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Ročník 14
Novinky.

obce Poděšín

č. 3/2010

Úvod.

Vážení občané. Máme tady léto. Podle počasí bychom zpočátku spíše řekli již
podzim, ale pak nekonečné deště ustaly a nastalo pravé prázdninové léto. Máme za sebou
setkání rodáků. Toužebně očekávané počasí se na tento velký svátek nakonec dostavilo. U
takovéto akce je počasí vždy polovina úspěchu. Organizátoři vše zvládli na jedničku a my
jim za to děkujeme. Máme období dovolených, přejeme, aby se všem vydařila. Na dveře
pomalu ťukají podzimní volby do zastupitelstva obce. Nyní všichni voliči mohou ovlivnit
chod obce na příští čtyři roky. Jednak tím, že půjdou kandidovat a budou chtít pro obec něco
udělat nebo tím, že zvolí správné kandidáty.
J.Dočekal

Co v tomto čísle najdete:
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Nový plot u zábradlí splavu.
Ve školce nová učitelka Dana Trávníčková ze Žďáru n.S.
Namontováno kování na pamětní desku.
Přidělána pamětní deska a znaky v památníku.
Poděšínem projel závod historických vozidel.
V Sirákově proběhly okrskové hasičské závody.
Nainstalována 2 houpadla a houpací lavice na školní zahradu, nátěry KD
Dokončena socha Strom, instalace lavic na posezení u hospody, nátěry zábradlí
Proběhlo IV. Setkání rodáků – odhalení sochy a památníku.
Zahájena oprava a natírání budovy Jednoty.
Z.Jaroš, J.Dočekal
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Obecní úřad.
Usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.4.2010
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
253. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
254. Stavbu nové cesty na plácku pod školou firmu COLAS CZ, a.s., která vyhrála
výběrové řízení.
255. Stavbu nového chodníku u čísla 58 firmu Ing. Josef Pitka – STAKO, která vyhrála
výběrové řízení.
256. Koupit novou webkameru a nainstalovat ji na budovu hospody.
257. Objednat keramiku se znakem obce na jedné straně a kaplí a stromem na straně druhé
na setkání rodáků.
258. Nechat zhotovit cedule se znakem obce Poděšín.
259. Smlouvu mezi obcí Poděšín a JMP Net, s.r.o. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno na
věcné břemeno na parcelách číslo 148, 2500, 2503, 2506, 2508, 2510, 2511 na vedení
plynárenského zařízení.
260. Smlouvu mezi obcí Poděšín a ing. Josefem Pitkou – STAKO, Lesní 30, Žďár n.S. na
vybudování chodníku u Landy Jiřího.
261. Smlouvu mezi obcí Poděšín a COLAS CZ na vybudování obecní kom.„Na plácku“
262. Smlouvu mezi obcí Poděšín a ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových o souhlasu s umístěním a realizací stavby na pozemku ČR-ÚZSVM.
263. Rozpočtové opatření č.1, viz příloha.

Zastupitelstvo obce projednalo:
264. Přezkoumání hospodaření obce (audit) za rok 2009, které bylo vyvěšeno na úřední
desce od 1. dubna do 16. dubna 2010 a schválilo ho bez výhrad.
265. Závěrečný účet obce Poděšín za rok 2009, který byl řádně vyvěšen od 13. února do
2. března 2010 Závěrečný účet byl schválen bez výhrad.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.6.2010
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
266. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
267. SDH v Poděšíně finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč. na nákup 9 ks dámských
pracovních blůz.
268. Oddílu házené v N. Veselí finanční příspěvek ve výši 1.000,-Kč. na pořádání exhibice.
269. Příspěvek 100.000,-Kč na opravu cest v exravilánu obce za podpory ZDV Poděšín.

Zastupitelstvo obce oznamuje:
270. Že stanovuje 7 členů zast. obce Poděšín, které bude voleno ve dnech 15. a 16. 10.2010
271. Potřebný počet osob na peticích k podpoře kandidátní listiny nezávislého kandidáta je
13 osob. Pro sdružení nezávislých kandidátů je 18 osob.
Z. Jaroš

Stav financí k 30. 6. 2010:
- pokladna:
- bankovní účet:
Celkem:

12 353,00 Kč
1 050 517,45 Kč
1 062 870,45 Kč

J. Dočekal
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Obec.
Obecní hlášení.
Mnohokrát se mně stává, že občané z různých důvodů neví, co jsem hlásil obecním
rozhlasem. Zde je jednoduchá rada. Veškeré hlášení najdete na internetových stránkách
obce Poděšín www.podesin.cz, V hlavní nabídce otevřete rubriku „Fórum“, dále otevřete
složku „obecní úřad“ a tam podsložku „obecní hlášení“.
Z. Jaroš

Závod.
V sobotu 12. června 2010 v dopoledních hodinách projel naší obcí nerychlostní závod
historických vozidel. Start a cíl byl v Dobroníně a trasa vedla přes Polnou, Poděšín, Nížkov,
Přibyslav, Šlapánov, Kamennou. K vidění bylo nejen mnoho starých pionýrů, motorek,
sajdkár, ale hlavně pěkně upravené osobní auta.
Z. Jaroš

Poděšínský potok v lexikonu.
Pan Štěpán Blažek z Jevíčka, který měl v Poděšíně své předky, mě zaslal upozornění na
knihu „Zeměpisný lexikon ČSR. VODNÍ TOKY A NÁDRŽE, Academia, Praha 1984,
editor svazku Vladimír Vlček“. Píše se v něm i o našem potoku.
J. Dočekal

Mapa vodních toků s rozvodím - Poděšínský potok je označen vlevo číslem-010.
Nikde ani zmínka o, v minulosti tolik diskutovaném, názvu „Nížkovský potok“.
3

20.7.2010

Volby do Parlamentu.
V pátek 28. a v sobotu 29. května proběhly volby do poslanecké sněmovny ČR. Volební
komise pracovala ve složení: předseda – Marecová Nela, místopředseda – Štohanzlová
Lucie, zapisovatel – Jaroš Radim a členka komise Dočekalová Libuše. V naší obci bylo ke
dni voleb 200 voličů, dvěma voličům jsem vydal voličský průkaz a tak u nás bylo 198
oprávněných voličů. K volbám přišlo 139 voličů, to je 70,0%, z toho byl jeden hlas
neplatný. Konečné pořadí podle hlasů: 1. ODS 26 – 18,84%; 2. Věci veřejné 23 – 16,66%;
3. KDU-ČSL 21 – 15,21%; 4. Zemanovci 20 – 14,49%; 5. ČSSD 18 – 13,04%; 6. KSČM
12 – 8,69%; 7. TOP 09 11 – 7,97%; 8. Suverenita 4 – 2,89%; 9. Strana Zelených 2 – 1,44%;
10. Svobodní občané 1 – 0,72%.

