00
89 000,00
82 000,00
0,00
230 000,00
0,00
102 000,00
6 100,00
3 000,00
0,00
3 400,00
0,00
0,00
0,00
14 500,00
14 500,00
235 700,00
3 100 000,00

J. Dočekal
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Stavby.
Plánované stavební úpravy u školky a kaple.
V průběhu loňského roku (po celou dobu, kdy byla projednávána a nakonec zrealizována
kontroverzní záležitost ohledně kácení stromů u kapličky a ve školní zahradě), byla
projednávána podoba možných terénních a stavebních úprav okolo kaple a vstupu do
mateřské školy a zahrady. Od okamžiku, kdy zastupitelstvo rozhodlo (i na základě
předchozího referenda), že je možno stromy odstranit, byla zpracovávána projektová
dokumentace na tyto dvě akce, které má obec v úmyslu zrealizovat ještě letos. Ta byla
dokončena koncem května a začátkem června byly poptány firmy do výběrového řízení.
S vybráním firmy je počítáno na konec června a vlastní realizace na prázdniny a podzim
letošního roku.
U kaple se stavební úpravy týkají instalace nových měděných okapů, chodníku okolo vlastní
kaple s půlkruhovými plochami před vstupem a za kaplí a přístupového chodníku podél
nového tarasu školní zahrady. Po provedení následných terénních úprav je počítáno s osetím
nezpevněných ploch a vysázením nových stromů a další zeleně.
Stavební úpravy ve školní zahradě mají tři hlavní části. První je nová část tarasu u vstupu
s novou bránou a brankou. Nový plot bude vybudován jednak na této nové části a dále pak
na stávající části betonového tarasu. V konečné fázi bude mít celý plot stejnou podobu jako
má plot na části zrealizované před dvěma lety. Druhou je chodník od branky ke vchodu do
školky, který bude ve spodní části rozšířen, aby byl umožněn případný vjezd automobilu a
bude sloužit k umístění popelnic a stojanu na jízdní kola. Třetí pak vlastní vstup do MŠ schodiště s rampou, které bude splňovat stavební a bezpečnostní normy a vyhlášky o
bezpečném pohybu osob ve veřejných budovách, … Po těchto stavebních úpravách budou
opět provedeny úpravy terénní a po domluvě s vedením MŠ budou některé plochy osety
nebo zamulčovány, popřípadě vysázena zeleň. Pravděpodobně proběhne i úprava
(zmenšení) pískoviště, jež byla požadována ze strany MŠ. O její podobě bude rozhodnuto
asi až v průběhu realizace.
Níže umístěné situační výkresy schematicky ukazují výslednou podobu úprav.
F. Rosecký

Místopis Poděšína – 8. část.
11. Samotín.
Poslední obytnou části naší obce je „Samotín“, a stojí zde domy číslo 40, 41, 84 a v roce
2007 rozestavěný dům, který dostal číslo 98. Je jasné, že „Samotín“ nepatří přímo do obce,
ale byla mu čísla popisná vždy přidělována postupně podle staveb v obci a obyvatelé se také
vždy počítali do obecního stavu. Dnes „Samotím“ nemá ani jednoho trvale přihlášeného
obyvatele. Jsou zde jen takzvaní chalupáři. Samotín koupil v roce 1871 František Kolář
č.40. Pod „Samotínem“ byly vybudovány v roce 1974 studně, ze kterých teče voda do
vodojemu a dále do vsi. Tato voda je poměrně kvalitní. Obyvatelé Samotína mají své
studánky nad domy na katastru obce Rudolec.
Samotín byl školou povinen do Poděšína. 4. června 1938 na žádosti obyvatel Samotína
rozhodla školní rada, že děti mohou navštěvovat školu v Rudolci, kam to měly blíž. Zápis
místní školní rady v Poděšíně zněl: Místní školní rada uznává obtíže a vzdálenost samoty
„Samotína“, a proto nečiní vůbec námitek, aby bylo zařízeno přeškolení dětí k Německému
Rudolci v politickém okrese Nové Město n.M.
Domy Samotína přímo sousedí s katastrem obce Janovic.
Z. Jaroš
8
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Fotografie

Školka - plán stavebních úprav.

