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Úvod.

Vážení občané. Zimní počasí se často jevilo spíše jako jarní. Motoristé a platící
tepelnou energii s tím byli spokojení, ale milovníci zimních sportů v našem okolí už tolik
ne. Ale v půlce února přece jen nějaký sníh napadl a také začalo mrznout. A sice hodně. A
vydrželo toto mrazivé počasí až do března. Zvolili jsme prezidenta republiky. Přivítali jsme
nové občánky obce. Schválili jsme opět navýšený vyrovnaný rozpočet obce ve výši
3.800.000 Kč. Prodejna Jednoty byla u nás několik týdnů uzavřena. Dorazil k nám tak
problém, se kterým se potýkalo již hodně obcí v našem okolí. Po uzavření hospody už před
několika lety je to další rána na život v malé obci, jako je ta naše.
J. Dočekal

Co v tomto čísle najdete:

Zimní Poděšín 2/2018, letecký pohled.
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Proběhl Silvestrovský turnaj ve stolním tenise, vítěz Jaroslav Sobotka.
Silvestrovské oslavy se nevyhnuly ani Poděšínu.
Proběhla Tříkrálová sbírka.
až 13.01. volby prezidenta 1. kolo, vyhrál Miloš Zeman.
Myslivecký ples se skupinou Profil
Je zavřená prodejna Jednota.
Proběhlo vítání občánků
až 27.01. volby prezidenta 2. kolo,
Prezidentem republiky byl zvolen Miloš Zeman
Prodejna Jednota opět otevřena
Z. Jaroš, J. Dočekal
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Obecní úřad
Usnesení zastupitelstva obce Poděšín, ze dne 16.12.2017–23.02.2018
182: Zastupitelstvo obce schválilo Dodatky ke smlouvám s firmou Miloslav Odvárka
ODAS na zajištění odvozu separovaného odpadu a dodatek č. 17 ke smlouvě ze dne
7.11.1994 na zajištění odvozu a uložení tuhého komunálního odpadu. Dodatky se týkají
zdražení vývozu komunálního a separovaného odpadu, a to o 4 %.
183: Zastupitelstvo obce schválilo návrh na vyhotovení projektové dokumentace potřebné
k žádosti o dotaci na opravu lesní cesty p.č. 532. Týká se to cesty, která pokračuje od
ukončené asfaltové cesty na Kopec, až na Samotín.
184: Zastupitelstvo obce schválilo návrh cenové nabídky na veřejné osvětlení v obci od
firmy E.mont, s.r.o. Nové Město na Moravě a to v lokalitě nových parcel a osvětlení
autobusové zastávky a vánočního stromu.
185: Zastupitelstvo obce schválilo návrh stavby garáže o dvou stáních na pozemku Jana a
Marie Slámových.
186: Zastupitelstvo obce bere na vědomí stížnost Jana Koumara na blokování průjezdu
místní komunikace a bude řešit nápravné kroky.
187: Zastupitelstvo obce bere na vědomí upozornění od Policie ČR na nedostatečná značení
místních komunikací a ponikne nápravné kroky.
188: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce Poděšín na rok 2018 bez žádných výhrad.
189: Zastupitelstvo obce bere na vědomí dokončení stavby stání na kontejnery.
190: Zastupitelstvo obce bere na vědomí dokončení odvodnění Kulturního domu.
191: Zastupitelstvo obce schválilo Souhlas vlastníka a Kupní smlouvu pro zábor pozemků
par.č. 1224/5 a par.č 1224/1 v k.ú. Dobroutov, jehož vlastníkem je Lesní družstvo Polná,
kterého jsme také členem. Tento zábor je veden Krajem Vysočina.
192: Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozhodnutí Městského úřadu Žďár nad Sázavou,
odbor životního prostředí, které vydalo stavební povolení k opravě stavby vodního díla
„Oprava a odbahnění rybníka Mlýnský“.
193: Zastupitelstvo obce schválilo nákup nového PC na obecní úřad z důvodu dosluhující a
již nedostatečné vybavenosti pro potřeby vedení agendy Obce.
194: Zastupitelstvo obce schválilo Žádost o změnu plánu společných zařízení v k.ú.
Poděšín, která se týká realizace výstavby, vyhotovení projektových dokumentací polní cesty
C20. Povrch této cesty bychom chtěli změnit ze štěrkové na asfaltovou.
195: Zastupitelstvo obce schválilo projektovou dokumentaci pro stavbu „Senážní žlab“,
jehož investorem je Jan Sláma. V předložené dokumentaci neshledalo zastupitelstvo žádné
nedostatky, které by tomu bránily.
196: Zastupitelstvo obce schválilo záměr na stavbu rodinného domu Ing. Jana Slámy na
parc. č. 34/2. Byla předložena projektová dokumentace a nebyly zjištěny žádné nedostatky,
které by byly v rozporu s územním plánem obce.
197: Zastupitelstvo obce schválilo záměr na stavbu rodinného domu Mgr. Redy Ifraha na
parc. č. 34/3. Byla předložena projektová dokumentace a nebyly zjištěny žádné nedostatky,
které by byly v rozporu s územním plánem obce.
198: Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtový výhled Mateřské školy Poděšín na období
2019 – 2021.
199: Zastupitelstvo obce schválilo řádnou účetní závěrku MŠ Poděšín, která byla
sestavena k 31.12.2017 a nebyly shledány žádné nedostatky.
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200: Zastupitelstvo obce schválilo převod zisku MŠ Poděšín z roku 2017 ve výši 27 070,68
Kč do rezervního fondu. Peněžní prostředky budou účelově využity v následujícím období
na rozvoj a vybavení MŠ.
201: Zastupitelstvo obce schválilo žádost o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č.
53/1, které bylo sjednáno ve smlouvě ze dne 28.9.2012 mezi obcí Poděšín a Jednotou. Jedná
se o pozemek, kde vede plynovodní přípojka k Jednotě.
202: Zastupitelstvo obce schválilo nabídku převodu pevné linky k O2. Tato nabídka je
výhodnější ohledně neomezeného volání a je levnější oproti původní společnosti. Cena za
měsíc je 599 Kč s DPH.
203: Zastupitelstvo obce schválilo návrh na zateplení stropu sálu a přísálí kulturního domu,
kdy bylo zjištěno, že tam toto zateplení schází. Z důvodu rekonstrukce kulturního domu
v předešlých letech by bylo dobré toto opatření dokončit nejen z důvodu úspor energií ale i
promrzání budovy.