Výsledky voleb v okrese Žďár nad Sázavou: Volební účast 67,14%.
Pořadí: 1. ČSSD - 24,51%; 2. ODS – 16,05%; 3. TOP 09 – 12,70%; 4. KSČM – 11,42%; 5.
KDU-ČSL – 10,47%; 6. Věci veřejné – 9,56%; 7. ZEMANOVCI – 8,81%; 8. Suverenita –
2,52%; 9. Strana zelených – 1,28%; 10. Dělnická strana – 0,70%; 11. Česká pirátská strana
– 0,62%; 12. Strana svobodných občanů – 0,60%
13. Volte Pr.Blok – 0,39%; 14. OBČANÉ.CZ – 0,20%; atd.

Výsledky voleb Kraj Vysočina: Volební účast 65,68%
Pořadí: 1. ČSSD – 23,43%; 2. ODS – 17,22%; 3. TOP 09 – 14,34%; 4. KSČM – 13,41%; 5.
Věci veřejné – 9,91%; 6. KDU-ČSL – 7,42%; 7. ZEMANOVCI – 6,08%; 8. Suverenita –
3,09%; 9. Strana zelených – 1,68%; 10. Česká pirátská strana – 0,85%; 11. Dělnická strana
– 0,84%; 12. Strana svobodných občanů – 0,82%; 13. Volte Pr.Blok – 0,52%; 14.
OBČANÉ.CZ – 0,20%; atd.

Výsledky voleb v ČR:
Pořadí: 1. ČSSD - 22,08%; 2. ODS – 20,22%; 3. TOP 09 – 16,70%; 4. KSČM – 11,27%; 5.
Věci veřejné – 10,88%; 6. KDU-ČSL – 4,39%; 7. ZEMANOVCI – 4,33%; 8. Suverenita –
3,67%; 9. Strana zelených – 2,44%; 10. Dělnická strana – 1,14%; 11. Česká pirátská strana
– 0,80%; 12. Strana svobodných občanů – 0,74%; 13. Volte Pr.Blok – 0,47%; 14.
OBČANÉ.CZ – 0,25%; 15. Moravané – 0,22%; 16. Konzervativní strana – 0,08%; 17.
Koruna Česká – 0,07%; 18. Sdruž.pro rep – 0,03%; 19. Česká str.národ.socialistická –
0,02%; 20. Klíčové hnutí – 0,02%; 21. Humanistická strana – 0,01%; atd.

Rozdělení mandátů:
1. ČSSD – 56; 2. ODS – 53; 3. TOP 09 – 41; 4. KSČM – 26; 5. Věci veřejné – 24.

Poslanci Parlamentu ČR za Kraj Vysočina:
Bublan František Mgr. – ČSSD – Veverská Bitýška
Černý Karel – ČSSB – Hamry n.S.
Fischerová Jana Ing. CSc. – ODS – Havlíčkův Brod
Jirků Ladislav PaedDr. – TOP 09 – Jihlava
Kováčik Pavel Ing. – KSČM – Hrotovice
Němcová Miroslava – ODS – Žďár n.S.
Novotný Josef Ing. – Věci veřejné – Bystřice n.P.
Pavel Antonín MUDr. – ČSSD – Havlíčkův Brod
Roztočil Aleš Prof. MUDr. CSc. – TOP 09 – Jihlava
Rusová Marie JUDr. – KSČM – Nové Město n.M.
Z. Jaroš
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Školka.
Závěr školního roku v Mateřské škole v Poděšíně.
Na závěr školního roku jsme se společně s rodiči i přáteli školy sešli na slavnostním vyřazení
předškoláků. Akce proběhla 30. června v 15.30 hodin v Mateřské škole. Nejdříve přednášely
a zpívaly všechny děti sólově říkadla a písničky, které se učily celé jarní a letní období a poté
zahráli předškoláci pohádku: "O Budulínkovi." Nakonec proběhlo pasování na školáky. Děti
dostaly šerpy a maminky jim vytvořily zlatou bránu jako cestu do školy. 1. září tedy
zasedne do lavice nížkovské školy Lukáš Prchal ze Sirákova, Šárka Košáková ze Sirákova,
Natálie Slabá ze Sirákova, Šárka Bláhová z Poděšína, Lucie Poulová z Poděšína a Ivana
Chvátalová z Poděšína. Tímto bychom jim chtěli popřát hodně úspěchů, radosti z učení a
hlavně hodně zdraví v jejich dalším životě.
Hana Řičanová

Slavnostní vyřazení předškoláků.

Školní výlet do Žďáru nad Sázavou k Mamlasovi.

Oprava prodejny Jednota.
Od 30. června do 2. července provedli
zaměstnanci firmy Jednota Velké Meziříčí
venkovní opravu a nátěr celé budovy
prodejny. Škoda je jenom, že to nestihli do
setkání rodáků, ale i tak je to dobrý počin a
celá prodejna pěkně prokoukla.
Z. Jaroš

Opravená Jednota.
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Setkání rodáků.
V sobotu 19. června proběhlo již IV. setkání rodáků obce Poděšín. Tomuto setkání
předcházely tradičně velké přípravy a úklid, aby se všem v Poděšíně líbilo. Samotný den „D“
byl plný očekávání, jaké bude počasí. Předpověď nebyla dobrá, byla hlášena zima a déšť.
Ráno tomu vše nasvědčovalo, bylo jenom 10°C a honily se mraky na déšť. Proto jsme si
vypůjčili od házenkářů z Nového Veselí stan. Akci pod širým nebem zahájila o deváté
hodině hudba pana Vencelidesa z Nového Veselí, která přijela téměř o hodinu dříve, aby se
muzikanti v počtu 14-ti mohli připravit. Mezitím přicházeli účastníci setkání, kteří se nejprve
podepsali do pamětní knihy a mohli si zakoupit upomínkové předměty ve vestibulu KD. Po
desáté hodině začali pořadatelé přemisťovat hosty ven z kulturního domu, kde byl nejprve
projev starosty a dále následoval za pochodové hudby průvod po vsi.

Hudba p. Vencelidesa.

Registrace rodáků a prodej.

Projev starosty.