Kaple - plán stavebních úprav.

Samotín
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Školka - karneval.

Maketa sochy Poděsa u hospody.

Školka - pálení čarodějnic u Háječka.

Školka - předávání cen poslancem.

Stavba lávky.

Volební komise.

Hasiči v Budči při útoku.

Hasičky v Budči před útokem.
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Poděšínský web 2003

Poděšínský web 2006

Poděšínský web 2009
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9. třída ZŠ Nížkov 2009.
4.řada: Kučerová Hana, Sládek František
3.řada: Junová Ivana, Zikmundová Miluše, Novotná Marta, Kříž Jan, Šorfová Alena, Dobrovolná Marie
2.řada: Važáková Marie, Krčálová Monika, Halík Petr, Holcman Jaroslav, Brabcová Blanka, Janota Miloš, Maloušková Martina
1. řada: Brukner Jan, Křesťan Jiří, Dobrovolná Martina, Šorfová Nelly, Pospíchal Vít, Kocmanová Monika, Kašpárková Michaela,
Doležalová Kateřina, Sobotka Ladislav, Havlíček Jan, Žák Marek

MŠ Poděšín 2009.
3.řada: Chvátal Marek, Marková Kateřina, Šlechtický Vojtěch, Prchal Lukáš, Chvátal Filip, Slabá Natálie
2.řada: Sekničková Abdrea, Jarošová Alžběta, Marková Tereza, Šlechtická Michaela, Chvátal Jan, Neubauer Marek
1.řada: Chvátalová Ivana, Bláhová Šárka, Pařík Jan, Enderlová Michaela, Poulová Lucie, Košáková Šárka
12
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Koňské příběhy.
1

Stráž na koních.
Okolo Šinkvic bylo hodně travin a na svazích keře a lesní porost akátový. Byl to hotový ráj
pro zvěř, hlavně bažantí. Ředitel statku byl velký nimrod a pořádali na podzim velké hony.
Pozval mnoho střelců, i tak zvaných svátečních, a proto bylo hodně zvěře postřelené. Z
okolních vesnic se při těchto honech scházelo hodně mužských, aby si postřelenou zvěř
dohledali a odnesli domů. Dostali jsme proto úkol, abychom tomuto zamezili. Jako stráž
jsme jezdili na koních v terénu, kterým již prošli honci i střelci. Ten den zůstávala hříbata ve
stájích, aby se zbytečně neplašila . Koně, na kterých jsme jezdili, se také blízkých ran báli,
hlavně ti mladší. Pro nás to bývala zábava a nějakou zvěř jsme také dohledali.