Stav financí k 31. 12. 2017:
- pokladna:
- bankovní účet 1:
- bankovní účet 2:
- bankovní účet 3:
Celkem:

0,00 Kč
1.823.142,39 Kč
380.715,92 Kč
1.002.697,84 Kč
3.206.556,15 Kč
J. Dočekal

Volby prezidenta
1. kolo:
12. ledna byla zahájena druhá přímá volba prezidenta republiky. Volební komise
pracovala ve složení: předseda Martina Dobrovolná, zapisovatel Ludmila Šimková, členové
Olga Jágrová a Iveta Sekničková.
V Poděšíně v prvním kole voleb prezidenta ČR bylo zapsáno 197 voličů. K volbám
jich přišlo 154, což je 78,17%, to je nadprůměrná účast. Vítězem voleb se stal současný
prezident Miloš Zeman, který získal 78 hlasů to je 50,6%, na druhém místě skončil Jiří
Drahoš 33 hlasů to je 21,4%, 3. Pavel Fišer 19 – 12,3%, 4. Michal Horáček 10 – 6,5%, 5.
Marek Hilšer 6 – 3,8%, 6. Mirek Topolánek 5 – 3,24%, 7. Jiří Hynek 2 – 1,3%, 8. Petr
Hannig 1 – 0,6%, 9. Vratislav Kulhánek 0.
Okres Žďár nad Sázavou:
Volební účast byla 68,9%. 1. Miloš Zeman, 43,7%, 2. Jiří Drahoš 23,3%, 3. Pavel Fišer
14,3%, 4. Marek Hilšer 8,1%, Michal Horáček 5,8%, 5. 6. Mirek Topolánek 2,7%, 7. Jiří
Hynek 1,1%, 8. Petr Hannig 0,5%, 9. Vratislav Kulhánek 0,4%.
Kraj Vysočina:
Volební účast byla 67,1%. 1. Miloš Zeman, 42,2%, 2. Jiří Drahoš 24,5%, 3. Pavel Fišer
11,8%, 4. Michal Horáček 7%, 5. Marek Hilšer 9%, 6. Mirek Topolánek 3,2%, 7. Jiří Hynek
1,2%, 8. Petr Hannig 0,6%, 9. Vratislav Kulhánek 0,5.
ČR:
Volební účast byla 61,9%. 1. Miloš Zeman, 38,6%, 2. Jiří Drahoš 26,6%, 3. Pavel Fišer
10,2%, 4. Marek Hilšer 9%, Michal Horáček 7%, 5. 6. Mirek Topolánek 3,2%, 7. Jiří Hynek
1,2%, 8. Petr Hannig 0,6%, 9. Vratislav Kulhánek 0,5%.
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2. kolo:
26. ledna byla zahájeno druhé kolo volby prezidenta republiky. Ve druhém kole voleb
prezidenta ČR bylo zapsáno 197 voličů. K volbám jich přišlo 157, což je 79,7%. Vítězem
voleb se stal současný prezident Miloš Zeman, který získal 101 hlasů to je 64,74%, na
druhém místě skončil Jiří Drahoš 55 hlasů to je 35,25%, 1 hlas byl neplatný.
Okres Žďár nad Sázavou:
Volební účast byla 73,75%. 1. Miloš Zeman, 57,15%, 2. Jiří Drahoš 42,84%,
Kraj Vysočina:
Volební účast byla 71,51%. 1. Miloš Zeman, 55,84%, 2. Jiří Drahoš 44,15%,
ČR:
Volební účast byla 66,6%. 1. Miloš Zeman, 51,36%, 2. Jiří Drahoš 48,63%,
Prezidentem České Republiky se na dalších 5 let stal opět Miloš Zeman.
Z. Jaroš

Volební komise
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Obecní rozpočet 2018
§
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1340
1341
1361
1381
1382
1511
2310
3722
1012
1031
3392
3633
6310
3619
2310
3392
3725

Příjmy
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti
Daň z příjmu fyz. osob z kap.
Daň z příjmů práv. osob
Daň z příjmů práv. osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Popl. za provoz syst. likv. kom. odp.
Poplatek ze psů
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Odvod z loterií
Daň z nemovitostí
Vodné
Komunální odpad
Příjmy z pronájmu pozemků
Lesní družstvo-nájemné
Příjmy z pronájmu -KD
Nájemné RWE plynovod
Příjmy z úroků
Příjmy z úroků-FRB
Vratka podzemní voda
Přijaté nekapitálové příspěvky
záloha Eko-kom
Dotace - výkon státní správy
Příjmy celkem

700 000
15 000
70 000
710 000
130 000
1 325 000
130 000
5 000
200
10 000
5 000
240 000
200 000
3 000
19 400
120 000
1 300
18 000
100
100
15 000
2 000
20 000
60 900
3 800 000

v Kč

§
1031
2212
2221
2292
2310
2321
3111
3314
3319
3341
3392
3399
3421
3429
3631
3636
3639
3721
3722
3725
3739
3745
5512
6112
6171

Výdaje
Pěstební činnost
Silnice
Provoz silniční dopravy
Dopravní obslužnost
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod, kanalizace
Mateřská školka
Knihovna
Setkání rodáků
Rozhlas
Kulturní dům
Záležitosti kultury
Využití volného času dětí a mládeže
Sport
Veřejné osvětlení
Územní rozvoj
Komunální služby
Svoz a odvoz nebezpečného odpadu
Svoz a odvoz komunálních odpadů
EKO-KOM
Ost. ochr. půdy a spod. vody
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Požární ochrana
Zastupitelstvo obcí
Činnost místní správy
Služby peněžních ústavů
Celkem výdaje