První zastávka byla u hospody, kde sochař mistr Michal Olšiak a starosta obce Zdeněk Jaroš
odhalili sochu stromu. Průvod při hudbě pokračoval kolem prodejny Jednoty, čekárny na
cestu ke školce a dorazil ke kapli. Tempo pochodu bylo poměrně vysoké a tak se rodáci ještě
chvíli trousili. Až se prostor u kaple zaplnil, položili hasiči Josef Jágr a Libor Chvátal u
památníku věnec, který obci darovala Anna Vomelová (Slámová). Milan Matoušek a Jiří
Šlechtický zasadili do držáků obecní a statní vlajku. Čestnou stráž ještě stáli Jiří Enderle a
František Bláha. Následoval krátký projev starosty, který vyzval kováře Pavla Šimka a
kameníka Libora Šimona, aby odhalili nový památník obětem 1. světové války. Po odhalení
památníku následovala hymna České republiky.

Zahájení průvodu.

Křtění sochy Strom.

U památníku.

Následně pamětní lípu, kterou obci daroval František Dobrovolný, zasadili starosta obce
Zdeněk Jaroš, velitel hasičů David Nejedlý a za veřejnost František Rosecký. Po zasázení
stromku následovala půlhodinka volna na prohlídku školky, kde se každý mohl občerstvit a
posílit a na poslech dechové hudby u kaple. Ve 12:00 hodin nejprve farář Mgr. Pavel
Sandtner posvětil památník a potom následovala mše svatá. Po mši pokračoval průvod při
hudbě od kaple ke kulturnímu domu.
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Sázení stromu.

Prohlídka školky.

Mše svatá.

Odpolední blok zahájili kynologové ze Záborné pod vedením Jaromíra Vlčka. Ke všemu
hrála do 14-ti hodin dechová hudba Jana Vencelidesa z Nového Veselí. Po Veselácích
nastoupila také pod širým nebem country kapela „Bizoni“ z Polné pod vedením Jana Prchala.
Program pokračoval požárním útokem nejprve domácích hasiček a potom jejich kolegů
hasičů.
Odpolední program obohatila skupina historického šermu Flamberk a po nich koňská
skupina pod vedením Jiřího Jaroše. Po šestnácté hodině bylo slyšet ve vzduchu motorové
rogalo a tak se dočkali i zájemci o létání. Po osmnácté hodině skončila country kapela a
veškeré dění se přesouvalo dovnitř kulturního domu, kde začala taneční zábava se skupinou
„Knajpa“ ze Žďáru nad Sázavou, která hrála do 3 hodin ráno. Mezitím o desáté hodině
spustil Jaroslav Dočekal pěkný ohňostroj.

Kynologie Záborná.

Hudba Bizoni.

Hasičky při útoku.

Po celou dobu trvání si mohli účastníci v přísálí prohlížet výstavu fotografií, kterou připravili
hasiči, myslivci, sportovci a obecní úřad. Venku byly k vidění všechny hasičské stříkačky
našeho sboru. Podle mého názoru se setkání rodáků vydařilo. Svědčí o tom mnoho rodáků,
kteří mně před odjezdem přišli osobně poděkovat a při tom nešetřili chválou. Na závěr bych
chtěl poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a průběhu tohoto
setkání. Zvlášť bych chtěl poděkovat sboru dobrovolných hasičů, že se v tak hojném počtu
sešli nejen do průvodu v uniformách a dali celé akci slavnostnější ráz. Musíme jenom doufat,
že i příští zastupitelstvo obce svolá za 4 roky další podobnou akci.
Z. Jaroš

Flamberk v boji.

Koňská Jarošova skupina.
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Hasičské soutěže 2010.
O pohár starosty obce Janovice.
V sobotu 22. května se družstvo mužů ve složení: Vladislav Flesar, David Nejedlý, Zdeněk
Sobotka, Luboš Palas, Tomáš Dočekal, František Bláha a Pavel Sláma zúčastnilo soutěže
v požárním sportu „O pohár starosty obce Janovice“. Soutěž probíhala ve dvou disciplínách
– sání a nalévání. Soutěžilo zde devět družstev mužů a šest družstev žen. Naše družstvo se
svým výkonem 29,8 s v sání a 25,6 s v nalévání obsadilo třetí příčku.
Výsledné pořadí je následující:
Kategorie muži:
1. Meziříčko
2. Janovice
3. Poděšín
4. Arnolec
5. Hřiště
6. Dobroutov
7. Olešenka
8. Hrbov II.
9. Hrbov I.

sání 26,6 s
sání 26,9 s
sání 29,8 s
sání 29,8 s
sání 38,0 s
sání 35,1 s
sání 43,3 s
sání 39,2 s
diskvalifikováno

nalévání 18,6 s
nalévání 23,9 s
nalévání 25,6 s
nalévání 25,7 s
nalévání 30,9 s
nalévání 34,5 s
nalévání 26,9 s
nalévání 38,7 s

Kategorie ženy:
1. Janovice I.
2. Janovice II.
3. Hrbov I.
4. Hrbov II.
5. Dobroutov
6. Meziříčko

sání 31,9 s
sání 31,4 s
sání 34,2 s
sání 36,9 s
sání 43,3 s
sání 43,8 s

nalévání 25,7 s
nalévání 30,3 s
nalévání 29,4 s
nalévání 30,0 s
nalévání 24,0 s
nalévání 29,1 s

O putovní pohár starosty obce Olešenka.
V sobotu 12. června proběhl v obci Olešenka již 8. ročník hasičské soutěže v požárním
sportu „O putovní pohár starosty obce“. SDH Poděšín zde reprezentovalo družstvo mužů
v zastoupení: Vladislav Flesar, David Nejedlý, Zdeněk Sobotka, Lukáš Flesar, Tomáš
Dočekal, Luboš Palas a Pavel Sláma.
V konkurenci dalších deseti mužstev obsadilo bronzovou příčku. Na 1. místě se umístilo
družstvo SDH Janovice, na 2. místě družstvo SDH Přibyslav.
V kategorii ženy zde soutěžilo šest družstev.