Zájezd na Velkou Pardubickou.
Když jsem byl zaměstnán v Šinkvické
hříbárně, jezdil jsem každý den do
Těšan pro mléko a pro nákupy k
obchodníku Suchánkovi, který se mě
zeptal, jestli bych se chtěl podívat do
Pardubic na jezdecké závody. Řekl
mně, že má starší auto, které by mu
opravář připravil na tuto cestu, a že by
s námi jel těšanský pan farář, který byl
též velký milovník koní. Domluvili
jsme se, že bychom jeli druhou neděli
v říjnu, kdy se jezdí největší
překážkový závod na evropském
kontinentu. Já jsem samozřejmě
souhlasil. Z Těšan jsme vyjeli ráno po mši svaté a u volantu se střídali opravář a majitel auta
obchodník Suchánek. Bylo pěkné počasí, cesta nám dosti ubíhala. Když jsme přijeli k
Chotěboři, kde silnici přetínají dvoje vlakové koleje, byl povrch silnice propadlý. Řidič
nezpomalil rychlost a auto nás vymrštilo, až jsme hlavami narazili do stropu. Všichni jsme
se polekali a auto při dopadu velice zaskřípalo. Myslili jsme, že nám prasklo pérování. Dále
jsme již jeli velice opatrně. U pardubické dráhy bylo již několik tisíc návštěvníků. Před
hlavním dostihem se jely rámcové dostihy, též překážkové, ale mnohem kratší. Všichni
jsme se těšili na hlavní závod. Startovalo v něm osmnáct koní, z toho jedenáct
polokrevných. Do cíle doběhlo koní devět, na prvních místech se prosadili plnokrevníci. Po
tuhém boji zvítězil náš kůň Letec, kterého vedl jezdec Vavroušek. Z tohoto vítězství jsme
měli velikou radost. Na další závod jsme již nečekali a odjížděli jsme domů. Já jsem si
vzpomněl, že nám psala maminka, abychom si přijeli do Poděšína pro chovného housera.
Navrhl jsem proto, abychom jeli přes Poděšín a tohoto housera přivezli. Maminka nám
připravila večeři a já jsem chtěl přihnat celé hejno husí, které nocovalo na rybníku. Když
jsem se k nim přiblížil, rychle odplavaly doprostřed rybníka. Musel jsem nakonec skočit do
vody, aby mně zase neuplavaly a celé hejno jsem přihnal do dvora. Pěkného housera jsme
chytili a připravili na cestu. Byl nejvyšší čas, neb všichni tři, se kterými jsem cestoval, již
nechtěli dále čekat. Do Těšan jsme již dojeli v klidu, mimo housera, který nás celou cestu
obveseloval kejháním.
(pokračování příště)
B. Dočekal
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Putování po našem okolí – 4. část.
Paměť stromů.
"Na začátku nebylo slovo, ale strom. Sebejistě se rozkročil v prázdné krajině. Tak ho objevil
člověk. Poseděl pod ním, sešel se pod ním s jiným člověkem, zmínil se o něm v kronice,
podepsal pod ním smlouvu, počal nový život, ano, i umíral. A strom trval. Přežil desítky
lidských životů a stal se památným stromem - živým organismem, který nás všechny
přesahuje, dominantou krajiny a času. Postůjme pod ním s vážností a respektem, zamysleme
se nad jeho existencí a hodnotami, které nám přináší."
Takto začíná dnešní díl, stejně jako seriál v televizi, ve kterém Luděk Munzar cestoval po
naší vlasti a ukazoval nám památné stromy. My se seznámíme se zajímavými stromy v
nejbližším okolí. V závorce je uvedena vzdálenost vzdušnou čarou a směr.
Borovice u železniční zastávky Nížkov. (5,1 km S)
Borovice se nachází na krásném místě uprostřed lesů a luk, poblíž
cesty vedoucí od Nížkova k železniční stanici. Toto krásné místo se
však kdysi stalo svědkem ošklivé tragedie, kdy hra kluků skončila
oběšením jednoho z nich. Od té doby visí na stromě dva svaté
obrázky připomínající tuto tragédii.
Dub zimní u Starého Telečkova. (8,7 km JV)
Unikátní jedinec druhu Quercus petraea (dub zimní) vysoký 15 metrů o
obvodu kmene 6 metrů a odhadovaném stáří 300 let stojí na okraji obce Starý
Telečkov. Tato obec o šesti popisných číslech je administrativně součástí
obce Pavlov. Nachází se v Arnoleckých horách a v Přírodním parku
Bohdalovsko
Lípa u Tokozu. (13 km SV)
Lípa malolistá u Tokozu je význačná krajinná a sídelní dominanta,
