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Novinky.

obce Poděšín

č. 4/2010

Úvod.

Vážení občané. Skončilo léto, které přineslo výrazné výkyvy v počasí a hodně
vláhy. Prázdninová teplota nebyla právě typická. Máme za sebou komunální volby –
nevolby. Noví kandidáti do zastupitelstva obce se jaksi nedostavili a ve volbách bylo pouze
7 kandidátů na sedmi-členné zastupitelstvo. Je to tedy velké zklamání.
Webové stránky naší obce dostanou v nejbližší době nový grafický kabát a ovládání. Menu
dozná také zásadních změn. Nový redakční systém umožní vkládat texty každému, kdo má
na to oprávnění a mělo by se urychlit uvádění novinek.
J.Dočekal
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SÚS odřezala zábradlí na mostě k Sirákovu, 14.7. mont.jednu stranu, 16.9. druhou
Ve věku 81 roků zemřel Adolf Skalický č.50.
Odpoledne bouřka, kroupy a průtrž mračen. Spadlo 89 mm vody, 18.7. 50 mm
Zahájen provoz v Mateřské škole.
Hasiči uspořádali sportovní odpoledne.
Zahájeno vyučování v základní škole, Bláhová, Chvátalová a Poulová.
Hasiči závodili v Novém Veselí
Bylo položeno nové lino v kulturním domě pod bývalým pódiem.
Ve věku 87 roků zemřel kněz Josef Petrucha, který působil v Nížkově.
Ve 14 hodin byly zahájeny komunální volby, 16.10. ve 14 hodin byly ukončeny
Hasiči provedli výlov Mlýnského rybníka.
Stavba nové cesty od porodny vepřů na silnici.
Nový rám a vrata do garáže pod školkou.
Myslivci uspořádali hon.
Odvoz nebezpečného odpadu.
Z.Jaroš, J.Dočekal
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Obecní úřad.
Usnesení zastupitelstva obce ze dne 13.8.2010:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
272. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
273. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, mezi
obcí Poděšín a E.ON Distribuce, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
274. Rozpočtové opatření č.2, viz příloha.

Zastupitelstvo obce odvolává:
275. Přísedícího u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou paní Věru Chvátalovou na
vlastní žádost.
Z. Jaroš

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 8.10.2010:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
276. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání.
277. Výsledek finanční kontroly, která proběhla 17.9.2010.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
278. Rozpočtové opatření č.3, viz příloha.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
279. Žádost o finanční příspěvek na realizaci asfaltoštěrkové cesty, kterou podalo
Zemědělské družstvo vlastníků Sirákov.

Zastupitelstvo obce uděluje souhlas:
280. Aby smlouvu o dílo č. Z090A03, uzavřenou dne 8.8.2003 nadále místo Zdravotního
ústavu v Jihlavě, prováděl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí
2633/7, 702 00 Ostrava, IČ 71009396.

Zastupitelstvo obce stanoví:
281. Termín svolání schůze nově zvoleného zastupitelstva obce na pátek 10. 11.2010
v kuchyni kulturního domu. Začátek v 19:30 hodin.

Zastupitelstvo obce odkládá na příští zasedání:
282. Žádost Mateřské školy v Poděšíně o navýšení rozpočtu na rok 2010.
Z. Jaroš

Usnesení ustavujícího zastupitelstva obce 10.11.2010:
1.
2.
3.
4.

5.

Zahájení provedl starosta obce a přivítal všechny přítomné zastupitele a občany obce.
Schvaluje ověřovatele zápisu ing. Jaroslava Dočekala a ing. Františka Roseckého.
Starosta poděkoval členům zastupitelstva obce 2006 – 2010 za vykonanou práci.
Starosta vyhlásil výsledky voleb do zastupitelstva obce v tomto pořadí: Volby vyhrál
1. Jaroslav Dočekal ing. 44 hlasů, 2. Zdeněk Jaroš 42, 3. Jiří Enderle 39, 4. František
Rosecký ing. a Milan Matoušek oba 33, 6. Petr Jaroš 31, 7. František Vejvoda 30
hlasů, mandát zastupitele obce získali všichni jmenovaní kandidáti.
Zvolení členové zastupitelstva obce v komunálních volbách, které se konaly ve dnech
20. a 21. října 2006, Dočekal Jaroslav ing., Enderle Jiří, Jaroš Petr, Jaroš Zdeněk,
Matoušek Milan, Rosecký František ing. a Vejvoda František složili slib, který stvrdili
svým podpisem:
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Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje strukturu obce, která bude následující: Starosta,
místostarosta, předsedové finančního a kontrolního výboru a předsedové sociální,
stavební a
pořádkové komise. Výbory a komise budou minimálně tříčlenné.
7. Zastupitelstvo schvaluje tuto volbu funkcionářů:
Funkce: Příjmení, jméno, nar., bydliště
- Starosta: Jaroš Zdeněk, nar. 1.3.1953, Poděšín č.79.
- Zástupce starosty: Ing. Rosecký František, nar. 25.12.1972, Poděšín č.70.
Předsedové komisí a výborů:
- Finanční výbor: Matoušek Milan, 29.10.1961, Poděšín č.87.
- Kontrolní výbor: Jaroš Petr, nar. 28.5.1977, Poděšín č.76.
- Stavební komise: Enderle Jiří, nar. 30.04.1967, Poděšín č. 69.
- Sociální komise: Vejvoda František, nar. 17.7.1957, Poděšín č.50.
- Pořádková komise: Ing. Dočekal Jaroslav, nar. 4.8.1961, Poděšín č.9.
8. Zastupitelstvo schvaluje zástupce v Lesním družstvu v Polné starostu obce Zdeňka
Jaroše. Náhradník je místostarosta ing. František Rosecký.
9. Zastupitelstvo schvaluje zástupce v Mikroregionu Polensko starostu obce Zdeňka
Jaroše. Náhradník je místostarosta ing. František Rosecký.
10. Diskuse.
11. Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat 15.12.2010.
Složení výborů:
Finanční:
předseda:
Kontrolní:

předseda:

Složení komisí:
Stavební:
předseda:
Sociální:

předseda:

Pořádková:

předseda:

Milan Matoušek
Petr Jaroš
František Vejvoda
Petr Jaroš
Jiří Enderle
František Vejvoda
Jiří Enderle
Zdeněk Jaroš
František Rosecký ing.
František Vejvoda
Marie Dobrovolná
Jindřiška Landová
Ludmila Řeháčková
Jaroslav Dočekal ing.
Matoušek Milan
Petr Jaroš

Z. Jaroš

Stav financí k 30. 9. 2010:
- pokladna:
- bankovní účet:
Celkem:

39 219,00 Kč
863 873,96 Kč
903 092,96 Kč

J. Dočekal
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Obec.
Komunální volby v Poděšíně. Ve dnech 15. a 16. října proběhly na obecním
úřadu komunální volby. Do voleb se přihlásilo pouhých 7 kandidátů (16 při posledních
volbách) na 7 volených míst, což již dopředu zaručovalo malou účast voličů. Toto se
nakonec potvrdilo a k volbám přišlo jenom 52 voličů ze 198 zapsaných, to je 26,3%.
Volební komise pracovala ve složení: předseda: Štohanzlová Lucie, místopředseda:
Dočekalová Libuše a Řeháčková Darina. Zapisovatelem komise byl Jaroš Radim. Komise
vyhlásila výsledky komunálních voleb, které již byly uvedeny výše v Usnesení.
V pátek 22. října 2010 v 19:30 proběhlo v kuchyni kulturního domu ustavující zasedání
nově zvoleného zastupitelstva obce. Zastupitelé nejprve složili předepsaný slib a potom
došlo k volbě nových orgánů obce.
Volba starosty:
1. kolo: Jaroš Zdeněk 3, Dočekal Jaroslav 2, Rosecký František 1;
2. kolo: Jaroš Zdeněk 4, Dočekal Jaroslav 2, (volilo 6 zastupitelů, jeden byl omluven).
Starostou obce byl tedy zvolen Zdeněk Jaroš.
Volba místostarosty:
1. kolo: Rosecký František 3, Vejvoda František 2, Dočekal Jaroslav 1.
2. kolo: Rosecký František 3, Vejvoda František 3.
3. kolo: Rosecký František 5, Vejvoda František 2
(třetí kolo již volilo všech 7 zastupitelů).
Místostarostou obce se stal František Rosecký ing.
Dále proběhly volby předsedů výborů a komisí:
Předseda kontrolního výboru: Jaroš Petr.
Předseda finančního výboru: Matoušek Milan.
Předseda stavební komise:
Enderle Jiří.
Předseda pořádkové komise: Dočekal Jaroslav ing.
Předseda sociální komise:
Vejvoda František.
Pokladník obce:
Dočekal Jaroslav.

Volby v Nížkově.
V Nížkově se volí 15 členů do obecního zastupitelstva. Volby vyhrál Jan Mokrý – 380
hlasů, 2. Josef Vlček – 346, 3. Josef Brukner – 274, 4. Ondřej Pospíchal – 271, 5. Bohuslav
Brukner – 245, 6. Dana Uttendorfská – 234, 7. Martin Dočekal – 221, 8. Marta Novotná –
206, 9. Bohuslav Eliáš – 195, 10. Luboš Toufar – 192, 11. Josef Pojmon – 174, 12. Martina
Lacinová – 162, 13. Miloslav Linhart – 146, 14. Petr Němec – 137, 15. Kamil Vejvoda 93.
Náhradníci:
ČSSD: 1. Jiří Velín – 128, 2. Marie Kasalová – 113, 3. Miloš Janda a Jiří Vystrčil – 110, 5.
František Štohanzl – 94, atd.
Sdruž. nezávislých: 1. Alena Novotná – 162, 2. Zdeněk Mokrý – 156, 3. Zdeněk Brabec –
150, 4. Jiří Neuvirt – 146, 5. Jaroslav Fiksa – 142, atd.
KSČM: 1. Bohuslav Musil a Milan Šurnický – 68, 3. Aleš Dočekal – 53, atd.
KDU-ČSL: 1. Jaroslava Dočekalová – 233, 2. Zdeněk Pojmon – 232, 3. Miloslav Augustin
– 226, 4. Josef Ločárek – 212, 5. Dagmar Flesarová – 183, atd.
Starostou byl opět zvolen již po šesté za sebou Jan Mokrý, místostarosta Josef Vlček, do
rady byli zvoleni Josef Brukner, Petr Němec a Marta Novotná.
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Volby v Sirákově.
V sousedním Sirákově se letos také volí sedmičlenné zastupitelstvo (dříve devítičlenné).
Volby vyhrál Jaroslav Štikar – 109 hlasů, 2. Lubomír Slabý – 106, 3. Petr Jaroš – 100, 4.
Jan Landsman – 85, 5. Aleš Neubauer – 77, 6. Jaromír Vlček – 72 a 7. Drahomíra Králová
– 69. Náhradníci: 1. Bedřich Jaroš – 64, 2. Pavel Jaroš – 58, 3. Michal Musil – 52, atd.
Starostou obce Sirákov byl zvolen Aleš Neubauer, místostarostou Lubomír Slabý. Z. Jaroš

Volby ještě jednou.
Doslechl jsem se, že v letošních komunálních volbách nikdo nechtěl kandidovat do obecního
zastupitelstva z důvodu, že stávající zastupitelé podrazili zbylé kandidáty ve volbách v roce
2006. Toto je holý nesmysl:
1. Vůbec jsme nevěděli, kolik bude, a jakým způsobem budou kandidovat ostatní zájemci.
2. Kandidátní listinu jsme podávali dříve než většina ostatních kandidátů-viz veřejná schůze.
3. V Poděšíně každé komunální volby od roku 1990 kandidovala nějaká politická strana nebo
sdružení nezávislých kandidátů.
4. Svou kandidaturou jsme udělali jenom to, co udělalo 95% kandidátů na vesnicích a 100%
kandidátů ve městech.
5. Nikdo z protikandidátů nepřišel s návrhem si to rozdat každý sám.
6. Když kandiduje politická strana a nebo sdružení kandidátů vzniknou z voleb tolik potřební
náhradníci, pro případ odstoupení nebo odstěhování zastupitele, což se skoro každé volební
období stalo.
7. Udělali jsme jenom to, co dovoluje volební zákon a ten jsme my nevymysleli.
Z. Jaroš

Knihovna. Knihovník místní knihovny oznamuje, že v sobotu 13. listopadu byl zahájen
zimní provoz knihovny. Půjčování bude probíhat každou sobotu v době od 17:30 do 19:00
hodin. V nabídce bude mnoho nových titulů ze zápůjčky z knihovny M. J. Sychry Žďár nad
Sázavou. Všichni čtenáři jsou srdečně vítání.
Z. Jaroš

Lino.