Základní kolo hasičské soutěže okrsku Nové Veselí v Sirákově.
Základní kolo soutěže okrsku Nové Veselí v klasice se uskutečnilo v neděli 13. června
v sousední obci Sirákov. Soutěž probíhala v tradičních disciplínách - požární útok, štafetový
běh na 8 x 50 m s překážkami, teorie a pořadové cvičení. Družstvo mužů se zúčastnilo ve
složení: Alois Chvátal (velitel), Vladislav Flesar (strojník), Luboš Palas, Pavel Sláma, Lukáš
Flesar, Tomáš Dočekal, Petr Enderle, David Nejedlý a Zdeněk Sobotka, a to soutěže
v kategorii „muži do 40 let“ spolu s dalšími šesti družstvy. S výsledkem 61,22 s v požárním
útoku a 74,75 s ve štafetovém běhu obsadili čtvrté místo. Výsledné pořadí této kategorie je
následující:
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1. Kotlasy
požární útok 56.97 s
štafetový běh
70.19 s
2. Újezd
požární útok 50.81 s
štafetový běh
73.56 s
3. Sirákov
požární útok 58.60 s
štafetový běh
72.53 s
4. Poděšín
požární útok 61.22 s
štafetový běh
74.75 s
5. Budeč
požární útok 65.65 s
štafetový běh
72.31 s
6. Matějov
požární útok 69.82 s
štafetový běh
79.40 s
7. Nové Veselí
požární útok 81.75 s
štafetový běh
79.50 s
V kategorii „muži nad 40 let“ soutěžilo pouze jedno družstvo z SDH Újezd s výsledkem 81,
34 s v požárním útoku. Stejně tak v kategorii ženy soutěžilo pouze jedno družstvo, a to
z SDH Nové Veselí s výsledkem 73,54 s v požárním útoku a 85, 78 s ve štafetovém běhu.
Rozhodčími za náš sbor byli Jiří Šlechtický, Jaromír Jágr a Zdeněk Šustr. Převoz hasičské
stříkačky zajistilo ZDV Poděšín.

O pohár starosty obce Sázava.
V sobotu 10. června od 14 hodin se uskutečnil v obci Sázava 6. ročník hasičské soutěže
v požárním útoku o putovní pohár starosty obce. Náš sbor zde reprezentovalo družstvo ve
složení: Romana Nejedlá, Stanislava Slámová, Vladislav Flesar, David Nejedlý, Lukáš
Flesar, Luboš Palas, Tomáš Dočekal, Petr Enderle a Pavel Sláma. V celkovém počtu
osmnácti zúčastněných družstev obsadilo šesté místo s časem 61,56 s.
Výsledné pořadí:
1. Újezd
51,38 s 10. Matějov I.
67,23 s
2. Sázava
53,25 s 11. Nové Dvory
75,56 s
3. Vepřová
55,61 s 12. Hamry n. S. – ženy 76,74 s
4. Sirákov
59,01 s 13. Velká Losenice
80,82 s
5. Nížkov
59,16 s 14. Bohdalov
81,25 s
81,73 s
6. Poděšín
61,56 s 15. Rosička – muži
7. Matějov II.
62,36 s 16. Buková
93,45 s
8. Žďár n. S. Zámek II.64,95 s 17. Malá Losenice
99,34 s
9. Hamry n. S. – muži 65,15 s 18. Rosička – ženy 103,04 s
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Rozpočet obce – příjmy.
Příjmy

Plán
2009

Položka
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
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
Ostatní neinvestiční příjem transfer ze státního rozpočtu
Neinvestiční dotace od obcí
Neinvestiční dotace od krajů
Neinvestiční příjmy ze všech pokladen st. Rozpočtu

390000
100000
30000
540000
800000
0
100000
4500
300
180000
0
26400
36000
0
100000
0
0

%
Plán
Skut.
Plán 2010
Plánu
2009
2009
po změnách
352000 351961
350000
100
36100
36044
35000
100
33200
33168
30000
100
349200 349210
350000
100
791300 791373
800000
100
0
0
0
97200
97250
100000
100
4100
4100
4100
100
0
0
300
207900 207866
200000
100
8500
8525
0
100
29800
29872
35700
100
36000
36034
114000
100
79800
79837
0
100
63500
63510
73600
100
1000
1040
0
104
200000 200000
0
100
14100
14084
14100
100

Podnikání v zemědělství-pronájem pozemků
Podnikání v zemědělství-nekap.příspěvky a náhrady

12600

Pěstební činnost-poskytování služeb a výrobků
Pěstební činnost-pronájem pozemků
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

89000
82000
0

17800
44000
6000

17780
44000
5966

100
100
99

20000
44000
6000

Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

0

10500

10500

100

10000

Silnice - Přijaté nekpitálové příspěvky a náhrady

0

2200

2200

100

0

Ost. Záležitosti pozemních komunikací - Přijaté nekpitálové
příspěvky a náhrady
Pitná voda-služby a výrobky
Pitná voda-ostatní příjmy z fin. Vyp.
Pitná voda-nekapitálové příspěvky a náhrady

0

17000

17000

100

0

230000
0
102000

381200
9700
0

381166
9696
0

100
100

300000
0
0

Zájmová činnost v kultuře-pronájem
Zájmová činnost v kultuře-nekapitálové příspěvky a náhrady

6100
3000

4700
1500

4700
1487

100
99

4500
1500

0

0

0

3400

4800

4948

0

0

0

8400

8399

100

8000

0
0

1700
1200

1700
1200

100
100

2000
1000

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů-kap.přísp.

14500

17000

16897

99

17000

Příjmy z úvěr.fin. operací-úroky

14500

18300

18285

100

18000

235700

0

0

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
Sběr a odvoz komunálních odpadů-příjmy za služby a výrob.
Sběr a odvoz komunálních odpadů-nekap. příspěvky a náhr.

Finanční vypořádáná min.let-ost.nedaňové příjmy

3100000 2849700 2849797
Celkem
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0
103

