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Nová tiskárna.
Dne 8. 12. 1998 byla zakoupena nová laserová
tiskárna firmy Hewlet Packard Laser Jet 1100A
za velmi dobrou cenu. Toto zařízení je kombinací tiskárny,
kopírky a skeneru. Umožňuje velmi kvalitní tisk 8 stran za
minutu a rozlišení 600 dpi. Dále pracuje jako běžná kopírka
formátu A4 a nakonec jako černobílý skener, který umožňuje
přenášet dokumenty z papíru do
počítače. Nová tiskárna je kvalitní
náhrada za starou vysloužilou
jehličkovou tiskárnu, která již
nevyhovovala našim požadavkům
a byla prodána. Umožní zkvalitnit
a zrychlit kancelářskou agendu
Obecního úřadu. Dále také ušetří
finance za časté kopírování
dokumentů. Také sníží výrobní
náklady na tisk Zpravodaje na
polovinu. Tento Zpravodaj byl tisknut již na této nové
tiskárně. Obecní úřad tímto nabízí možnost tisku, kopírování
a skenování pro naše občany.
Cena za jednu stranu A4 je 1,- Kč a za oboustranný list A4
1,80 Kč.
(jd)

č. 1/1999
V pátek 22.1.99 proběhl v základní škole Nížkov
zápis dětí do první třídy. Zápisu se účastnily
Veronika Enderlová a Petra Řeháčková.
(zj)

Lesní družstvo v Polné.
Dne 10.12.1998 se konala členská schůze Lesního družstva
v Polné. Zástupci obcí na této členské schůzi schválili vyplatit
na jeden podíl 1700.-Kč, to je pro obec Poděšín 51000.-Kč
za rok 1998. Za obec Poděšín byl na této schůzi přítomen
člen revizní komise družstva, Jaroš Zdeněk.
(zj)

Pokus o zvýšení populace.
Obecní úřad vyhlašuje v rámci zvýšení populace naší obce
soutěž o první narozené děti naší obce v roce 2000. Vítěz
získá odměnu 3 000,- Kč, za druhé místo 2 000,- a třetí
narozené dítě získá 1 000,- Kč.
(jd)

Volba zástupce do okresního shromáždění.

Dne 4.12.1998 proběhla na obecním úřadě v Nížkově
schůze zástupců obcí Bohdalov, Nížkov, Poděšín, Pokojov,
Rudolec a Sirákov za účelem zvolení jednoho zástupce
těchto obcí do okresního shromáždění. Obecní shromáždění
má 50 členů a volí se z předem určených okrsků podle počtu
obyvatel. Starostové výše zmíněných obcí zvolili do
Prodej stavební parcely.
- Obecní úřad na svém zasedání dne 22.1.99 rozhodl prodat okresního shromáždění tajným hlasováním pana Jana
(zj)
parcelu pod Františkem Koumarem na stavbu rodinného Mokrého starostu z Nížkova.
domku. Kupující je Jiří Mach, Palackého 976, Polná. Obec
Složení komisí.
zmíněnou parcelu prodává pod podmínkou, že do pěti let se
Finanční: Dočekal Jaroslav,Rosecký František,Jaroš Zdeněk
na ni začne stavět, v opačném případě rozhodnutí zaniká.
Sociální: Dobrovolná Marie, Jarošová Marie, Jágrová Anna
Dále obecní úřad podnikne kroky k zajištění nových parcel
Stavební: Koumar Milan, Kosour František, Musil Václav
pro stavebníky. Jedná se obecní louky „Na bejčině“ nebo za
Pořádková: Landová Jindra,Řeháčková L.,Chvátalová Věra
p. Chalupníkem.
Kontrolní: Enderle Jiří, Landa Jiří, Enderle Stanislav
(zj)
2
- Šustr Zdeněk koupil 477 m za 9 540,- Kč, to je 20,- Kč za
2
(zj) Sport.
1m .
Vánoční turnaj, účast 20 hráčů. 1. Bláha František, 2. Šustr
Plynofikace.
Radek, 3. Jaroš Petr, 4. Štikarová Jana, 5. Landová Jitka, 6.
Dne 17.12.98 byl podán obecním úřadem návrh na vydání
Jaroš Zdeněk, 7. Musil David, 8. Štikar Jaroslav, 9. Jaroš
územního řízení a rozhodnutí o umístění stavby, plynofikace
Radim, 10. Neubauer Aleš. Úspěšnost hráčů v OP 3.třídy.
obce Poděšín. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní
Bláha František 75,-%, Štikarová Jana 61,1%, Šustr Radek
řízení, pro které byla vydána veřejná vyhláška, „ O zahájení
59,4%, Landová Jitka 40,-%. V OP 4.třídy. Jaroš Zdeněk
územního řízení a pozvání k ústnímu jednání“. Vyhláška byla
54,1%.
(zj)
vyvěšena na nástěnce v Jednotě, ( jako ostatní dokumenty )
kde musí být vyvěšeny 15 minimálně dní. V pátek 29.1.1999 SDH.
v 9,00 hodin proběhlo na obecním úřadě ústní jednání 19.12.1998 proběhla v hostinci Na hrázi výroční členská
s pojené s místním šetřením. Toto jednání dopadlo pro obec schůze sboru dobrovolných hasičů. Výbor tvoří starosta
dobře. Dne 12.1.99 bylo vydáno veřejnou vyhláškou stavební sboru Enderle Stanislav, hospodář Jágr Josef, velitel Palas
povolení na vysokotlaký přivaděč a regulační stanici a od Vratislav a preventivní Šmiraus Adolf. Schůze se zúčastnila
19.1.99 je vyvěšeno v Jednotě. Toto povolení musí být také asi polovina členské základny. Mrzí mě, že na schůzi
15 dní vyvěšeno a pak dalších 15 dní od doručení na MěÚ nevzešel žádný návrh na další činnost hasičů. Obecní úřad
nabývá právní moci. K dnešnímu dni byly zahájeny první se přiklání k tomu, aby byl doplněn výbor do sedmi členů a
kroky k vypsání výběrového řízení na vysokotlaký přivaděč a dále nutno sehnat občana, který by byl ochoten psát
regulační stanici. Dle zákona se tohoto řízení musí účastnit hasičskou kroniku.
(zj)
minimálně tři firmy.
(zj)