20 000
99 000
11 000
50 000
100 000
3 000
1 448 300
8 000
100 000
2 000
121 000
5 000
700 000
7 000
220 000
2 000
20 100
12 000
150 000
4 000
50 000
75 000
22 000
359 000
206 600
5 000
3 800 000

v Kč
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Tříkrálové sbírky
Poděkování za dary do Tříkrálové sbírky
Milí obyvatelé Poděšína, velice rád vám touto cestou tlumočím poděkování Oblastní
charity Havlíčkův Brod za vaši štědrost v letošní Tříkrálové sbírce. Obyvatelé Poděšína
přispěli částkou celkem 11 168,- Kč. Z děkovného dopisu Oblastní charity Havlíčkův Brod
vybírám následující:
„Tříkrálová sbírka nám v roce 2018 pomůže, za přispění dotace z Evropské unie,
nakoupit celkem 16 potřebných aut do terénních sociálních služeb, jako je například
Charitní pečovatelská služba, Centrum osobní asistence, Středisko rané péče, Domácí
hospicová péče nebo Šipka – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi. O realizaci
tohoto záměru i o celkovém výtěžku sbírky v našem regionu vás budeme nadále informovat
prostřednictvím médií, našeho webu www.hb.charita.cz, i naší facebookové stránky
https://www.facebook.com/oblastnicharitahavlickuvbrod/
Děkujeme … za spolupráci a pomoc při realizaci Tříkrálové sbírky 2018. Máme
upřímnou radost z toho, že jste nám pomohli roznášet požehnání do domácností mnoha lidí
dobré vůle.
Děkujeme všem, kteří se ve vaší farnosti zapojili do Tříkrálové sbírky, ať už jako
asistenti, vedoucí skupinek, nebo se jakkoliv postarali o organizační zabezpečení sbírky.
Velké díky patří malým i velkým, kteří si vzali na hlavy královské koruny a obcházeli dům
od domu. Bez jejich zpívání, obětavosti a ochoty by Tříkrálová sbírka nemohla být.
Prosíme, sdělte jim naše upřímné poděkování. Díky samozřejmě směřujeme také všem,
kteří jakoukoli částkou přispěli do tříkrálových pokladniček. Všechny, kteří se zapojili
do Tříkrálové sbírky, svěřujeme do našich modliteb.
Přejeme vaší farnosti dobrý a požehnaný rok 2018…
Za Oblastní charitu Havlíčkův Brod
Bc. Jana Dománková
koordinátorka TKS,
Oblastní charita Havlíčkův Brod“
Závěrem mi ještě zbývá jmenovitě poděkovat panu Jiřímu Enderle ml., vedoucímu
skupinky koledníků, která v Poděšíně koledovala. Děkuji také panu starostovi Davidu
Nejedlému za jeho spoluúčast při zapečetění pokladniček a úředním sčítání výnosu sbírky.
Ve farnosti Nížkov, která zahrnuje i Poděšín, Rosičku a Sirákov, se letos vykoledovalo
celkem 80 873 Kč.
Ještě jednou mnohokrát děkuji všem dárcům.
Zdeněk Sedlák, administrátor farnosti Nížkov

Tříkrálová sbírka.
V sobotu 6. ledna proběhla v nížkovské farnosti Tříkrálová sbírka. V Poděšíně se o ni
postarali: Jiří Enderle ml., Lukáš Enderle, Petruška Rosecká a Terezka Jágrová. Sbírka letos
vynesla v nížkovské farnosti rekordních 80.873,-Kč. Z vybraných peněz je určeno 65 % na
potřeby Oblastní Charity Havlíčkův Brod, 15 % na projekty naší Diecézní charity, 10 %
pomůže potřebným v zahraničí, 5 % podpoří celostátní projekty a 5 % tvoří náklady sbírky.
V jednotlivých obcích bylo vybráno: Buková – 11.640,- Kč; Poděšín – 11.168,-Kč; Nížkov
– 38.895,-Kč; Rosička a Špinov – 4.530,-Kč; Sirákov – 14.640,-Kč.
Z. Jaroš
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Oznámení
Setkání rodáků.
V sobotu 23. 6. 2018 se bude konat již 6. Setkání rodáků obce Poděšín. Všichni občané
jsou srdečně zváni. Bude nachystán bohatý a zajímavý program. K poslechu i tanci bude
hrát kapela, kterou již známe z oslav 110 let hasičů. Nebude chybět občerstvení.
Setkání je pro všechny rodáky i přátele Poděšína, informujte, prosím, všechny, kdo by se
chtěl zúčastnit a pobavit v Poděšíně a pozvánka se k němu nedostala.
J. Dočekal

Prodejna
Když nám v lednu zavřeli prodejnu, rozhodně to většina z nás pocítila. Hlavně ti co
nemají auto a museli autobusem, což není zrovna pohodlné cestování s nákupem. Teď, když
se konečně podařilo najít prodavačku, je potřeba jí podpořit a chodit nakupovat. Když si
tam někdo koupí pouze pečivo nebo jenom to, co zapomene, tak to určitě prodejnu
nezachrání a hrozí znovu uzavření prodejny.
Myslím, že i COOP mívá lákavé akce, mnohdy i lepší než v supermarketu. A hlavně
jsou více zaměřeni na české potraviny, což je v dnešní době také důležité. Ono někdy právě
ta hezká cena je na úkor kvality. Tímto Vás prosím o co největší podporu.
J. Landová