historický doklad osídlování krajiny v CHKO Žďárské vrchy. Je to
nejmohutnější strom na Žďársku. Stojí ve Žďáru nad Sázavou II,
Zámek Žďár. Výška stromu je 33 m, výška koruny 31 m, obvod
kmene (ve výšce 1,3m) 780cm. Strom stojí nedaleko hráze Pilské
nádrže u cyklistické stezky.
Smrk ve Štokách. (17,2 km Z)
Smrk ztepilý se nachází v bukovém porostu, na balvanitém vrchu
ve středu rozsáhlého lesního komplexu. Obvod kmene 4 m. Výška
stromu 40 m. Výška koruny 30 m. Šířka koruny 13 m. Stáří cca
250 let. Zdravotní stav - v šedesátých letech došlo k odlomení
vrcholu, později se vytvořily dva vrcholy náhradní. Zdůvodnění
ochrany - jedná se o nejstarší a nejmohutnější smrk na okrese
Havlíčkův Brod.
Lípa u sv. Jana v Havlíčkově Brodě. (18,4 km SZ)
Lípa srdčitá roste v ulici Plovárenská v centrální části města, mezi pravým
břehem řeky Sázavy a ulicí Žižkova, poblíž sportovního areálu. Nedaleko
stojí socha sv. Jana Nepomuckého. Obvod kmene (v 1,3 m) 4 m. Výška
stromu 25 m. Výška koruny 22 m. Šířka koruny 20 m. Stáří cca 150 let.
Zdůvodnění ochrany - z důvodu unikátních rozměrů dřeviny.
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Lípa v Petrkově. (18,7 km Z)
Lípa velkolistá se nachází v severovýchodním okraji obce
Petrkov, poblíž Petrkovského zámečku s parkem u Havlíčkova
Brodu. Obvod kmene (v 1,3 m) 5,9 m. Výška stromu 20 m. Výška
koruny 14 m. Šířka koruny 17 m. Stáří 400 let. Zdravotní stav
zdravé torzo. Zdůvodnění ochrany - ochrana byla navržena
z důvodu unikátního stáří dřeviny, které je "kmetského věku"
s vysokou přírodovědnou, krajinářskou a estetickou hodnotou.
Buk u Komárovic na Třebíčsku. (22 km JZ)
Bizarní vykotlaný mohutný buk, v jehož dutině, jak se zdá, roste
po celý jeho život dvojče. Není zde popisná cedule, tak neznám
žádné parametry stromu, ale již podle obrázku je vidět, že
rozměry jsou úctyhodné.
Lípa nedaleko Kuklíku. (25,5 km SV)
Tato lípa se nachází v části Kuklíku nazvané Chobotský dvůr.
Jedná se o lípu velkolistou s výškou 20 m, obvodem kmene 893
cm a stářím pres 450 let. V našem krátkém seznamu se jedná o
druhý nejstarší strom a strom s největším obvodem kmene.
Lípa na Lipce. (32,5 km S)
Památná lípa malolistá roste v obci Lipka asi 10 km
severovýchodně od města Chotěboř v okrese Chrudim v centrální
části CHKO Železné hory. Lípa roste u žluté
turistické značky v blízkosti původně gotické
tvrze (jižně) v Lipce při cestě vedoucí k
hrobce bývalých majitelů tvrze Kustošů ze
Zubří. Obvod kmene je asi 870 cm, výška je
asi 32 m. Strom je nízko rozvětvený mohutný
dvoják s dutým kmenem až do koruny. Průměr
koruny je 26 m. Strom je na svůj věk kolem
800 let v dobrém zdravotním stavu.
Jedná se o jednu z nejstarších líp nejen ve
Východních Čechách. Rolníci pracující na
okolních polích využívali lípu jako úkryt před
náhlým deštěm a bouřkou. Pod rozložitou
korunou se schovaly i dva páry koní s vozy,
plnými snopů obilí. Lidé věří, že lípa vyzařuje
zvláštní moc. Někteří lidé chodí k lípě
rozjímat, hladí ji a objímají. Za 800 let do ní
nikdy neuhodil blesk, přestože do okolních
menších stromů ano. V blízkém okolí asi 1,5
km východně se nachází Přírodní rezervace
Velký a Malý Polom ochraňující zbytek
původního jedlobukového pralesa, ve kterém
rostou až třísetleté staré obrovské buky.
(Použitý zdroj: www.geocaching.com.)(Pokračování v příštím čísle)
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Kronika.
Rok 1977 - pokračování.
Úroda se zdá slibná, jen brambory jsou špatné, některé druhy jako Eby jsou velmi řídké, je
na nich vidět, že jsou nemocné. V srpnu je počasí velmi deštivé, teplotně pod normál, Obilí
je přezrálé, při sklizni je velký propad zrna. Ovoce po jarních mrazech až 7° pod nulou je
velmi málo. Jablka téměř žádná a pokud jsou, tak červivá, značně padají. Peckoviny jako
švestky, ryngle téměř žádné. Jen hrušek je velká úroda. Celé září bylo deštivo a chladno,