4100
0

257100
92
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Tenkrát v Poděšíně. – 3. část.
Léto.
Pozdní jaro se pomalu přehouplo do léta. Dokončovaly se jarní práce. Kopání řepy,
vyštipování bodláků v jařinách, pletí máku. V druhé polovině června se šlo na sena.
Úspěšnost sklizně záležela hodně na počasí. Žádná siláž a senáž se nedělala a všechna tráva
z luk se sušila. Hospodář najal tolik sekáčů, aby posekli naráz celou louku. Chodilo se sekat
hodně brzo, tak ve čtyři hodiny, aby se co nejvíce posekalo ještě za rosy. Po posečení
prvních řádků dostali osminu doma vyrobené kořalky – kmínky. Asi v sedm hodin přinesly
holky snídani. Zůstaly již na louce, rozhrabovaly posečenou trávu a shrabovaly do kopišťat.
To byl čtverec asi osm metrů velký, aby se z něho mohla udělat kůpa. Žádné pohrabáče ani
obraceče za koně ještě nebyly, všechno se dělalo ručně. Když bylo hezky, tak se seno dvakrát
obrátilo a dávalo do kup. Třetí den se kupy
snesly z vlhkých míst na sucho a rozházely
se. Opět se seno obracelo podle potřeby, až
bylo suché. Shrnulo se do řad a nakládalo na
žebřiňák. Doma se fůra zacouvala pod vikýř
a ručně se seno ukládalo na půdu. Senomety
byly až v pozdějších dobách. Když nebylo
slunečno a přeprchalo, táhla se sklizeň do
nekonečna a jakost byla špatná. Po sklizni
sena z luk přišel na řadu jetel. V létě se
krmil na zeleno, na zimu pro koně se musel
usušit. Sklízel se trochu odlišně než seno
z luk. Jetel se posekal žačkou na řádky,
nechal uschnout. Pak se řádky obrátily a po
zaschnutí se dával suchý do velkých kup. Ty
se již nerozhazovaly a nakládaly na fůry a
vozily domů. Seno z luk se krmilo většinou
s dobytkem, suchý jetel byl pro koně.
Dozněl červen a dětem nastaly prázdniny.
Když bylo teplo, ohřála se voda v rybníku a
dalo se koupat. Koupacím střediskem pro
malé kluky, tak do deseti let, byla obecní váha. Byla to malá chaloupka mezi silnicí a
rybníkem před číslem osm. Kluci se koupali nazí. Svlékli se za váhou a šli se brouzdat do
vody. Pak si lehli na váhu na bříško a opalovali se. Holčičky se koupali v zástěrkách,
svlékaly se v Chobotě. Tehdy byl rybník větší než nyní a Chobot byl plný olší. Kulturní dům
tam ještě nebyl. Nikomu nevadilo, že na rybníku je plno hus a kachen. Starší kluci, co už
uměli plavat, se koupali blíž ku hrázi, kde bylo víc vody. Požitku z koupáni si užívaly děti,
ale i koně. Zavedli se do větší hloubky a tam se vydrhli rýžákem. Pak se ještě proplavili u
hráze, kde bylo tolik vody, že tam museli plavat. I kladaři, co vozili velké klády do Polné u
splavu zastavili, vypřáhli koně a v rybníku je napájeli. Horní rybník byl zásobárnou vody pro
mlýn, který byl tehdy ještě v provozu. Další rybník byl ještě v Dolním konci, co je dnes
autobusová zastávka. Třetí rybník byl na místě co stojí stavení a provozovna Zdeňka Šimka.
(Léto pokračuje v příštím čísle)
11

Jaroslav Dočekal nejstarší

20.7.2010

Putování po našem okolí – 9. část.
Hrady, zámky, zříceniny –
- Hrad Ronov.
Hrad Ronov se poprvé připomíná r. 1329, kdy se
po něm psal Smil z Ronova. Byl založen asi na
začátku 14. století pány z Lichtenburka, aby
chránil cestu vedoucí údolím řeky Sázavy od
Žďáru nad Sázavou k Německému Brodu.
Ronovský hrad byl postaven na skalnatém, téměř
115 m dlouhém ostrohu, ze tří stran obtékaném
Losenickým potokem. Ze severu chránil hrad ve
skále vytesaný příkop o hloubce 23 m a šířce 38
m. Z ostatních stran byl hrad obklopen rybníkem,
který napájel uměle vytvořený příkop a umožňoval
tak v případě nebezpečí uzavření přístupu
k Ronovu. Ke hradu se přijíždělo od jihu po hrázi
rybníka a dále přes příkop, kde stával padací most.
V jeho blízkosti byl na hrázi rybníka dřevěný srub,
který chránil přístup do hradu.
Branou se vcházelo do dolních hradeb, kde ještě
dnes jsou zbytky tzv. holomčích světnic. Nad
těmito dolními hradbami se na strmém pahorku
vypínal vlastní hrad. K němu se přicházelo mezi
dvěma hradbami dlouhou soutkou, ústící do
branky a na hradní dvůr. Tady stával dlouhý
obdélný palác s hlubokými sklepy, při jehož nároží
u soutky byla čtyřhranná dvoupatrová věž, která
oddělovala dolní malé nádvoří od horního. V jejím
přízemí bývala malá branka. V obou patrech věže
byly vždy dvě místnosti; z prvního patra byl
přístup do paláce. Zbytek dochovaného zdiva
paláce dosud svědčí o tom, že jeho budova byla
úzká a že měla jedno patro. Větší část zdí paláce je
dnes zřícená a porostlá stromy. Z hradního dvora
vedl od brány dlouhý dřevěný padací most na
protější stráň, kde bylo předhradí o rozměrech asi
30 x 23 metrů. Na tomto bývalém předhradí se
dosud zachovaly stopy valů a zpevněných příkopů,
avšak bez zbytků zdiva. Zřejmě na tomto místě
stávala jen dřevěná stavení.
Hrad Ronov byl svými zakladateli, pány
z Lichtenburka,
pojmenován
podle
jejich
erbovního znamení, tj. zkřížených ostrví (německy
nazývaných Rone). Prvním známým držitelem
hradu Ronova byl Smil z Ronova, potomek
12
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mocného rodu pánů z Lichtenburka, kteří již ve
druhé polovině 13. století kolonizovali kraj
horního Posázaví, tedy v době, kdy česká část
Českomoravské vrchoviny byla zachvácena
stříbrnou horečkou.
Po Smilově smrti (r. 1355) drželi Ronov jeho
synové Čeněk (1357–1379) a Zdeněk z Ronova
(1357 až 1375). Od r. 1357 byli zároveň majiteli
hradu Letovic a městečka Borové. Záhy potom
Smilovi synové k ronovskému hradu připojili
městečko a hrad Přibyslav. Když se před r. 1360
dělil majetek jejich otce, obdržel Zdeněk z Ronova
hrady Ronov a Přibyslav s borovským zbožím
a jeho bratr Čeněk Letovice na Moravě.
Za Zdeňkovy vlády na hradě Ronově se v r. 1366
připomíná purkrabí Petr. Po Zdeňkově smrti (†
kolem r. 1315) postoupila jeho dcera Anna
ronovské panství strýci Čeňkovi z Ronova
a Letovic. Ten na hradě Ronově v r. 1381 založil
kapli Nanebevzetí P. Marie a pro vydržování
hradního kaplanství věnoval ves Čachotín. Po
Čeňkově smrti (kolem r. 1390) náležel Ronov jeho
nejstaršímu synovi Zikmundovi z Ronova
a Letovic až do r. 1397, kdy spojené
ronovskopřibyslavské panství zdědil jeho mladší
bratr Smil. Po Smilově smrti v r. 1405 převzal
Ronov s Přibyslaví nejmladší Smilův bratr Čeněk
z Ronova a Letovic. Avšak sympatie Čeňka i jeho
bratra Hynka z Letovic s nepřáteli husitů i jejich
přímá účast při tažení Kutnohorských proti městu
Chotěboři v r. 1421 znamenaly i konec hradu
Ronova, který byl při obléhání Přibyslavi 7. října
1424 dobyt husitským vojskem. I když byl
ronovský hrad poškozen, mohlo se v něm dále
bydlet; přesto jej ronovšti páni před r. 1444 prodali
Hynku Ptáčkovi z Pirkenštejna. Od této doby až
do r. 1515, kdy hrad byl připojen k polenskému
panství, byl stále ještě v dobrém stavu. Avšak v r.
1538 byl již pustý a později stále více chátral, až
se nakonec změnil ve zříceninu.
(použitý zdroj:
www.geocaching.com, www.hrady.cz)
J. Dočekal
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Olšiakovy betonové sochy.
1. MAMLAS