Zemědělství v Poděšíně.
Byl jsem dotázán, jestli nemám ve svém archivu nějaké informace, co se týká
zemědělství v Poděšíně. Bylo to myšleno od vzniku družstva, ale mám informace ještě před
založením družstva. Když jsem odpověděl, že mám poměrně hodně zpráv, tak jsem byl
požádán, jestli bych je postupně vydával ve zpravodaji obce Poděšín. Takže od příštího čísla
začnu zveřejňovat.
Z. Jaroš
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Mateřská škola
Hasiči v Mateřské škole
V lednu 2018 navštívili mateřskou školu v Poděšíně hasiči ze Žďáru nad Sázavou
s preventivním programem přizpůsobeným právě této věkové skupině. Děti nejdříve
vyslechly výklad o jejich práci, odpovídaly na otázky, diskutovaly, přispívaly také svými
poznatky. Některé totiž chodí do hasičského kroužku v Sirákově. Vyzkoušely si čepici a
jiné věci. Poté se jeden z hasičů celý ustrojil do hasičské výbavy, nasadil boty, helmu,
hasičský přístroj. Opravdu celá výstroj má velkou váhu. Také jsme si to oblékli. Děti
dostaly dárky. Svítící náramky s logem ihned nasadily na zápěstí. Pracovní listy vykreslily a
omalovánky mohou použít ještě příště. V týmu přijela také jedna paní hasička, která dětem
přečetla krásnou hasičskou pohádku. Dopoledne bylo příjemné, pro děti přínosné. I hasičům
se líbila naše poděšínská školička. Moc děkujeme za krásný program a snad někdy příště.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat ZD za brambory do školní jídelny, panu
Františku Landovi za opravu vypínače v šatně a paní Landsmanové za výtvarné potřeby pro
děti k Vánocům.
MŠ Poděšín
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Výročí obce končící 8
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Vyplenění Poděšína Billungem ze Žumberka a Bohuňkem z Popovic
Název obce – Pozdyesin
Hejna kobylek zničila veškerou úrodu na celé Vysočině
Panství zbaveno od evangelických kněží
V Poděšíně rychtář Eliáš, výsadní rychta
Tento rok byl mimořádně úrodný, sýpky a stodoly údajně nestačily pobrat
sklizené obilí
Byla postavena z rozseče malá dřevěná zvonička
Přemnožení vlků, obyvatelé na ně byli nuceni uspořádat hony
Přilétla hejna kobylek a sežrala veškerou úrodu a zpustošila náš kraj
27.2. Na Jihlavsku, Polensku a okolí bylo zemětřesení, které trvalo 2 minuty a
dosáhlo 6° Richterovy stupnice
28.2. Obec obdržela privilegium dědičné rychty, Jan Rosický
Počet obyvatel 267, mužů 124, žen 143, domů 43
4.-5.8. Na polensko-přibyslavském panství bylo zemětřesení
21.11. Zahájení vyučování v nové škole
Rychtář Jan Rosický č.19, 1. konšel František Matoušek č.20, 2. konšel Jan
Jaroš, č.34
Rychtář Jan Rosecký č.19, 1. konšel Václav Blažek 17, 2. konšel Martin
Flesar 10, představený Martin Rosecký č.11
Konec roboty 1092 voly, 390 dní
16.5. V Soběslavi se narodil Jan Bezděk, učitel na Poděšínské škole, světová
osobnost v oboru mykologie, zemřel 9.3.1915 v Polici nad Metují, kde má
sochu a je po něm pojmenován městský park. V Soběslavi mu byla
odhalena pamětní deska
12.7. Shromáždění lidu pod širým nebem na Žižkově poli, velká událost.
17.9. Zemřel Nížkovský učitel František Hladký, narozen v Bohdalově roku
1805. První učitel v Poděšíně kde učil od 26. května 1825 do 28. května
1846
15.7. Prvou mši svatou sloužil nově vysvěcený kněz pan Václav Rosecký
(narozený 15.9.1865 na čísle 5, otec Václav Rosecký) zdejší rodák
v Hradci Králové, kde studoval
3.3. Zvolena školní rada. Předseda Martin Flesar č.10 starosta obce, Josef
Rosecký, Antonín Rosecký č.5, a správce školy Josef Med
10.10. Zahájeno vyučování na dvoutřídce, přistavení školy na 2 třídy
13.12. Nová školní rada: Předseda Josef Rosecký č.19 - starosta obce, členové:
Martin Flesar č.10, Martin Rosecký č.11, a učitel Josef Med.
11.5. 11. – 14. ledna byla sněhová vánice. Pro množství sněhu nebylo možno
vyjet.
29.5. V noci přišel mráz a zmrzly brambory v porostech.
5.6. Ráno přišel mráz, hlavy kvetoucího žita obaleny ledem. Brambory opět
zmrzly.
21.11. Od 21. října do 8. listopadu byla škola uzavřena pro Španělskou chřipku.
(pokračování příště)
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Oslavenci
Václav
Smejkal
88 let

Františka
Rosecká
95 let

Anežka
Šmirausová
80 let

Jaroslav
Dočekal
97 let

Ludmila
Řeháčková
70 let
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Vítání občánků
V neděli 21. ledna 2018 v 10:00 hodin proběhlo v pěkně vyzdobené Mateřské škole již
čtrnácté vítání nových občánků do naší obce. Letos jsme přivítali nově narozené děti za rok
2017. K vítání byly pozvány tři děti a to: Mikuláš Šimek s rodiči Markétou a Pavlem,
Antonín Sláma s rodiči Hanou a Antonínem a Adéla Flesarová s rodiči Růženou a Lukášem.
Poslední jmenovaní se z důvodu předchozí rodinné události nemohli dostavit.
Vítání zahájila a uváděla Kateřina Dobrovolná a při předávání dárků pomáhala
místostarostka Jitka Landová. Za obecní úřad se účastnil František Bláha. Fotil a filmoval
Jaroslav Dočekal. Kulturní program s dětmi nacvičila ředitelka mateřské školy paní Hana
Řičanová a vystupovaly: Eliška Košáková, Anežka Landsmanová, Alžběta Černá a Terezka
Chvátalová.
J. Dočekal

Uvádějící

Pořadatelé

Slámovi

Šimkovi

Učinkující děti
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Turistické stezky - 4. část
5. Naučná stezka kolem Zelené hory ve Žďáře nad Sázavou
Vycházkový okruh A v délce 2,1 km je situován do okolí Bránského rybníku a představí
dvě stavby významného českého architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla – Hospodářský
dvůr Lyra a Dolní hřbitov. Vycházkový okruh B v délce 2,6 km je výletem do míst s
nejvyšší ochrannou přírody a krajiny. Provede Vás působivým prostředím okolí rybníku
Konvent, nabídne výhledy na rybník, zámek a v neposlední řadě na poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře.
A1 Barokní most ve Žďáru nad Sázavou
A2 Bylo nebylo ...
A3 Bránský rybník
A4 Hospodářský dvůr Lyra
A5 Dolní hřbitov
B1 Evropsky významná lokalita Louky u černého lesa
B2 Přírodní památka Louky u černého lesa
B3 Historie zámku Žďár nad Sázavou
B4 Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
B5 Zámek Žďár nad Sázavou - bývalý cisterciánský klášter
Zdroj: http://www.zdarns.cz
J. Dočekal
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Obyvatelé 2017
1. Počet obyvatel k 1.1.2017
250 z toho 131 mužů a 119 žen.
2. Narozené
3 Sláma Antonín
č.p. 81 nar.
Děti v roce
Flesarová Adéla
č.p. 75 nar.
2017
Šimek Mikuláš
č.p. 25 nar.
3. Přihlášení
0
č.p.
nar.
občané v
č.p.
nar.
roce 2017
č.p.
nar.
4. Přehlášení
3 Flesar Lukáš
17.2. z čísla 83
č.p. 75
nar.
obyvatelé
Slámová Růžena
17.2. z čísla 94
č.p. 75
nar.
Doležalová Kateřina
z čísla 12
č.p. 45 nar.
5. Zemřelí
2 Landsmanová Marie *13.3.1921
č.p. 56 † 22.5.2017
občané
Šorfová Františka *25.3.1927
č.p. 26 † 5.6.2017
v roce 2017
6. Zemřelí
3 Ševeček Svatoslav *18.11.1960
č.p. 31 † 6.-7.2017
rodáci a
Šimek Bohumil *26.3.1944
č.p. 12 † 20.11.2017
bývalí
Koumarová Božena *25.7.1932
č.p. 44 † 18.12.2017
obyvatelé
v roce 2017
7. Odhlášení
4 Bláha Ondřej
25.1.2017 do Polné
nar.
občané v
Bláhová Marie
25.1.2017 do Polné
nar.
roce 2017
Bláhová Šárka
25.1.2017 do Polné
nar.
Schauer Lukáš
10.5. do Poličky
č.p. 58 nar.
8. Svatby
2 Řeháčková Petra a Štohanzl Jan
č.p. 59 dne:
Štohanzlová Lucie a Ondra
č.p. 48 dne:
9. Počet obyvatel k 31.12.2017
247 z toho 131 mužů a 116 žen.