byly dokončeny žňové práce pro značně nepříznivé počasí. Průměrná sklizeň zrna na 1 ha:
pšenice 42q, žito 30q, oves 34q, ječmen 44q a brambory 190q. Do 5. října chladno a
deštivo, potom až do konce měsíce pěkně slunečno. JZD rychle dohání opožděné polní
práce. Sběr brambor ukončen 17. října. 28. října na své členské schůzi JZD schválilo
sloučení s Nížkovem, Bukovou, Špinovem, Sázavou, Rosičkou a Hamry. Do polou listopadu
pěkně, většinou slunečno, v průměru 15°C nad nulou. V druhé polovině měsíce ochlazení,
deštivo.
Ze soboty na neděli 6. listopadu se událo v rodině Smejkalových velké neštěstí. Jejich 19tiletý syn Václav, přesto, že tuto sobotu byla v Poděšíně taneční zábava, on a několik jeho
kamarádů většinou kolem Žďáru, raději jeli k taneční zábavě do Dobré Vody u Křižanova.
K ránu, aby si zkrátili cestu na nádraží v Křižanově, šli po železniční trati. Před nádražím u
návěstidel do nich najel rychlík a tři z nich na místě usmrtil. Ostatní unikli jen tím, že šli
mimo kolej. Kromě Václava Smejkala byli usmrceni dva bratři ze Sněžného.
V minulém roce v prosinci se usadil párek labutí na rybníku v Poděšíně. Samozřejmě se
labutě hned stali předmětem zájmu a obdivu nejen dětí, ale i dospělých. Všichni společně je
vydatně zásobovali potravou. V prvních dnech plavali dále od kraje, jejich plachost však
rychle ubývala a v několika dnech brali potravu z rukou. Labutě každý den vzlétly, oblétly
vesnici, někdy jen rybník a vrátily se. Občané se těšili, že labutě zdomácní a zůstanou, ale
nestalo se tak. Koncem února, takhle v poledne zase vzlétly, oblétly vesnici, nabraly výšku a
už se nevrátily. Přicházelo jaro, příroda zavolala a labutě se vrátily do svých sídlišť.
Domek č.43, byl následkem úmrtí majitele prodán panu Kislingerovi, bytem v Praze, koupil
je k účelům rekreačním. Domek č.43 svým havarijním stavem a také malou obytnou plochou
se již nehodil k trvalému bydlení.
Oslava. V celém Sovětském Svazu probíhaly v říjnu a listopadu mohutné oslavy 60-ti let
Velké říjnové socialistické revoluce. Rovněž i u nás v Československu se konaly velké oslavy
jako důkaz přátelství k Sovětskému lidu. Československý lid s velkou úctou a láskou k lidu
Sovětského svazu si připomíná, že Velká říjnová revoluce, měla velký význam i pro
osvobození Československa s područí Rakouska. Při této příležitosti jsme v celé naší vlasti
vzpomínali jaké nesmírné oběti přinesla Sovětská armáda pro naše osvobození ve druhé
světové válce. Nelze také zapomenout na rok 1947, kdy následkem sucha u nás hrozil hlad,
Sovětský svaz pomohl, když nám poslal 200 tisíc tun pšenice a žita.
Prosinec byl neobyčejně teplý, průměr 6°C nad nulou. Sníh který padal 2x zase roztál. Celé
Vánoce zůstaly beze sněhu. Na závěr roku je možné říct, že rok 1977 byl po loňském suchu
poměrně dobrý.
Zemřelí: Flesarová Marie č.7, 13.3.77 – 84 let, Činčerová Anna č.16, 12.5.77 – 64 roků,
Sedlák Antonín č.31, 6.6.77 – 73 roků, Smejkal Václav č.49, 6.11.77 – 19 let.
Tržba za rok 1977 v Jednotě 721.000,-Kč, v pohostinství 217.000,-Kč.
Opsal: Z. Jaroš
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Historie.
Nejstarší historie Poděšína a okolí. (17. část)
Rok 1600.
Kostel v Nížkově slouží oběma církvím společně, tak tomu jest i v Bohdalově, protože pán
na Rudolci a majitel panství jest vyznání našeho českobratrského.
I pán v Polné jest víry naší, horší to je s úředníky na panství, ti všelijaké víry jsou a na dobu
svou dlouho čekají, aby moci svou poddaným vládnuli.
Léto studené a deštivé zase jest. Takovou bídu, co jsme prošli rok minulý dlouho
nezapomeneme.
Na tu zimu a zlý čas jsme dosti toho poklidili, tak stačit nám to jistě bude dojista.
U všech rybníků v Záborné, Janovicích, Sirákově, Poděšíně, Olešence, Bukové i jinde se
všechno před zimou opravuje, aby ryby nehynuly a dosti vody měly.