Dne 6. a 7. října bylo položeno nové lino v kulturním domě pod bývalým pódiem.
Staré lino bylo již děravé, škaredé a při utkáních a jiných akcích bylo kluzké. Nové lino bylo
vybráno protiskluzové. Cena lina 13.334,-Kč, lepení 2.365,-Kč. Cena celkem: 15.699,-Kč.
Tuto výměnu zaplatila Tělovýchovná jednota ze svých prostředků.
Z. Jaroš

Vysoké napětí. V roce 1962 bylo postaveno
vysoké napětí 400 kV Čebín - Mírovka. Tato trasa
protíná katastr naší obce v jižní části a je zde 9
sloupů. V současné době je již stávající vedení
nevyhovující, a tak v březnu 2010 byla vydána
studie na zdvojení vedení 400 kV - V 422 Mírovka
– Čebín. Nové vedení bude 2 x 400 kV. Celková
výška nových stožárů bude 41,5 m (stožáry bez
převýšení) do maximální výšky 53,5 m (stožáry
s převýšením). Stožáry budou odstupňovány po 3
metrech. Celková délka zdvojeného vedení bude cca 88,5km. Zastupitelstvo obce vydalo
souhlas se stavbou zdvojení vedení 400 kV – V 422 Mírovka – Čebín, kterou navrhuje firma
EGEM, s.r.o. Starochodovská 41/68, 149 00 Praha 4. Kdy bude stavba realizována se ještě
neví.
Z. Jaroš
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Rozpočet obce – výdaje.
Výdaje
Položka
Podnikání v zeměď. a potravin.
Pěstební činnost
Silnice
Ost. záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvád. a čist. odp.vod
Úpravy drobných vodních toků
Předškolní zařízení
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ost. záležitosti kultury
Poř. zach. a obnovení hodnot míst.kult.
Činnosti církví a nábož.spol.
Rozhlas a televize
Zájmová činnost v kultuře
Záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.
Ostatní tělovýchovná činnost
Ostatní rozvoj bydlení a byt. hosp.
Veřejné osvětlení
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Záležitosti bydlení, komun.služeb
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů
Sběr a odvoz komunálních odpadů
Využívání a zněškodňování kom. odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Požární ochrana
Zastupitelstva obcí
Volby do Evropského parlamentu
Volby do parlamentu
Volby do zastupitelstev
Činnosti místní správy
Celkem

Plán 2009 Plán 2009
po
změnách

0
10 000
10 000
670 000
46 000
99 000
8 000
0
713 000
84 000
5 500
3 000
256 000
0
10 000
15 000
11 000
0
6 000
54 000
100 000
48 000
300 000
9 000
150 000
16 000
120 500
51 000
152 000
0
0
0
153 000

0
600
38 700
772 400
30 500
101 400
41 800
0
600 100
132 600
4 800
2 600
180 300
30 000
0
3 800
13 200
0
67 000
53 800
88 000
8 400
146 300
7 500
142 900
16 900
103 600
54 800
189 000
8 500
0
0
265 100

Skut. 2009

0,00
561,00
38 625,00
772 344,00
30 490,00
101 409,00
41 762,00
0,00
600 196,78
132 600,00
4 764,00
2 646,00
180 279,00
30 000,00
0,00
3 847,00
13 116,00
0,00
66 999,00
53 793,00
88 000,00
8 370,00
146 303,00
7 518,00
142 870,00
16 842,00
103 720,00
54 829,00
189 120,00
8 525,00
0,00
0,00
265 132,10

Plán 2010

0
10 200
640 000
300 000
46 000
90 000
8 000
0
455 000
72 000
5 500
3 000
88 000
0
0
15 000
72 600
0
6 000
54 000
0
14 200
146 000
9 000
150 000
16 000
209 500
23 000
192 000
0
0
0
175 000

3 100 000 3 104 600 3 104 660,88 2 800 000
J. Dočekal
6

Zpravodaj obce Poděšín č. 4/2010

Školka.
Podzim v Mateřské škole v Poděšíně.
Rozběhl se nový školní rok a s ním přišel i nový barevný podzim. Nejen on, ale i naše
školka je nově vymalovaná s vyměněným zářivkovým osvětlením a čerstvě natřenými okny.
Chtěli bychom poděkovat zřizovateli za vyšší schválený rozpočet než v roce 2009, který nyní
v listopadu povýšil ještě o dalších 7 000,- Kč na nákup hraček. Rovněž děkujeme Obci
Sirákov, která v letošním roce přispěla na účet školy finančním darem 30 000,- Kč. Tato
částka bude po vzájemné dohodě použita na rekonstrukci šatny, konkrétně na výrobu nových
šatnových skříněk. Práce byla zadána panu Navrátilovi z Poděšína. Poděkování patří také
rodičům, kteří se podílejí na odstraňování drobných závad a kteří přispívají na provoz školky
různými dárky. Děti dostaly například lopaty na sníh, různý reklamní materiál,
vystřihovánky, ovoce a zeleninu ze zahrádky, napečené cukroví. Nesmíme zapomenout na
paní Vejvodovou, která ušila dětem krásné oblečky na panenku. Na odstranění větších závad,
týkajících se výroby madel, opravy topení, karmy, rozvodu teplé vody a vrtání průduchu v
kuchyni se podílel pan Jágr, pan Enderle a pan Landa. Ještě jednou děkujeme za ochotu a
rychlé jednání.
Tak jako loni i letos nám příroda poskytla mnoho materiálu k výtvarnému tvoření.
Společně s dětmi jsme vyráběli podzimníčky z jablíček, brambor, řepy, mechu, kůry,
větviček, šípků, jeřabin, šišek a dalších. Také jsme hodně vařili a pekli. Děti si samy
připravily mrkvový salát, pečené brambory, jednohubky, křížaly. Domů přinesly na
ochutnání také vlastnoručně vyrobené bochánky z kynutého těsta a na svátek sv. Martina
upekly svatomartinské rohlíčky. Děti nejen rády pracují, ale také moc rády ochunávají a tak
se již těší na pečení perníčků a přípravu vánočních svátků. Hezké vánoční svátky a nový rok
2011 přejí všem obyvatelům Poděšína a Sirákova děti a zaměstnaci MŠ Poděšín. Hana Řičanová

Škola. Do první třídy nížkovské školy poprvé 1. září nastoupily tyto děti: Bláhová Šárka,
Chvátalová Ivana a Poulová Lucie. Této trojici děvčat přejeme mnoho úspěchu v učení.Z. Jaroš

Podzimníček z řepy.