96 roků
90 roků
56 roků
73 roků
85 roků

Z. Jaroš, J. Dočekal
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Domy v Poděšíně a jejich obyvatelé
Rok Jméno - č.p. 74
Kulturní dům – zahájení
1954 stavby
Kulturní dům – ukončení
1958 stavby
Kulturní dům – zbourané
jeviště, zavezen sklep,
1989 přistavěna kotelna a sprcha
1990 Kulturní dům - omítnutí
Kulturní dům - nově opraven
1998 a obložen kulturní dům
2003 Kulturní dům - plynofikace
Kulturní dům - rekonstrukce
sociálního zařízení a nová
2004 voda
Kulturní dům - zvětšování,
2005 přestavba kuchyně

Rok Jméno - č.p. 79
Jaroš Zdeněk – zahájení
1980 stavby
1984 Jaroš Zdeněk – kolaudace
2018 Jaroš Zdeněk – Byt

Rok Jméno - č.p. 88
Koumar František – zahájení
1986 stavby
1989 Koumar František – kolaudace
2018 Koumar František - Byt

Rok
1981
1984
2015
2016

Rok Jméno - č.p. 89
1986 Jágr Pavel – zahájení stavby
Jágr Pavel – hospodářská
1992 budova
2018 Jágr Pavel - Byt

2015 Kulturní dům – oprava výčepu
Kulturní dům – oprava přísálí,
toalet, okapů a odpady
2016 dešťové vody
Kulturní dům – dlažba u
vchodu, plastová okna,
chodba, šatna, strop,
2017 podlaha, obložení
Kulturní dům – zateplení
2018 stropu

Rok Jméno - č.p. 82
1984 Šorf Milan – postavení
2018 Šorf Milan – Byt

Rok Jméno - č.p. 75
1965 Kancelář ZDV – zaháj. stavby
1966 Kancelář ZDV – ukonč. stavby
Kancelář ZDV – Podnik,
2016 Bytovka
Kancelář ZDV – Podnik,
2018 Bytovka
Rok Jméno - č.p. 76
1978 Jaroš Jiří – zahájení stavby
1981 Jaroš Jiří – kolaudace
Jaroš Jiří – stavba
1992 hospodářské budovy
2018 Jaroš Jiří - Byt
Rok
1980
1981
2018

Jméno - č.p. 77
Kosour František – zah. stavby
Kosour František - kolaudace
Kosour František - Byt

Rok
1979
1983
2018

Jméno - č.p. 78
Koumar Milan – zaháj. stavby
Koumar Milan - kolaudace
Koumar Milan - Byt

Jméno - č.p. 80
Šimek Jan – zahájení stavby
Šimek Jan – kolaudace
Šimek Jan – Byt
Sobotková Hana – Byt

2018 Sobotková Hana – Byt
Rok
1981
1991
2018

Jméno - č.p. 81
Sláma Jan – zahájení stavby
Sláma Jan – kolaudace
Sláma Jan – Byt

Rok Jméno - č.p. 83
Flesar Vladislav – zahájení
1982 stavby
1986 Flesar Vladislav – kolaudace
2018 Flesar Vladislav – Byt
Rok
1997
2012
2012
2018

Jméno - č.p. 84
Hrabětová Věra – Chalupa
Hrabě Alexej – Chalupa
Bartošová Lea – Byt
Bartošová Lea – Byt

Rok Jméno - č.p. 85
Nejedlý Bohumil – zahájení
1981 stavby
1984 Nejedlý Bohumil – dokončení
2018 Nejedlý Bohumil – Byt
Rok Jméno - č.p. 86
Enderle Stanislav – zahájení
1984 stavby
1987 Enderle Stanislav – kolaudace
2000 Enderle Stanislav – přístavba
2018 Enderle Stanislav – Byt
Rok Jméno - č.p. 87
Matoušek Milan – zahájení
1986 stavby
1992 Matoušek Milan – kolaudace
2018 Matoušek Milan – Byt
14

Rok Jméno - č.p. 90
Šmirausová Anežka – zahájení
1984 stavby
Šmirausová Anežka –
1993 kolaudace
2018 Šmirausová Anežka - Byt
Rok Jméno - č.p. 91
Nejedlý Alois – zahájení
1987 stavby
1991 Nejedlý Alois – kolaudace
2018 Nejedlý Alois - Byt
Rok Jméno - č.p. 92
Doležal Václav – zahájení
1994 stavby
2002 Doležal Václav – kolaudace
2018 Doležal Václav - Byt
Rok
1998
2000
2018

Jméno - č.p. 93
Jágr Jaromír – zahájení stavby
Jágr Jaromír – kolaudace
Jágr Jaromír - Byt

Rok Jméno - č.p. 94
1998 Sláma Pavel – zahájení stavby
2018 Sláma Pavel - Byt
Rok
1978
1979
2005
2018

Jméno - č.p. 95
Klubovna TJ – zahájení stavby
Klubovna TJ – dokon. stavby
Obec Poděšín
Klubovna SDH