Rok 1601.
Sníh napadl v polovině prosince.

Rok 1602.
Sníh leží od minulého roku až do 19. března. 26. dubna napadlo sněhu do výšky 2 stop a
ležel až do 8. května a pak přišlo teplo. Úroda byla dobrá. Konec roku přišel tuze studený.
Mráz byl od 14. prosince až do konce roku. Sněhu byla 1 stopa.
V Poděšíně je sedlák Anders (Ondřej) a má dobré voly a všechno těžké s nimi dělá.
Lovil se rybník v Poděšíně, 2 malé v Nížkově a 2 v Záborné. Loví se také rybníky v Rudolci
Zadní Křivý, obecní Prádlo a Pařezný. Tam se lovilo dobře, protože pan Chroustenecký,
hrabě v Rudolci, nám ihned zaplatil a také každému dal ryby.
Mlýn v Sirákově je zase opravený, a tak se v něm zase bude mlít. Lidé, ale radši jezdí do
Poděšína, tam se zdá mouka lepší a mletí je lacinější.

Rok 1603.
Tuhá zima byla od 7. do 12 ledna a od 11. do 27 února. Voda je zamrzlá pod silným ledem a
tak se musí na jídlo a dobytku sníh rozpustit v kotli. Také dobytku se musí paznehty hadrem
nebo slámou omotat, aby nepadl na nohy. Úroda byla dobrá. Zima začala 17. prosince a
hned napadlo hodně sněhu a pak z toho byla voda. Poslední den v roce napadlo hodně sněhu
a byl silný mráz.
Za prvé musím napsat, kteří lidi v Sirákově bydlí a jaká řemesla se tady nachází, aby
k upamatování bylo na druhý čas:
Flesar Gallus III. – sklenář a mistr
Czincžera Johanus (Jan) – dráb panský
Kucžera Wacslaw (Václav) – pomocník rychtáře
Pitha Garossik (Píďa Jaroslav) – sítař
Bartossik Wacslaw (Bartošík Václav) – kolář (zde bydleli Hrnčířovi vedle)
Chromey Wacslaw – kovář a podkovář
Dreycžek Wondra (Drejček Ondřej) – velký sedlák – druhý největší
Huniacžek Giržik (Huňáček Jiří) – rychtář obecní – první velký sedlák
Heinz Alfred (Němec) – sklenář a mistr
(Pokračování v příštím čísle)
Václav Flesar
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Hasiči.
Nové prostředky.
- Sbor dobrovolných hasičů v Poděšíně převzal 8. dubna přes obecní úřad 5 kusů nových
zásahových prostředků. Jedná se o 5 párů bot zásahových, blůzy ochranného oděvu a
kalhoty ochranného oděvu v celkové výši 44.250,-Kč. Toto vybavení je podle smlouvy číslo
PO-73-129/ZLO-2009 v majetku obce Poděšín a Sbor dobrovolných hasičů jej má podle
zákona číslo 133/1985Sb. v nájmu.
- Ve čtvrtek 2. dubna byla v týdeníku Vysočina celá stránka o našich hasičích.
Z. Jaroš