Bramborová zvířátka.

Panenky z kukuřice.

Pečení bochánků.

Pečení svatomartinských
rohlíčků.

Výroba podzimního stromu.
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Rekapitulace minulého volebního období 2006-2010.
Po skončeném volebním období starého zastupitelstva nastal čas bilancování.
- organizace Fondu rozvoje bydlení2006-10 - koupena cesta do areálu družstva 08/2007
- zajištění odvozu odpadu
2006-10 - vybavení na školní zahradě
10/2007
- sečení obecních ploch
2006-10 - čistění Poděšínského potoka II 06/2008
- úklid obce
2006-10 - stavba chodníku rybník - jednota 09/2008
- provoz vodovodu
2006-10 - stavba chodníku na Sirákov
05/2009
- vydávání Zpravodaje
2006-10 - oprava el. instalace ve školce
07/2009
- provoz školky i pro Sirákov
2006-10 - stavba chodníku u školní zahrady 07/2009
- provoz internetových stránek
2006-10 - stavba plotu školní zahrada
07/2009
- provoz knihovny
2006-10 - stavba schodiště do školky
07/2009
- vedení kroniky
2006-10 - úpravy okolo kaple
07/2009
- vedení foto a video archivu
2006-10 - kaverna a odvodnění u Jágrových 12/2009
- vyplácení porodného
2006-10 - zřízení územního plánu
12/2009
- organizace voleb
2006-10 - cesta na plácku
04/2010
- pozemková úprava
2006-09 - instalována webkamera u sochy 05/2010
- uspořádání vítání občánků
2006-10 - stavba chodníku u Landy Jiřího 05/2010
- vysazování obecního lesa
2006-10 - nový plot u zábradlí splavu
05/2010
- účast v soutěži „Zlatý erb“
2006-10 - posezení u hospody
06/2010
- zakrytí splavu u hospody
09/2006 - postavení sochy stromu
06/2010
- stavba tarasu u školní zahrady
04/2007 - památník obětem 1. světové války06/2010
- stavba chodníku u Jednoty
04/2007 - organizace setkání rodáků
06/2010
- stavba cesty ke Kosourovým
05/2007 - vybavení školní zahrady
06/2010
- koupen pozemek na parcely 4 ha 05/2007 - úprava koryta starého potoka
06/2010
Z. Jaroš
- čistění Poděšínského potoka
06/2007
- oprava kuchyně ve školce
07/2007

Pozvánka na Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů Poděšín
srdečně zve na

7. H A SIČ SK Ý P L E S
dne 27. listopadu 2010 od 20°° h do místního kulturního domu.
Hraje skupina DRING.
Vstupné 60 Kč
Bohatá tombola – občerstvení zajištěno.
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Hasiči.
Dětské sportovní odpoledne.
Tradiční ukončení letních prázdnin v podobě dětského sportovního odpoledne se uskutečnilo
poslední neděli v srpnu na místním hřišti. Letošní ročník jsme nazvali „Tenkrát na divokém
západě…“. Děti soutěžily v tradičních disciplínách – skákání v pytli, střelba lukem, jízda
zručnosti na kole, rybolov, hod kroužků, jízda na koni apod. Ti nejlepší získali diplom,
medaili a drobné dárky. Společnou soutěží pro všechny kovboje i kovbojky bylo „vyplacení
zajatého bandity“. Děti rýžovaly zlato, chytaly divoké koně do lasa a házely podkovou. Za
získané dolary jim sheriff vydal banditu i s pokladem. Mezi nejhezčími kovboji byli Matyáš
Hartman, Honzík Poul, Filip Chvátal a Jaromírek Jágr. Děkujeme rodičům, že dětem tyto
krásné masky přichystali. Fotbalový zápas na závěr odpoledne se letos nekonal.
Věříme, že se odpoledne, které proběhlo za pěkného počasí, i přes nevelkou účast všem
líbilo.
Romana Nejedlá.

Sheriff při práci.

Hod podkovou.

Rýžování zlata.

Chytání koně do lasa.

Dělení sladké odměny.

Vyhlášení výsledků.
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Tenkrát v Poděšíně. – 4. část.
Léto - Podzim.
Léto pokročilo a vládu převzal srpen, měsíc
sklizně obilovin. Nejdřív uzrálo žito. Kde
neměli koně, sekli všechno ručně. Kosa na
obilí, hrabice, měla přidána na kosišti dlouhé
prsty, kterými se posečené obilí přihrnovalo
ku stojícímu. Za sekáčem šla žena, která
obilí odebírala a vázala do snopů. Snopy se
stavěly do panáků. Žitný panák byl z deseti
snopů. Devět jich stálo a desátý se dával na
vrch – vršák. Když panáky proschly, vozily
se domů, kde se ukládaly ve stodole do
párníků. Obilí se mlátilo až bylo na poli
hotovo, většinou až do Vánoc. Kde měli
koně, sekli žito žacím strojem. Za lištou byl
přihrnovač, kterým se obilí přihrnovalo ke
stojícímu. To musela žena odebrat a vázat do
snopů jako u ručního sečení. Kratší obilí,
oves, ječmen, se seklo na řádky, ty se po
zaschnutí obrátily. Po úplném vyschnutí se
vázaly do snopů a vozily hned domů. Kde
byli koně, sekli toto obilí velkým žacím
strojem, který měl čtyři pohrabáče, které
obilí shrnovaly do strany, takže se nemuselo
odhazovat. Po sklizni se pole pohrabalo a
mělko podmítlo. Po sklizni všech plodin se
provedla hluboká orba. Po sklizni obilovin
přišly na řadu brambory. Ty se vyorávaly
vyorávačem, který vyráběla firma Marek
v Nových Dvorech. Jak vypadal vyorávač
snad ještě je v paměti i mladých lidí.
Brambory na konzum se vozily domů, kde se
přebíraly a vozily do Polné nebo do Sázavy
do družstva. Škrobáky se vozily přímo z pole
do Nížkova do škrobárny nebo do lihovaru.
Další důležitou prací bylo setí žita a pšenice.
V osevním postupu se dávalo po jeteli. Před
oráním se pole hnojilo chlévskou mrvou. Ta
byla během roku vožena do kompostu a ten
se před orbou rozvážel po poli. Po zorání se
pole uvláčilo. Selo se secím strojem tak
okolo 40 kg na míru (1 míra = 0,2 ha).
Pšenice se selo jen pro vlastní potřebu na mouku, protože dávala nižší výnos než žito. Osivo
se ještě mořilo proti chorobám. Po sklizni brambor a zasetí ozimů se ještě sklízela řepa a zelí.
(Pokračování v příštím čísle)
Jaroslav Dočekal nejstarší
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Putování po našem okolí – 10. část.
Hrady, zámky, zříceniny –
Zámek Rudolec.
Zámek tvoří nepřehlédnutelnou dominantu
stejnojmenné obce. V nedávné době proběhla
modernizace zámku za účelem ozdravných
pobytů. A i když cedule na vratech s nápisem
Zámek zdraví Rudolec tento účel stále připomíná,
je dnes opuštěný a uzavřený a není veřejnosti
přístupný.