Rok Jméno - č.p. 96
2002 Flesar Bohumil – zah. stavby
2018 Flesar Bohumil - Byt
Rok Jméno - č.p. 97
2002 Šlechtický Jiří – zah. stavby
2018 Šlechtický Jiří - Byt
J.Dočekal
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Vánoce – pokračování 2. část
Historie
Od slavení svátku bylo krátce upuštěno poté, co Řehoř z Nazianzu odstoupil z úřadu
patriarchy konstantinopolského v roce 381, ale bylo znovu zavedeno Janem Zlatoústým asi
v roce 400.
V raném středověku byla oslava Narození Páně považována za méně významný.
Významnost Štědrého dne byla postupně zvyšována po korunovaci Karla Velikého na císaře
na Narození Páně v roce 800. Během středověku se pak svátek stal tak významným, že
kronikáři běžně uváděli, kde různí magnáti slavili Vánoce. Vánoce byly ve středověku
veřejné svátky, jako ozdoby byly používány břečťan, cesmína, a jiné stálezelené rostliny.
Na území Česka byl o Vánocích v období středověku dodržován zvyk bdění a půstu. Také
bylo zvykem, aby v předvečer Narození Páně kněží a žáci chodili a koledovali, po domech
svých věřících, což činili i v osmý den téhož svátku. Je popisováno, že do 16. století měly
vánoční dárky charakter úplatků. Poddaní dávali dárky vrchnosti a úředníkům, podřízení
nadřízeným. Někdy bývaly dárky vymáhány i násilím. Oslava Vánoc se v 17. století
přesunula do rodin, kde bylo oslavováno narození Ježíška a uctíváno rodinné štěstí a
vzájemná pospolitost. Také se o Vánocích vítal návrat Slunce a s tím byly spojeny i
štědrovečerní zvyky a obyčeje.
V Českých zemích bylo v 18. století hospodyňkám povoleno péct vánočku. Do 18. století
směli péct vánočku výhradně pekaři. Kromě darů pro hodnostáře bylo zvykem obdarovávat
chudé a koledníky. V 18. století bylo vystavování jeslí považováno leckde za nedůstojné,
protože jesle odváděly pozornost mládeže od kázání. Proto nejprve Marie Terezie a poté i
Josef II. vydali zákaz stavění jesliček v kostelích. Lidé však hledali náhradu a stavěli jesličky
doma. Výroba domácích betlémů a jesliček se masivně rozšířila především na venkově.
Zákaz stavění jesliček v kostelích byl oficiálně zrušen až v roce 1825.
Tradice zdobení vánočního stromku pochází z německých zemí. Jedna z prvních zpráv o
ozdobeném osvětleném stromku v místnosti je v brémské kronice z roku 1570. První
stromeček v Česku postavil a ozdobil režisér pražského Stavovského divadla Leibich, jenž
byl původem z Bavorska, v r. 1812. Jako ozdoba stromečku je používáno nejen ovoce,
ořechy a voskové, dřevěné, papírové nebo kovové ozdoby, ale i pečivo. Koncem 19. století je
stromeček zdoben též lojovými svíčkami, ale po vynálezu parafínu v roce 1833 a jeho použití
na svíčky jsou používány parafinové svíčky.
V 19. století se v českých zemích uchytil zvyk kuchyňské přípravy kapra, který se sem dostal
z Rakouska.
V Československu v období První republiky byly na Vánoce nedostatkovým zbožím nejen
ryby, ale například i kvasnice. Místo mnoha potravin byly používány jen náhražky.
Společné slavení Štědrého večera znepřátelenými vojáky je popisováno jak během první, tak
druhé světové války. Křesťanské tradice Vánoc se nacisté pokoušeli změnit na
starogermánské pohanské „slavnosti slunovratu“ a „svatý svátek Němců“, v německých
školách bylo zakázáno slavit narození Ježíše Krista a nesměly se zpívat vánoční koledy
s náboženskou tematikou.
Československá komunistická vláda se podobně jako nacisté snažila co nejvíce potlačit
křesťanskou podstatu Vánoc ve veřejném životě. Veřejných oslav Vánoc jako narození
Ježíše Krista se československý občan dočkal znovu na Vánoce 1989.
Zdroj: www.wikipedia.org
(pokračování příště)
Upravil J. Dočekal
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Stolní tenis
Silvestrovský turnaj.
V sobotu 30. prosince proběhl tradiční Silvestrovský turnaj ve stolním tenise. Vítězem
turnaje se stal Jaroslav Sobotka, 2. Bohuslav Filip oba Nížkov, 3. Jiří Babínek - Polná, 4.
Miroslav Vlček - Nížkov, 5. Martin Kučera - Polná, 6. Michal Beránek - Nížkov, 7. (1.)
Radim Jaroš, 8. (2.) Jaroslav Štikar oba Poděšín, 9. Petr Jaroš, 10. Bohuslav Eliáš oba
Nížkov, 11. (3.) Jana Kourková - Poděšín, 12. Zdeněk Brabec - Nížkov, atd.
Pořadí hráčů TJ Poděšín: 4. Lubomír Mráček, 5. Aleš Neubauer, 6. David Musil, 7. Marie
Vejvodová.
Čtyřhra: 1. Filip – Eliáš, 2. Sobotka – Vlček, 3. Kučera – Babínek, 4. Štikar – Kourková, 5.
Beránek – Brabec, 6. Jaroš Petr a Radim, atd.
Z. Jaroš