2. MAMUT

3. SOVA

U Starého Dvora nad
Ždárem nad Sázavou.

U Hamrů nad Sázavou u
Rozštípené skály.

Mezi rybníkem Sýkovec a
Medlov.

4. KŮN

5. HAMROŇ

6. RAK

V Hamrech nad Sázavou u
ranče.

Mezi Žďárem nad Sázavou a
Hamry.

U rybníka v Račíně.

7. HROŠI

8. KRKAVEC

9. ŽÁBA

U hotelu U hrocha ve
Škrdlovicích.

U restaurace Rumburak u
Vranovské přehrady.

Žába v Tršicích u
Olomouce.

10. HRANIČNÍ KÁMEN

11. ŽELVA

12. STROM

U Pilské nádrže.

Želva v Obyčtově.

V Poděšíně u hospody.

J. Dočekal
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Koňské příběhy.
Koně čekající na smrt.
Když jsem byl zaměstnán v Šinkvicích, utvořili z obce Měnín Státní statek, protože žádný
hospodář nechtěl vstoupit do Jednotného Zemědělského Družstva. Většina měla střední
výměru, proto využívali v hospodářství lehké teplokrevné koně, kteří se do statku nehodili.
V té době měli v Brně v jatečných stájích přeplněno. Mladší a vykrmené koně posílali do
různých zemí, kupříkladu do Francie a Itálie, kde bylo koňské maso stále žádáno. Každý
týden si tyto koně odvážely kamiony nebo se posílaly vagony. Bylo domluveno, že tyto
měnínské koně přechodně ustájí v naší hříbárně. Rozdělili jsme si velkou stáj, abychom je
měli kde ustájit. Protože jsme na ně nedostali žádné krmení, museli se spokojit jen se suchou
slámou, krmnou řepou a vodou. Asi za týden nám přivezli vzkaz, že máme šest těchto koní
zavézt do Brna na jatky. Nám se to zdálo nemožné být do čtyř hodin odpoledne v Brně, když
nám to bylo oznámeno téměř v poledne. Proto jsme rychle zapřáhli do vozu, z každé strany
přivázali ke koni jednoho a čtyři jsme uvázali za vůz. Velice jsme spěchali po silnici k Brnu.
Zpočátku jsme klusali, ale když jsme přijížděli k Brnu, tito koně byli velmi unaveni.
Nakonec jsme s velkou námahou na jatka přijeli včas. Právě tam skládali nemocnou krávu,
proto jsem si mohl prohlédnout jejich velké stáje, které byly plné koní. Bylo na nich vidět, že
jsou dobře krmeni, podestýlku měli po kolena a byli velice čistí. Většina těchto koní byla
menšího vzrůstu. Byli také připraveni na vývoz. Měli se mnohem lépe, než u nás koně
z Měnína.
(Závěr „Hříbárna Šinkvice“, příště začíná poslední kniha “Jezdecký oddíl Žďár n.S.“.)
B. Dočekal

Zlatý erb.
Na toto téma jsme poslední roky mohli pět pouze chválu. Letos tomu však bylo jinak. Po
loňském největším úspěchu, kdy jsme se dostali až do krajského finále, byl letošní výsledek
podstatně horší. Zlatý erb je celostátní soutěž o nejlepší webové stránky obcí, měst a služeb.
Výsledky Zlatý erb 2010 obce: Soutěž hodnotila podle několika kritérií:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Okříšky
Dobronín
Kouty
Police
Kamenice
Koněšín
Lipnice nad Sázavou
Poděšín
Luka nad Jihlavou
Bory
Vír
Horní Ves
Rokytnice nad Rokytnou
Římov
Nový Telečkov

Povinné informace, v=2 (4,25)
Úřední deska, v=2 (3,17)
Doporučené a doplňkové informace, v=1,5 (3,17)
Ovládání webu, navigace a přehlednost stránky, v=1,5 (1,33)
Výtvarné zpracování, v=1 (1,75)
Bezbariérová přístupnost, v=1,5 (4,5)

V každém kritériu dávala 15ti-členná porota body od 0 do
5 a podle váhy kritéria se spočítaly celkové body. Naše
obce získala body uvedené v závorce u kritérií výše. Jak
je vidět, nejméně bodů jsme získali za ovládání webu a
výtvarné zpracování. Již v loňském roce jsme se rozhodli,
že našim stránkám dodáme novou grafiku i ovládání,
které je již staré několik let. Zlatý erb nám potvrdil, že
rozhodnutí bylo správné. Nyní se usilovně pracuje na
zmíněných změnách. Doufáme, že se vám nový vzhled
poděšínského webu bude líbit a i v této soutěži nás vrátí
na přední místa, kam patříme.
J. Dočekal

15

20.7.2010

Absolventi.