Historie.
Jde o čtyřkřídlou patrovou budovu s pilířovitou
arkádou v přízemí a otevřenou arkádovou chodbou
v 1. poschodí. Zmínky o tomto zámku se datují do
2. poloviny 15. století a to do roku 1480, kdy
zámek vlastnili Šabartové z Rudolce. Ve 2.
polovině 16. století byla původní tvrz přestavěna
na
renesanční
zámek
Janem
Rafaelem
Chroustenským z Malovar, který tehdy tzv.
Německý Rudolec získal po smrti svého otce
Václava Chroustenského z Malovar jako jeden ze
statků. V Německém Rudolci žil se svou
manželkou, s níž neměl žádné děti. V roce 1597
sepsal Jan Rafael Chroustenský závěť, ve které
stanovil Jana – syna Petra Rafaela dědicem. Ten
však v roce 1620 konfiskací o svůj majetek přišel.
V rámci pobělohorských konfiskací získali zámek
v roce 1623 Collaltové, kteří zůstali jeho majiteli
až do roku 1945. Collaltové objekt proměnili na
obydlí hospodářských úředníků a zčásti i na
hospodářskou budovu. Přesto jej průběžně
udržovali. V letech 1734 – 1735 byl zámek
barokně upraven, interiéry v 1. patře dostaly
štukovou výzdobu, přibyla kaple sv. Anny a před
vstupním průčelím hranolová věž. Po roce 1945
sloužily zámecké budovy jako sklad, později jako
rekreační podnikové středisko. V současnosti byl
zámek soukromým majetkem a při úpravách na
ozdravné zařízení byl památkově obnoven a
modernizován. Po smrti tehdejšího majitele v 90.
letech 20. století, zámek není přístupný veřejnosti
a chátrá.
J. Dočekal
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Historie naší obce v tisku – 1. část.
Podívejme se co se také psalo o naší obci v okresním tisku. Tento článek je z šedesátých let,
z doby počátku budování JZD:
„Ve dvou obcích z tisíce

V NEDĚLI PŘED 1. MÁJEM
NEJEN V PODĚŠÍNĚ...
V Poděšíně na Žďársku budou mít před 1. májem řadu dní , kdy si budou práci
„vymýšlet“. Dnes nebo zítra dosází poslední brambory. Mohou se bavit, schůzovat
(přijede k nim kulturní delegace), mohou se dobře připravit na 1. máj. V obci všechno
klape, mohlo by se říci – žádné starosti!
To ovšem není názor stranické organizace. Soudruzi vidí daleko dopředu. A vědí, že
taková obec jako je Poděšín, musí jít příkladem ve vším všudy. Copak, když se někdo zeptá:
proč máte ještě rolníky mimo JZD, proč nejste už celoobecní družstvo? Byli jste přece
iniciátory dnes už slavné žďárské výzvy k ošetření luk, všude se o vás mluví... Nemohou
přece odpovědět: máme tu takové chytráky, víte? Čekají, až všechno vybudujeme, až snad
bude i ten třetí kravín, aby si sedli do hotového!
V neděli proto za těmi zbývajícími rolníky půjdou májové dvojice. Řeknou jim: Klapalo
by nám to ještě víc, kdyby také v Poděšíně platilo: jedna obec – jedno JZD. Jestli jsi pořádný
rodák a patriot své obce, která byla pro svou vzdálenost jen odstrkována, tak nám pomůžeš.
Můžeme být v kraji mezi nejprvnějšími. Bude to naše společná hrdost a čest!
Kdo by se po takovéto výzvě chtěl vylučovat z kolektivu? Vždyť člověk žije mezi
lidmi, a bez lidí kolem se neobejde.