Sportovní kroužek
Ve spolupráci s naší obcí, jsem se rozhodla pro mladší spoluobčany založit sportovní
kroužek, který bude pod mým vedením. Kroužek by probíhal v sobotu nebo neděli
v odpoledních hodinách po domluvě s rodiči. Jelikož máme opravený kulturní dům, byla by
škoda, toho nevyužít. V teplejším počasí, by se chodilo na hřiště. Zájemci se mohou přihlásit
na tel. 777975806. Všichni jsou vítáni.
Monika Vencovská
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Antonín Chvátal v Americe - 13. část
Lidé drazí, to vám teprve nejsem schopen popsat, co jsem tehda prožíval! Ta pilná a do práce
zabraná žena, která před okamžikem vyhlédla ze dveří, aby viděla, na koho to ten pes tak
štěká, byla moje drahá matka. Na první pohled jsem ji poznal, chtěl jsem ji skočit do náruče a
zlíbat ji, ale pak jsem se zdržel, aby se nějak chuděrka nevylekala. Dal jsem pozdravení a ptal
jsem se, jsem-li dobře u Chvátalů. Teď po letech, když to píši a na tu chvíli vzpomínám,
pláču ještě jak malý kluk. „I ano, my jsme Chvátalů,“ odpovídá matka a dosud samozřejmě
netušíce, že mluví s jedním ze svých dětí, kterému dala život a kterého kojila. Zeptal jsem se
ji tedy, zdali je doma hospodář, že bych s ním rád mluvil. Matka mi odpověděla, že je doma,
že sedí v druhé světnici a že asi něco čte a hned mne upřímně zvala, abych šel dál. Jdu tedy
vedle matky přes celou síň, při tom se mi chvěje srdce, ale nedávám na sobě nic znát a jen ji
dávám za pravdu, když mi říká, že to dá práce a zlobení, než se z těch kuřat vypiplají slepice.
To již matka otevírá dveře od kuchyně a volá otce, že k němu někdo jde. Otec mě vybízí,
abych šel dál, ale sama za mnou zase dveře zavírá a jde opět po své práci. Prošel jsem
známou kuchyní, v okamžiku poznávám známé kusy nábytku, kamna a rodinný stůl, cítím,
že jsem doma, a přece zatím dosud o tom nikdo neví, ani moje drahá máma o tom nemá
tušení, ačkoli jsem s ní právě mluvil. V druhé světnici seděl otec za stolem a četl noviny,
v jejichž malém formátu jsem hned poznal „Kříž a Maria“, kteréžto noviny duchovní četby
otec odbíral, už před mým odjezdem do Ameriky. Otce jsem taky hned poznal, i když trochu
ve vlasech zešedivěl, ale dělám zase, jakoby se nechumelilo. Dám pozdravení a hned se
ptám: „Tak vy jste ten pan Chvátal? Mám vám vyřídit mnoho pozdravů od vašeho švagra
Antonína Roseckého a taky od vašeho syna Antona z Ameriky. Právě jsem sám z Ameriky
přijel, a poněvadž jsem se tam s těmi vašimi poznal, prosili mne, abych se tu u vás zastavil
při svém návratu do vlasti a vyřídil vám jejich pozdravy. Otec položil mezitím noviny na
stůl, hledí na mne nějak nedůvěřivě, ale zároveň se zřejmě udivenou zvědavostí. Potom mi už
připravuje židli a vyzívá, abych se posadil, a jedna otázka stíhá druhou. „Jakpak se tam
prosím vás jen má, ten náš syn, jakpak se daří Roseckým? Přitom se pranic neptá, odkud
jsem přišel. Sedíme tak již hezkou chvíli, otázky se sypaly jedna za druhou a z nich jsem
právě poznal, že mě rodiče mají stejně tak rádi, jako když jsem před lety odjížděl. Proto mi
už začínalo být otce líto, že jej tak podvádím, už mě i jazyk svrběl, abych se mu dal poznat,
ale pak jsem se zase opanoval a jen jsem se tak namátkou zeptal: „Zdalipak si myslíte, že
byste svého syna ještě poznal? Mně se zdá, že byste ho už ani nepoznal, kdyby tu tak před
vámi se mnou seděl.“ Otec na to: „Ó, ano já ho stále vidím před očima, jak odjížděl před
sedmi léty, jenomže dnes už asi musí být z něj velký silný člověk.“ Na to mu odpovídám: O
ne, zdá se mi, že se mýlíte. On nevypadá tak, jak si ho představujete. Není ani velký, ani
silný. Váš syn Anton právě přijel z Ameriky, nyní tu sedí před vámi a vy s ním hovoříte. Což
ho nepoznáváte?“ Otec se na mne upřeně podíval, pak chtěl něco říci o tom svém překvapení,
že „to-to ne-ní mož-né,“ avšak hned na to, že „to jsou přece jen oči našeho Toníka,“ a už
jsme si padli oba do náručí, drželi jsme se dlouho v oběti, srdce se nám rozbušila radostným
pláčem a pro samé slzy jsme nemohli už ze sebe vypravit ani slovo. Nejdříve se vzpamatoval
otec. Volal na matku, aby honem všeho nechala a přišla. Nevěděla chudinka, co se děje, měla
snad strach, že ten cizinec něco tátovi vyvedl, a když celá udýchaná přiběhla a viděla, že si
oba utíráme slzy, chytla se za cíp zástěry a naslouchala přerývanému vyprávění otcovo, že
„tu ten pán je náš Anton z Ameriky.“ Než to vyslechla celá se třásla dojetím, pak jsem ji už
držel pevně v náručí a líbal a znovu radostí plakal zase s ní.
(pokračování příště)
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Historie
Nejstarší historie Poděšína a okolí - 51. část.
1698 - pokračování
Jen toho sena, otav dosti jest. Veliký hlad bude brzy po vsi naší, Poděšíně, Újezdě a
Janovicích. Jinde lepší to bylo, tak každý se snaží už teď zamluviti si zrní, zelí a řepu pro
sebe na zimu dlouhou. My dosti zásob máme, ale i tak žito koupit musíme, aby na mouku
měli jsme.
Lovili se rybníky v Rozsičce, Špinhofu, Skrejšově a 2 v Polné. Také do sádek se drobotina i
větší kusy dávají, ty se celé léto opravovaly pilně.
Zima započala od 22 - ho octobris (října) jméno Kordula. Až do roku konce chladné jsou, ale
sněhu málo jest i mrazy dosti malé taky. Hodně chorob všude jest a po vsích všech malá
dítka choré jsou i umírají hojně.
Majitel panství polenského i jiného František Josef Ditrichštejn, měl se svojí ženou Marií
Eliškou 17 dětí. On pomřel 28. novembris – listopadu 1698. Po něm dědí statky všechny
Leopold Josef.

1699
Zima je tvrdá od počátku roku, jsou velké mrazy a sněhu také hodně napadlo. Jídla mají lidé
málo, protože úroda byla slabá a skoro nic se nesklidilo. Každý jí co se dá, někdy jen
jedenkrát za den, aby nezemřel hlady. Děti hojně umírají a tak někteří rodiče jsou rádi, že je
o nějaký hladový krk méně. Je to věc velice smutná, ale tak to na vsích často bývá. Hodně se
jí openec a pučálka. Zima držela až do polovic dubna. Pak konečně nastalo teplo a lidé
vychází na slunce jako slabí mouchy, sotva nohy nesou. Lidé jedí, co se dá. Hodně jich chodí
za rasem do Nížkova a od něho berou maso ze chcíplého dobytka a to jedí, aby alespoň
trochu hlad zahnali. Vaří se plevy, černá mouka, řepa a z toho se dělá polévka. Také kdo má
hrách, tak ho nechá naklíčit a pak to vaří. To je velice nezdravé a mnoho dětí z toho umírá.
Farář v Nížkově, ani panstvo v Polné slitování nemá, aby lidu odpustili desátky a odvody
potravin a peněz, když na tom jsou tak zle.
Lidé se velice bojí, že je konec století a přijde v roce 1700 konec světa. Tak straší i farář
v kostele, aby se lid robotný bál. Rozumní lidé povídají, že co ještě může přijít horšího nežli
hrozné roboty, tresty, choroby, vojny a stálý strach co zítra bude.
Všude se povídá, že v Polné se má stavět nový velký kostel, na tom místě, co je menší chrám
Páně Panny Marie. Lidi z toho zase strach mají, že budou muset každou službu boží peníze
dávat. Lidé jsou všude chudí a kdo nějaký groš má chrání si ho pro sebe, protože těžko se
vydělává a ušetří. V Polné je děkan Václav Čapek. On je veskrze člověk dobrý, ale to je málo
platné pro věřící lid.
Rok je suchý, i když často chodí bouře a s nimi déšť. Úroda je všude pěkná, a tak se každý
již těší až ji bude mít doma sklizenou. Zima začala 19. listopadu. Hned jsou mrazy a sněhu
také dost napadlo. To drží přes svátky do konce roku.