Základní kolo hasičské soutěže okrsku Nové Veselí
Budeč 31. května 2009
Květen byl pro hasiče jako každoročně ve
znamení Okrskové soutěže. Letos ji
uspořádal po několikaleté pauze Sbor
dobrovolných hasičů Budeč, a to v neděli
31. května 2009. Počasí jim ale příliš
nepřálo, celé odpoledne propršelo, což se
samozřejmě odrazilo ve zhoršených
soutěžních podmínkách. Soutěž probíhala
v tradičních disciplínách 1. požární útok,
2. štafetový běh na 8 x 50 m s překážkami
a 3. teorie a pořadové cvičení. Štafetový
běh byl pro nezpůsobilost terénu upraven,
některé z překážek byly pro nebezpečí
úrazu odstraněny.
Na základní kolo soutěže okrsku Nové Veselí vyjela za náš sbor opět dvě družstva, ženy a
muži. Ženy soutěžily jako první v pořadí, a to ve složení: Naďa Sobotková (velitel),
Romana Nejedlá (strojník), Petra Řeháčková, Stáňa Slámová, Šárka Palasová, Liba
Dočekalová, Naďa Sobotková ml., Lenka Flesarová a Marie Vejvodová. Jejich výsledky
jednotlivých disciplín jsou následující: požární útok 89,89 s a štafetový běh 87,22 s.
Obsadily druhé místo v těsné blízkosti za družstvem žen z Nového Veselí (požární útok
83,86 s, štafetový běh 89,29).
Družstvo mužů se zúčastnilo soutěže v kategorii „muži do 40 let“ spolu s dalšími sedmi
družstvy. Vylosovali si třetí soutěžní pořadí a tuto pozici si udrželi až do konce. Soutěžili ve
složení: Alois Chvátal (velitel), Vladislav Flesar (strojník), František Bláha, Pavel Sláma,
Lukáš Flesar, Antonín Sláma, Petr Jágr, David Nejedlý a Zdeněk Sobotka. Po poctivé
přípravě předvedli perfektní výkon a výsledkem jsou časy 60,12 s v požárním útoku a
72,83 s ve štafetovém běhu. Výsledné pořadí této kategorie je následující: 1. místo SDH
Kotlasy 125,02 b, 2. místo SDH Újezd 129,63 b, 3. místo SDH Poděšín 132,95 b, 4. místo
SDH Sirákov 140,05 b, 5. místo SDH Matějov 154,40 b, 6. místo SDH Nové Veselí 158,57
b 7. místo Březí nad Oslavou 168,22 b a 8. místo SDH Budeč 187,18 b.
V kategorii „muži nad 40 let“ soutěžilo pouze jedno družstvo z SDH Újezd s výsledkem 81,
34 s v požárním útoku. Rozhodčími za náš sbor byli Vladimír Řeháček a Zdeněk Šustr.
Převoz hasičské stříkačky zajistilo ZDV Poděšín.
R. Nejedlá
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O pohár starosty obce Janovice
Janovice 23. května 2009
Týden před tradiční okrskovou soutěží se oba naše
týmy, tedy muži i ženy, zúčastnily soutěže
v požárním sportu „O pohár starosty obce Janovice“.
Soutěž probíhala ve dvou disciplínách – sání a
nalévání. Družstvo mužů ve složení: Vladislav
Flesar, David Nejedlý, Zdeněk Sobotka, Lukáš
Flesar, Antonín Sláma, Petr Jágr a Pavel Sláma
poměřilo své síly s dalšími deseti mužstvy.
S celkovým časem 68,0 s ( 36,1 s sání, 31,9
s nalévání) obsadilo 7. místo. Na prvních třech
příčkách se umístila družstva z Dobroutova 1.,
Ždírce 2. a Záborné 3.
V kategorii ženy zde soutěžilo pět družstev. Naše
družstvo ve složení: Romana Nejedlá, Lenka
Flesarová, Marie Vejvodová, Naďa Sobotková ml.,
Liba Dočekalová, Šárka Palasová a Stáňa Slámová
bylo z důvodu porušení pravidel požárního sportu ze
soutěže diskvalifikováno. 1. místo obsadily ženy
z SDH Dobroutov, 2. místo domácí a 3. místo SDH
Stáj.
R. Nejedlá