3.: Sobotka Aleš, Němec Ondřej, Wasserbauer Pavel, Sládek Michal, Dočekal Tomáš, Vosmek Jan, Bárta Petr, Enderle Jiří, Pospíchal Vlad.
2.: Kučerová Hana, Dobrovolná Marie, Zikmundová Miluše, Vařáková Marie, Klímová Martina , Sládek František, Junová Ivana, Nejedlá
Anna, Bublánová Hana, Brabcová Blanka, Stránská Petra
1. řada zleva: Maloušková Martina, Závodná Lenka, Němcová Tereza, Janů Lenka, Holcmanová Zdena, Sommerová Sylva, Slámová
Růžena, Doležalová Lenka, Pazourová Marie, Jandová Běla, Novotná Marta

3.řada: Říčanová Hana, Doležalová, Iva
2.řada: Prchal Martin, Chvátal Filip, Slabá Natálie, Bláhová Šárka, Prchal Lukáš, Chvátal Jan, Šlechtický Vojtěch, Poulová Lucie,
Marková Tereza, Neubauer Marek
1.řada: Šlechtická Michaela, Chvátalová Ivana, Marek Richard, Poul Jan, Jarošová Alžběta, Enderlová Michaela, Chvátalová Jana,
Košáková Šárka, Košáková Eliška, Sekničková Andrea, Bláha Ondřej
16
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Sport.
Stolní tenis

Neubauer Aleš
111.
131.
131.
171.
181.
191.
191.
191.
201.
201.
221.
221.
271.
291.
301.

Landová Jitka

Okresní žebříček stolního tenisu:
Eliáš Bohuslav
TJ Poděšín
5/84
Štikar Jaroslav
TJ Poděšín
2/57
Jaroš Radim
TJ Poděšín
5/83
Smolík Jaroslav
TJ Poděšín
1/66
Chvátal Jaroslav
TJ Poděšín
5/56
Neubauer Aleš
TJ Poděšín
1/78
Landová Jitka
TJ Poděšín
3/65
Maša Stanislav
TJ Poděšín
5/69
Kourková Jana
TJ Poděšín
5/79
Šustr Radek
TJ Poděšín
8/65
Jaroš Zdeněk
TJ Poděšín
3/53
Musil David
TJ Poděšín
9/79
Maša Pavel
TJ Poděšín
3/75
Maša Petr
TJ Poděšín
9/83
Vejvodová Marie
TJ Poděšín
5/87

Chvátal Jaroslav
35,16
29,86
26,76
18,73
16,98
15,44
15,00
14,29
12,50
12,42
9,05
8,75
4,37
2,96
1,59

Komunální volby.
Volby do obecních zastupitelstev.
Prezident ČR Václav Klaus vyhlásil na dny 15. a 16. října 2010 volby do obecních
zastupitelstev. Podle volebního harmonogramu to znamená, že kdo bude chtít v těchto
volbách kandidovat musí do 10. srpna odevzdat kandidátní listinu na pověřený registrační
úřad, to je Městský úřad Žďár nad Sázavou. Ke každé kandidátní listině musí být přiloženo
prohlášení kandidáta a petiční arch. Potřebný počet osob na peticích k podpoře kandidátní
listiny nezávislého kandidáta je v Poděšíně minimálně 13 osob. Pro sdružení nezávislých
kandidátů je to minimálně 18 osob. Zastupitelé obce stanovili i nadále sedmičlenné
zastupitelstvo.
Z. Jaroš
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Kronika.
Rok 1979.
Ku stavbě rodinného domku se rozhodl Sláma Jan mladší. Stavět jej bude na zahradě u čísla
29. JZD směnila lesy a sice Ošimulec, Vejbrašky až Rybníčky, tyto krásné nadějné lesy za
téměř holé stráně pod lihovarem v Nížkově. Tuto směnu provedlo JZD se státními lesy.
Prosinec byl celý teplý. Teploty v průměru 3°C nad nulou. Pod dlouhodobým průměrem.
Lesní a polní zvěř.
Letošní rok je mimořádně špatný pro zajíce, kterých je velmi málo. Letos uvidět zajíce, to je
velké štěstí. Jejich nedostatek zavinilo jednak počasí v druhé polovině března, kdy po pěkném
počasí, kdy zaječice kladla mláďata, která jsou důležitá pro další chov, napadlo 15 cm sněhu
a většina mláďat zahynula. Totéž se opakovalo se sněhem kolem 15. dubna, opět katastrofa
pro nové vrhy zajíců. Za celý rok jsem neviděl jediného bažanta. To je zdá se hotová
katastrofa. Velký podíl na zániku bažantů mají stroje. Sám jsem viděl jak traktorista, který
kosil louku během dopoledne rozjel 3 hnízda bažantů. Za celý rok jsem uviděl jen jedno hejno
koroptví. Jistě počasí a stroje udělaly své, ale bude taky, zdá se, další nepřítel - umělá
hnojiva, která JZD používají ve velkém množství na hektar. Je také možné, že se objevila
nějaká nemoc, nasvědčuje tomu úhyn ptactva, které nelétá ven do polí. Za povšimnutí stojí
kosi. Tito ptáci se zdržovali hodně ve vsi na každé zahradě hnízdili jeden i dva páry. Dnes
jich je vidět velmi málo. Rovněž čejka, tento luční akrobat, je na vyhynutí a bývala jich celá
hejna.
Narození. Chvátalová Iva a Musil David.
Úmrtí: 23.2.1979 Landsman Ladislav č.56, 30.4.1979 Šimek Václav č.48, 5.4.1979 Enderle
Václav č.69, 25.9.1979 Pařízková Božena č.23, 14.10.1979 Doležal Josef č.4, 17.12.1979
Paříková Marie č.35, 24.12.1979 Smejkal Tomáš č.49.
Tržba v pohostinství 190.000,-Kčs. Vedoucí Chvátal Stanislav.
Tržba v Jednotě 870.000,-Kčs. Vedoucí Syrovcová Zdena ze Žďáru nad Sázavou.
(Konec opisování obecní kroniky)
Opsal: Z. Jaroš

Skončil dlouhý seriál v našem zpravodaji - „Kronika“. Rozhodli jsme se, že od roku 1980 již
není historie, ale spíše současnost, kterou skoro každý pamatuje. Možná se k tomu někdy
někdo v budoucnu vrátí, až nějaký čas zase uplyne, uvidíme.