1700
Zima je dost dobrá i když mrazy jsou občas silné. Také sněhu napadlo hodně, ale s koňmi se
dá dělat. Jaro je pěkné.
Nařízeny jsou štolové poplatky pro faru. 3 krejcary z každé krávy, v den svátku
velikonočních dá každá chalupa 5 vajec. Dále pak každá obec co k faře patří 15 měřic žita, 7
měřic ječmene, 29 měřic ovsa.
(pokračování příště)
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Školní kronika – 29. část
Školní rok 1887/88
Rok školní počal dnem 12. září 1887 a ukončen dnem 31. červencem 1888.
Dítek přijato bylo do školy 85.
Školních půldnů vůbec bylo 27.687
Školních půldnů nezameškaných bylo 20.307
Školních půldnů zameškaných omluvených 1.474
Školních půldnů zameškaných neomluvených 5.897
Návštěva školy byla tudíž daleko horší celkem, než roku loňského, což zavinila částečně i
linkavost místní školní rady.
Dne 15. července 1888 sloužil prvou mši svatou nově vysvěcený kněz pan Václav Rosecký
(narozený 15.9.1865 na čísle 5, otec Rosecký Václav, poznámka archiv Jaroš Zdeněk) zdejší
rodák v Hradci Králové, kdež dotyčný také studoval.
Konečně stůjž zde k neblahé paměti, příklad jak nesvědomitostí rodičů i velkou nechutí
místních školních rad podporovati učitele v jeho výchovných snahách, může se zakořeniti
proti vůli učitelově a proti jeho svědomitému přičinění v ohledu tom zlořád ve škole jako
krádež a podobně.
Tak začala se zmáhati krádež, správce školy vypátral viníky potrestal, při opětovném skutku
domluvil rodičům, leč domluva i trest zákonitý ponechání nějaký čas ve škole po vyučování
neměly kýženého výsledku. Rodiče sami dítky doma nekárali, ba spíše je podporovali, tak že
denně něco se ztratilo někomu, že děti mnohé se bály péro, tužku neb pryž nechat ležet na
lavici. Stěžoval si správce školy dobře věda, kam vše by dojíti mohlo místní školní radě, by
tato přítrž tomu učinila potrestáním dotyčných žáků trestem veřejným neb by rodičům
nařídila, by děti své pro příklad ostatním a pro výstrahu vlastníkem potrestali. Leč
odkládáno na naléhavou žádost učitelovu ustavičně. Zlodějství došlo tak daleko, že i věci
učitelovi se ztrácely. I mimo školu krádež se děla. I peřinka byla dítětem školním v cizím
domě ukradena. Jan Xxxx například jedním dnem vzal nově koupenou knížku na psaní písní,
náboženství, biblickou dějepravu, tedy věci skutečně již cenné. Zapíral, náboženství u něho
správce školy nalezl, ostatní takřka mocí na něm vynuceno, když i otec ho zastával, ač o
krádeži dobře věděl. Václav Xxxx, který již před tím peníze bral dopustil se opět krádeže.

Školní rok 1888 - 89
O inspekci konané dne 4. ledna 1890 nařídil velectěný pan c.k. okresní školní inspektor
František Šafránek, aby dva poslední listy z památní knihy byly vyříznuty a obsah událostí
těch, aby byl stručně jen poznamenán. Obsahovaly tyto listy v části rozepře mezi bývalým
správcem školy a místní školní radou. Proto byly vyříznuty. Ostatní co v nich poznamenáno
bylo, jest tuto opsáno.
Půldnů ve školním roce 1888/89 bylo:
Půldnů všech vůbec 25.975
Půldnů nezameškaných 17.110
Půldnů zameškaných omluvených 378
Půldnů zameškaných neomluvených 8.487
Půldnů zameškaných neomluvených bylo roku 1889 o 2.590 více než v roku 1888.
Slavnou c.k. okresní školní radou dne 2. července 1889 oznámeno správci školy, že
veleslavnou c.k. zemskou školní radou jmenován byl řídícím učitelem na dvoutřídní obecné
škole v Hněvkovicích a zároveň zaslán mu dekret ze dne 27. dubna 1889 č.11.620.
(pokračování příště)
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Počasí
Říjen.

Slunečno bylo 5 dní, propršelo 8 dní, vítr foukal 7 dní plus 29.10. přišla větrná
vichřice, 1x byla ranní mlha. Průměrná polední teplota byla 10,9°C. Nejtepleji bylo 17.10.
+19°C a nejchladněji bylo 30.10. +1,5°C. Dešťových srážek bylo 91,9 mm. Teplotně i
srážkově to byl nadprůměrný měsíc.
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Listopad.

Slunce nebylo za celý měsíc téměř vidět, pršelo 3 dny, 4 dny sněžilo, vítr
foukal 1 den, Průměrná polední teplota byla 3,7°C. Dešťových srážek bylo 50,8 mm.
Nejtepleji bylo 2.11. +10,9°C a nejchladněji bylo 16.11. -2,5°C. Jednalo se o průměrný, ale
deštivý měsíc.
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ráno
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Prosinec.

Slunečno bylo 4 dny, propršelo 5 dní, sněžilo 2 dny, vítr foukal 6 dní, 1 den
byla mlha. Průměrná polední teplota byla +0,8°C. Dešťových srážek bylo 35,2 mm.
Nejtepleji bylo 24.12. +5°C a nejchladněji bylo 2.12. -8,8°C. Byl to teplotně průměrný
měsíc. Celkové srážky za rok 2017 byly 713,1 mm.
Z. Jaroš
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Ráno
0,4 -2,9 -2,3 -2,2 -6,7 -0,0 -3,5 -0,6 0,2
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