... ALE TAKÉ V SIRÁKOVĚ
Do Sirákova z Poděšína kamenem dohodíš. Je to sousední obec, ale družstvo tu nemají.
Zato „neslavný“ státní statek, v němž mají rolníci část pozemků. Hospodaří všelijak,
stačí se podívat po katastru, jak „likvidovali“ nesklizenou stařinu vypálením, a máš
obrázek hotový v tu ránu. – Snad je tohleto „hospodaření“ jedním z důvodů, proč
dosud váhali tu s družstvem.
Argumentů proti JZD jim pomaloučku ubývá. Těžko nalhávat , když je dobrý příklad
zrovna za humny! A tak aspoň říkají: „Všechno je v lidech. My tady pro to nemáme lidi.
V Poděšíně mají prostě „štěstí“, protože je tam Stan. Chvátal, Ant. Sedlák a další“. – Mohli
by totéž říci o Stříteži, a o každém druhém družstvu ... a přece by nezastřeli, že schopní lidé
jsou i v Sirákově. Jenom jim dát příležitost!
Stranická organizace musí v Sirákově tvrdě bojovat o každý pokrok v družstevní otázce.
A přesto si myslíme, že by měla právě teď, v předmájovou neděli, také zorganizovat dvojice
pro získávání do JZD. Není třeba počítat s neúspěchem už napřed. Vždyť přece všichni vědí,
že letos „to bude“: buď vstoupíš do statku nebo do JZD, protože v kraji i v republice už musí
být dokončena kolektivizace. Ať tedy nestrkají hlavy do písku!
A když jim májové dvojice položí otázku: „Myslíte, že nedokážete alespoň to, co
v Poděšíně? Musíte být opravdu těmi posledními na okrese?“ – pak věříme, že i Sirákov
bude chodit na májové oslavy pod družstevním praporem.“
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Školní kronika – 1. část.
Ve zpravodaji číslo 3/2010 jsme ukončili opisování obecní kroniky. Od tohoto zpravodaje
budeme tisknout výpisy ze školní kroniky a jiné školní zajímavosti. Musíme si připomenout,
že v Poděšíně začalo vyučování v roce 1825 a ukončeno bylo v roce 1975, to je 150 let. Dnes
si připomeneme něco málo o školní budově.
Původní školní budova byla postavena v roce 1828 jako jednotřídní škola. První vyučování v
ní proběhlo 21. listopadu 1828, i když poprvé se začalo vyučovat 26. května 1825 v budově
číslo 20, dnes Homola Josef. Tato školní budova však již koncem století neodpovídala
požadavkům pro velký počet dětí, a proto byla celá zbourána a v roce 1895 postavena nová,
taktéž jednotřídní, ale větší. Svěcení nové školy a první vyučování proběhlo dne 8. září 1895.
Jak se později ukázalo, ani tato budova brzy neodpovídala velikostí a hlavně bylo nutno
rozdělit starší a mladší děti. Proto byla v roce 1908 po dlouhých tahanicích s úřady
přistavěna jedna třída a tím se stala škola dvoutřídní. Vyučovat na dvoutřídní škole se začalo
10. října 1908. Tento stav vydržel až do 17. října 1941, kdy pro menší počet dětí (počet klesl
pod 50) byla jedna třída zrušena. Dne 3. září 1943 stoupl počet dětí na 51 a byla opět
založena dvoutřídní škola, která vydržela do 19. července 1945. Od té doby byla škola
jednotřídní až do 30. června 1975, kdy byla škola definitivně zrušena a přemístěna do
Nížkova. V roce 1976 byla škola přestavěna a od 6. září 1976 zahájila provoz obnovená
mateřská škola, která je zde dosud.
Z. Jaroš

Výlov rybníka 2010.
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Stavba Sokolovny v Nížkově.

Slavnostní otevření Sokolovny v Nížkově.

Josef Palas 75 let.

Závody veteránů přes Poděšín.

Nové zastupitelstvo 2010-2014.
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Socha Strom v Poděšíně po 5 měsících.

Hasiči na závodech obcí Bohdalovska v Novém Veselí.
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Internet.
Novinky na www.podesin.cz
8.2.2010
13.2.2010
13.2.2010
14.2.2010
14.2.2010
14.2.2010
14.2.2010
27.2.2010
7.3.2010
7.3.2010
7.3.2010
7.3.2010
9.3.2010
9.3.2010
9.3.2010

Pozvánka na Veřejnou schůzi obce
Obec - Videa - 2009 - Hasičské sportovní odpoledne 1,2,3/3
Obec - Videa - 2010 - Poděšín 2010 - Betlémy v Třešti, Tři králové 2010
Obec - Kontakty
Obecní úřad - Obecní oznámení - Setkání rodáků
Obec - Fotografie - Zima 2010
Výhled počasí - Meteogram pro Poděšín příštích 48 hodin
Obecní úřad - Zpravodaje - Zpravodaj 1/2010
Obec - Fotografie - Výlov rybníka 2008
Obec - Fotografie - Velká voda 6/2008
Obec - Fotografie - Instalace webkamery 6/2008
Obec - Stavby - Oprava chodníku od hospody k prodejně
Obec - Historie - Výpisy z Flesarovy kroniky
Obec - Historie - Koňské příběhy 3
Obec - Historie - Kronika obce
J. Dočekal

16

Zpravodaj obce Poděšín č. 4/2010

Místopis Poděšína – 13. část.
Dlouho jsem přemýšlel, kde začít moje pomyslné putování po katastru naší obce.
Nakonec jsem se rozhodl, že půjdu proti proudu Poděšínského potoka. Nejdříve jsem dorazil
na „Bejčinu“ s obecním lesíčkem, kterému se říká „Háječek“, po pravé ruce mám pole „za
Palasovi“ a po levé ruce pole „za Šlechtickovi“ dříve „za Roseckovi“. Na Bejčině býval
rybník, kterému se říkalo „Nade Vsí“. Já již pamatuji jenom hráz, která byla uprostřed
probagrována a pak ji družstvo pásákem rozhrnovalo. Na Bejčině jsme jako děcka prožili
podstatnou část zimy. Byl zde jediný svah v okolí, a tak jsme sem jezdili lyžovat a dělali
jsme si zde i skokanské můstky. Když zde ještě byl nevyregulovaný potok plný olší, tak jsme
jezdili až na hranu potoka, která byla téměř ve vodě. Také si vzpomínám, že zde byly husí
tálky. Plot byl postaven z kůlů a na nich byly přibity pásy výlisků od klíčů z visacích zámků
z Tokozu. Když popojdu proti proudu „Poděšínského“ potoka, který zde byl regulován
v roce 1963, dorazím do „Dlouhých louk“, které se táhnou až k lesu pod „Kopcem“. Na
pravé straně proti proudu je les zvaný „Borovíčko“ a pole „za Borovíčkem“, po levé straně
pole „za Háječkem.“ Když překročím „Polenskou cestu“, kde je most z roku 1963, mám po
pravé ruce Flesaru rybníček a les „Pustý“, který se táhne podél Poděšínského potoka a
spojuje se s lesem „Na kopci“. „Polenská cesta“ spojovala Polnou, Zábornou, Skrýšov,
Poděšín a Sirákov. V roce 1890 byla postavena nová silnice, která zde stojí dodnes, a tak tato
cesta ztratila postupně svůj význam a dnes z ní zůstal jenom kousek mezi silnicí a lesem
„Pustý“, kousek u „Vejvuzka“ a kousek v Sirákově. Popojdeme k druhému mostu, který byl
také postaven v roce 1963. Zde mezi „Poděšínským“ potokem a cestou býval lesejček. Já
ještě pamatuji, když ho kátili a pak bagrovali pařezy. Popojdeme ještě kousek dál. Tady byl
9. listopadu 1933 zavražděn hajný Václav Brabec. 10. prosince 2006 zde byl instalován nový
kříž. Kousek od křížku je umělá liščí nora. Na konci „Dlouhých louk“ jsou dva vrty na vodu,
které byly vybudovány kolem roku 1985. Pod vrty je údajně velké množství vody. Jsou zde
tzv. Artéské studně. U lesa opustíme povodí „Poděšínského potoka“ a vydáme se kolem lesa
vzhůru. Po překročení první cesty vedoucí do lesa, kde je také umělá liščí nora, máme po
levé straně dva samostatné lesejčky a dojdeme k další cestě vedoucí do lesa. Zde u lesa na
„Chalupníčkový“ louce došlo 19. října 1926 k vraždě mladé ženy jejím přítelem Chmelou
z Janovic. Kdybychom se vydali do lesa, tak narazíme na krmelec pro zvěř, ale my se
vydáme k domovu a tak les necháme za zády. Po pravé ruce máme pole „Na kopci“ a po
levé již zmíněné dva lesejčky. Cesta mezi polem a loukou nám pěkně uběhla a dostaneme se
na konec louky, kde cesta vbíhá mezi pole. Naše cesta pokračuje k „Vejvůzku“. Dříve od
vrcholu až dolu k „Vejvůzku“ byl hluboký vejvoz, ve kterém rostly borůvky a jahody. U
„Vejvůzku“ se kříží několik cest, které vedou jedna do vsi, další do „Pekla“, na „Samotín“,
do „Dlouhých louk“, a dále zde vedla „Polenská“ cesta. Kudy cesta vedla, značí na horizontu
již jen Jágrův kříž. Odtud to máme kousek domů.
Z. Jaroš