Historie.
Nejstarší historie Poděšína a okolí. (22. část)
1615- pokračování
14. srpna shořela od blesku jedna chalupa v Poděšíně a dvě chalupy v Nížkově.
V listopadu se konaly lovy na divokou zvěř v Poděšíně, Rudolci, Veselí, Nížkově a v Polné.
Uloveno bylo: 6 jelenů, 9 muflonů, 2 daňci, 1 vlk, 1 jezevec, 19 srnců, 3 divoká prasata, 8
veverek, 8 kun, 1 tchoř, 17 lišek, 6 divokých koček, 9 divokých hus, 67 koroptví, 5 sojek, 1
orel, 38 vran, 19 kačen, 44 bažantů, 7 sov, 19 kavek a 3 poštolky. Všechno bylo odvezeno do
Polné, Veselí, Nížkova a Rudolce, kde se veliké oslavy konají. Každý robotýř, chlap, dostal 1
kus zvěře poničené a nebo kavky, vrány, poštolky a veverky.
18
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1617
Zima je tuhá a v chalupách se musí neustále topit. Běda tomu, kdo dřevo nemá a nebo nic
nedělal, aby si forotu učinil. Mrazy jsou silné do polovic ledna, konec února a 10 dní
v březnu. Doma už je málo krmení pro dobytek a každý čeká na jaro, které přišlo až koncem
dubna a pak hned teplo nastalo. Úroda byla dobrá a domu se dobře poklidila. Silná zima
udeřila 30. listopadu a držela do konce roku. Sněhu je málo.
V Nížkově v železném hamru je tuze zle. Mají málo železné rudy a formani ji musí vozit
zdaleka, i když okolo ještě po vsích je. Také uhlí dřevěné se těžko shání a je ho málo.
Panstvo své lesy hlídá a co se v milířích pálí, to prvně oni si nechají. Majitel Nížkovského
železného hamru pravil, že napospas tu huť nechá, nebo ho prodá a železo se dělat nebude.
To je velice zlé pro ty, co v hamru dělají, to aby zase na panské robotovat šli.
Všude je slyšet, že německý jazyk jako hlavní bude zaveden. To by byl konec pro náš národ
český, moravský, slezský a lužický. Tak je tomu v Německu, kde dříve více Slovanů bylo a
teď už jsou tam jenom zbytky. Jsou silně pronásledováni a nuceni, aby se za Němce hlásili.
Naštěstí byl vydaný zákon na ochranu našeho jazyka českého.
Lovil se obecní rybník v Poděšíně.

1618
Hned na začátku roku napadlo sněhu do výšky 3 lokty, ale mráz je slabší. Často chodí velké
deště i povětří a voda na všech polích, kde rovina jest stojí. Úroda hnije nastojato a každý má
strach, aby na zimu dobytek měl krmení.
Železný hamr v Nížkově ještě trochu pracuje, ale nikdo neví, jak bude dlouho.
Došly k nám zvěsti ze země Slezské, že tam církev katolická zle nakládá s lidem poddaným,
který vesměs protestantský jest. Poddané nutí, aby katolickou církev oni vyznávali. Lidé se
práva dovolati nemůžou, neboť tam je mnoho Němců a ti Slezanům a Moravanům ustoupiti
nechtějí. Panují tam velké bouře proti vrchnosti. Všude hlasy jdou, že vojna silná se chystá
brzy v zemi naší i okolní. To každý cítí silný strach. Minulého roku zvolil český sněm za
vladaře české země bratrance Mathiase Ferdinanda Štýrského, on je Němec a tvrdý katolík.
Popis, co držela rodina roku 1618. 1 koníka, 1 vola, 1 krávu dojnou, 1 tele mladý, 2 ovce, 1
skopce, 1 kozu mladou, 2 svině z toho jedno prodáme, 11 kur domácích, 1 kohouta, 6 hus
z toho 3 prodáme na jarmarku, 9 kačen toho 5 také prodáme, 4 morky a 2 prodáme, 10
králíků domácích, ty všechny sníme až bude zle, 1 samici a 1 samce necháme na chování, 1
kočku, 1 sobaka (psa) dobrého jména on Vorlik má, 6 aulův včelích dobrých. Úrodu jsme
dom dostali celou, pohnil jen oves, to zlé také jest. Poklidili jsme dohromady: 14 panáků
žita, 4 mandely ječmeny, 1 mandel lena, oves žádný, 1 panák konopí dobrého, 1 mandel
pšenice, 2 a půl vozu sena, 2 vozy otav, 1 a půl vozu řepy, 1 bečice zelí hotového na čas
další, 11 žejdlíků medu domácího, 1 žejdlík medu od včel divých, 5 pint pohaniny, 3 žejdlíky
fazol, sýr 2 kameny menší, 2 slabé žejdlíky máku, trochu mrkve a petržele, cibuli a česneku,
ten je tuze zdravý.
Oheň přišel ve vsi Poděšínské, kde 2 stodoly s celou úrodou spálily na popel. Také uhořel 1
pacholek mladý, co tam pořád spával na slámě. To on asi oheň založil bez své viny. On se
jmenoval Johánek.
Sníh začal padat 8. listopadu. Také honění zvěře divé zas nastalo, honci byli ze všech
okolních vesnic a panstvo na koních rajtovalo, psi štvali a mumraj byl ohromný. Bylo 38
střelců, 42 běžců a nosičů ručnic a jiného nářadí.
(Pokračování v příštím čísle)
Václav Flesar
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Počasí.
Duben.

Slunečno bylo 13 dnů, propršelo 5 dní, sněžilo 1 den, vítr foukal 6 dní a 2x byla
bouřka. Průměrná polední teplota byla 11,8°C. Dešťových srážek bylo 90 mm. Jednalo se
teplotně o průměrný měsíc, ale srážek bylo více.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Duben
Ráno
2,7
4,8
4,2
6,3
5,9
6,6
1,3
2,9
5,2
2,5
Večer
8,7
9,9
10,1
11,3
12,9
12,2
13,8
8,6
14,7
10,9
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20
15
10
5
0
-5

Květen.

Slunečno bylo 3 dny, propršelo 12 dní, vítr foukal 4 dny a jednou byla bouřka.
Průměrná polední teplota byla 13,9°C. Dešťových srážek bylo rekordních 148 mm. Jednalo
se o teplotně chladnější a mokrý měsíc.
Květen
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ráno
9,3
12,9
13,5
9,7
9,3
10,0
8,0
7,3
7,6
8,8
Večer
16,3
17,5
18,9
14,4
17,6
17,0
16,5
15,5
14,7
13,7
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Slunečno bylo 14 dnů, propršelo 4 dny, vítr foukal 4 dní. Průměrná
teplota byla 20,2°C. Dešťových srážek bylo 83 mm. Jednalo se o průměrný měsíc.
Červen
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ráno
11,2
14,4
16,7
13,7
12,8
14,2
12,5
11,5
9,8
Večer
17,0
20,4
23,5
18,6
21,5
21,4
21,2
19,2
15,8

Červen.
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Z. Jaroš

2010
11,6
19,9
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