O pohár starosty obce Olešenka
Olešenka 13. června 2009
V sobotu 13. června proběhl v obci Olešenka již 7.
ročník hasičské soutěže v požárním sportu „O
pohár starosty obce“. SDH Poděšín zde
reprezentovala opět obě družstva, a to již podruhé.
Poměřila zde své síly s patnácti družstvy v kategorii
muži a s pěti družstvy v kategorii ženy.
Tým mužů byl zastoupen Vladislavem Flesarem,
Davidem Nejedlým, Františkem Bláhou, Lukášem
Flesarem, Antonínem Slámou, Petrem Jágrem a
Pavlem Slámou. Díky svému výkonu s časem 37
s obsadili 2. místo v těsném závěsu za domácím
týmem. Ženy, které soutěžily ve složení Romana
Nejedlá, Lenka Flesarová, Marie Vejvodová, Naďa
Sobotková ml., Eliška Pometlová (zapůjčena z SDH
Česká Jablonná), Šárka Palasová a Stáňa Slámová
požární útok úspěšně dokončily s časem 40,87 s a
obsadily stejně jako muži krásné druhé místo.
R. Nejedlá
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Počasí.
Leden. Slunečno bylo 3 dny, sníh padal š dny, 2x pršelo, vítr foukal 1 den, 1x byla mlha a
jeden den mrholilo. Průměrná polední teplota byla -3,6°C, vloni 1,3°C. Srážek spadlo 14
mm. Jednalo se o teplotně chladnější měsíc.
Leden 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ráno -4,09
-3,6
-2,7
-2,55 -4,81 -3,06 -7,52 1,09 -0,77 -7,16
Večer -2,93
-2,3
-1,3
-1,48 -3,74 -1,12 -6,23 2,13
0,45 -5,81
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Únor.

Slunečno bylo jenom jeden den, sníh padal 8 dní a 5 dní připadával, vítr foukal 4
dny, Průměrná polední teplota byla -0,8°C, vloni 3,2°C. Srážek spadlo 70 mm. Sněhová
pokrývka byla až 40 cm. Jednalo se o teplotně podprůměrný měsíc, ale srážkově
nadprůměrný.
Únor 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ráno -0,66
-2,4
1,4
-6,42 -0,65 -4,64 -5,39 -0,64 -1,03 -3,59
Večer 1,21
-0,4
3,0
-4,03 -0,79 -2,15 -2,61 1,14
1,00 -2,28
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

10
5
0
-5
-10
-15

Březen.

Tento měsíc se nám slunce neukázalo, déšť padal 4 dny a jednou pršelo v noci,
sníh padal 5 dní a jednou padal sníh s deštěm, vítr foukal 5 dní. Průměrná polední teplota
byla 3,2°C, vloni 4,0°C. Srážek spadlo 97 mm. Jednalo se o teplotně podprůměrný měsíc,
ale srážkově nadprůměrný.
Z. Jaroš
Březen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ráno
0,68
2,0
1,45
1,32
0,71 -1,55 -1,77 0,00 -0,61 -0,19
Večer 2,26
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