Sport.
Stolní tenis. Do Poděšína v letním přestupním termínu přestoupil ze sousedního Nížkova
tamější legenda stolního tenisu Zdeněk Brabec. Zdeněk začal hrát jako žák za Nížkov, kde se
vypracoval v dobrého hráče. Později při studiích hrál za Moravskou Slávii Brno a potom se
zase vrátil do Nížkova, kde vytáhl "A" družstvo z okresního přeboru 1. třídy až do divize
kraje Vysočina, a to je postup o 4 třídy. Jeho letošní výsledky, kdy prohrál jenom jeden zápas
z dvaceti jsou velkou pomocí pro naše družstvo.
Z. Jaroš
17

27.11.2010

Koňské příběhy.
Jezdecký oddíl Žďár nad Sázavou.
Začínáme poslední knihu autora o koních, o jeho působení v jezdeckém oddílu ve Žďáře n.S.
Z jeho rodiště, Poděšína, přes jeho působení v Šinkvicích, jsme se přesunuli do ZR.

Jezdecký oddíl ve Žďáru nad Sázavou.
V roce 1958 jsme koupili domek ve Žďáru a já jsem nastoupil 11.10. k jezdeckému oddílu,
který založil v roce 1957 pan Sýkora. První měsíc jsem jezdil s párem koní na stavbě
Žďárských strojíren a ještě ošetřoval jedenáct koní jezdeckých. I když jsem odcházel brzy
ráno a přicházel pozdě večer, tuto práci nebylo možno v pořádku vykonávat, proto jsem další
měsíc již na stavbu nejezdil. Většina koní byla od pohraniční stráže ze Znojma, kde se koně
nahrazovali terénními automobily. Tito
koně
byli
jezdeckému
oddílu
propůjčováni na tak zvaný revers.
Postupně však byli oddílu předáváni do
vlastnictví bez náhrady. Těchto koní
stále přibývalo, měli jsme je proto
ustájeny u bývalých soukromých
zemědělců i v Zámku v bývalých
zámeckých stájích, kde jsem je
ošetřoval. Bylo proto rozhodnuto
postaviti stáj pro tažné koně ve stodole,
aby byli v jednom objektu u Šlérku i
s jezdeckými.

Cesta domů z Akademie ve Vel. Meziříčí.
Tuto Akademii jsme pořádali v podzimních dnech. Vše dobře dopadlo, až na to, že byla
téměř tma, když jsme odtud odjížděli. Protože bylo chladno, jezdců na cestu nebylo. Aby
byli obsazeni všechny koně, vedl každý ještě volného koně na ruce. Cesta nám pěkně
ubíhala, neb i koně spěchali domů do teplé stáje a k nakrmení. Když jsme přejeli poslední
vesnici u Žďáru, čekal nás přejezd mostu nad železniční tratí, po které právě přijížděl vlak
tažený ještě parní lokomotivou. Přesně uprostřed mostu nás tento vlak podjížděl. Volal jsem
na jezdce, aby koně dobře drželi, jel jsem totiž před nimi na bryčce. Když vlak vyjel na druhé
straně mostu, koně se velice polekali. Většina jezdců popadala. Zastavil jsem a ptal jsem se,
jestli snad nějací koně neutekli. Žádný nic neříkal, ale mně se zdálo, že jsem v tom slyšel
nějaký klapot. Jezdci nasedli a pokračovali jsme v cestě. Tma byla tak veliká, že jsem ani
neviděl první jezdce za mnou jedoucí, zvláště, když jsme jeli lesem. Když jsme přijížděli ku
Žďáru, viděl jsem červené světlo a hlas zastavte. Byl to příslušník Veřejné Bezpečnosti a ptal
se nás, co se nám přihodilo. Já jsem již měl nějaké tušení, ale nic jsem stále nevěděl. Řekl
jsem, že nám koně poplašil vlak, ale že se nic nestalo. On nám na to řekl, že koně, které
přeběhli přes město jsou již ve stáji, jeden celý obalený blátem a řidič šestsettrojky, na kterou
jeden kůň skočil, se již z toho pomalu vzpamatovává. Ten kůň, který byl celý od bláta se
totiž v zatáčce nestačil autu vyhnout, byl asi oslněn, skočil na přední kapotu a sesmekl se do
mokrého příkopu, kde se celý obalil. Potom jsme se ještě dozvěděli, že řidič si stačil zakrýt
oči a ani nevěděl, jak se na silnici otočil a ujížděl zpět. (Pokračování příště)
B. Dočekal
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Historie.
Nejstarší historie Poděšína a okolí. (23. část)
1619
Zima není silná, i když v lednu a v únoru napadlo sněhu 3 – 5 loktů vysoko. Mrazy byly silné
jenom týden v lednu a 10 dní v únoru. Úroda je vydatná, i když chodí silné bouřky, největší
14. a 22. července, kdy přišly kroupy a úrodu poničily. Zima začala prvním sněhem 14. října
a ten vydržel až do konce roku. 19. prosince přišel silný mráz, který vydržel jen přes svátky.
Přišly zlé zprávy. 8. ledna končí v Nížkově železný hamr a všichni robotýři, co v hamru
pracovali, jsou doma. To neštěstí je pro všechny jest nesmírné. Ten hamermister Wilfeld
Edelmann, co to vlastnil, tak zemřel už dříve. Jeho syn, co jeho to právem bylo, se jmenuje
Erbert Edelmann a do Německa, že odejde. Nikdo tomu však nevěří, vždyť on ženu českou
má a děti jenom česky hovoří. Manželka pochází z Nížkova a jmenuje se Barbora z rodu
Novotných. Ona, že do Německa nikdy nepůjde. 3 dcery mají a ty jsou silně rezavé po otci.
Takové ohnivé vlasy nikdo ještě neviděl.
20. března zemřel náš panovník Mathias. Nový panovník má být Ferdinand II.
Opravují se rybníky v Poděšíně, Nížkově a v Janovicích. Také se značí panské pozemky
kamennými mezníky vysekanými numeraci (čísli) a mezníky obyčejnými z bílého kamene.
V Poděšíně se lovil rybník. Každý dostal za těžkou práci trochu ryb, protože byla veliká
zima.

1620
Zima nebyla až tak velká, ale sněhu bylo dost a vydržel až do 20. března, pak se udělalo ze
dne na den teplo. Počátek léta bylo teplo a 20. června padaly velké kroupy, ale velkou škodu
neudělaly. Druhá polovina léta byla deštivá.
Hned od Nového roku jsou slyšet od formanů všelijaké zvěsti, že vojna velká zas prý u nás
bude. Cizí vojska jsou připravená okolo naší země. Tolik strachu má každý, aby nemusel jít
do pole. Je slyšet, že zámek ve Veselí Novém je velice špatný a peníze na jeho opravu
nejsou. To asi na zmar všechno přijde a pomalu se rozsype sám.
Všelijaké zvěsti se šíří o handrkování o trůn v městě pražském. Katolické stavy se tlačí dostat
se navrch, aby moc svou upevnily a vládu svou a císaře svého na trůnu měly.
Po žních od 3. do 17 září velké ohně v mnoha vesnicích přišly. V Poděšíně vyhořela v noci
celá chalupa i s hospodářem, který se jmenoval Neubauer. V Sirákově vyhořely 2 chalupy a
uhořel také jeden člověk. V Nížkově 3 chalupy a 2 chlívy i s dobytkem živým. V Újezdě 2
celé chalupy v Janovicích 1 chalupa, v Matějově 3 stodoly a jeden chlév.
Zima se ukázala brzy, hned 14. října, a padá hojně sněhu, který se pak rozehřál a zmizel. 27.
října opět napadl sníh a vydržel až do Vánoc. Hrozná zvěst se donesla do našich vesnic, kam
formani jezdí z daleka. Dne 6. listopadu roku 1620 v městě Pražském na hoře Bílé velká řež
prý byla. Vojska naše stavovská na hlavu poražena jsou a úprkem nesmírným houfně prchají.
Ten vladař co jest Frydrych Falcký, zlý to panovník jest, když na pospas všechno zanechal a
na hlavu poražený byl a on sám do Němec prchá. Každý strach a hrůzu má, co zase se díti
bude. Každý doma forot (zásoby jídla) dělá, aby hladem nepomřel. To zas nové nařízení
bude a to nic kloudného není nikdy. Konec roku je smutný, po vsích mnichovstvo z Jihlavy
se ukazují a nám všem, co katolíci nejsme smrtí a zatracením hrozí. Tak první lidi, co strach
mají na jiná panství po zemi utíkají a panstvo šlechtické prý do zemí cizích za hranice
království prchá.
(Pokračování v příštím čísle)
Václav Flesar
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Počasí.
Červenec. Slunečno bylo 16 dní, propršelo 5 dní, vítr foukal 2 dny a jednou byla bouřka.
Průměrná polední teplota byla 24,2°C. Dešťových srážek bylo rekordních 198 mm.
ve dnech 17.7. – 89 mm a 18.7. – 50 mm. Jednalo se o teplejší a mokrý měsíc.
Červenec 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ráno
14,3 14,5
16,3 14,5
15,5 17,3
13,2 12,0
12,9
Večer
21,4 21,0
21,7 20,8
22,3 27,6
22,2 19,5
19,9
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

Nejvíce
2010
14,6
23,8
30

31

35
30
25
20
15
10
5
0

Srpen.

Slunečno bylo 7 dní, propršelo 11 dní, vítr foukal 1 den a jednou byla bouřka.
Průměrná polední teplota byla 21,1°C. Dešťových srážek bylo rekordních 176 mm. Ve dnech
6. a 7.8 – 62 mm. Jednalo se o teplotně průměrný, ale mokrý měsíc.
Srpen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ráno
14,7
15,5
16,8
14,6
13,1
12,7
12,0
11,1
12,8
12,8
Večer 22,2
20,5
24,6
23,6
19,8
18,3
21,4
19,6
21,3
20,2
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Září. Slunečno bylo 5 dní, propršelo 8 dní, vítr foukal 4 dny a jednou byla ranní mlha.
Průměrná polední teplota byla 15,3°C. Dešťových srážek bylo rekordních 112 mm.
Jednalo se o teplotně průměrný a mokrý měsíc.
Září
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ráno
8.7
10,2
10,6
9,6
11,2
11,9
6,1
6,3
9,9
Večer
11,7
14,8
16,2
16,3
17,1
18,5
11,8
11,3
16,8
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