Změna placení popele.

Polenské Listy.

Firma ODAS bez předešlého upozornění zrušila jednorázové
V měsíčníku Polenské listy číslo 1/1999 vyšel článek o svozy a účtuje dle nového návrhu smlouvy obci za všechny
Poděšíně, kdo má zájem, může si zmíněný měsíčník koupit popelnice stejný poplatek. Z tohoto důvodu Obecní úřad
v prodejně Linda v Polné.
(zj) rozhodl zrušit jednorázové svozy i pro občany. Ti, kteří
doposud měli jednorázové svozy, mají nyní dvě možností: 1.
Zápis dětí do první třídy.
Přejít na paušální platbu. 2. Zrušit popelnici a domluvit se
s některým sousedem o společné popelnici, opět s paušální
platbou. Ten, kdo se rozhodne pro druhou variantu a
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popelnici zruší, musí mít od zmíněného souseda písemné popelnicí naloží. Kdo tak neučiní, přejde automaticky na
potvrzení. Žádáme občany, ať nahlásí na OÚ jak se svojí paušální platbu.
(jd,zj)

Platy všech členů a zaměstnanců obecního úřadu.
Jméno

Funkce

Zdeněk Jaroš
František Rosecký
Jaroslav Dočekal
Marie Dobrovolná
Milan Koumar
Jiří Enderle
Jindřiška Landová
Jiří Landa

starosta, člen OÚ
zástupce starosty, člen OÚ
předseda finanční komise, pokladník, člen OÚ
předseda sociální komise, člen OÚ
předseda stavební komise
předseda revizní komise, správce vodovodu
předseda pořádkové komise
správce vodovodu, elektrické a rozhlasové sítě

Mzda
Hrubá
1500,1000,873,500,500,500,500,392,-

Daň
225,150,131,75,75,75,75,59,-

Čistá
1275,850,742,425,425,425,425,333,-

Tyto platy jsou zhruba na jedné třetině povolených platů dle nařízeních vlády č.23/1999 Sb. Všichni zaměstnanci Mateřské
školy jsou placeni Školským úřadem.
(jd)

Přehled příjmů a výdajů obce 1998.
Příjmy celkem

Výdaje celkem

1 509 592,-

Poplatky
Úrok termínovaný vklad
Úrok běžný účet
Kovošrot
ZŠ Nížkov
Lesní družstvo Polná
OÚ Sirákov MŠ
OÚ Sirákov plyn
OÚ Sirákov kulturní dům
Setkání rodáků
Komerční hlášení
Vklad MŠ
Dividendy
Telefon VTS
MŠ stravné
MŠ ostatní
Pozemky
Pronájem
Přípojky plynu
Odpad
Voda
Dotace volby
Dotace školství
Dotace úřad
Daň mzdy
Daň podnikatelé
Daň nemovitosti
Daň podniky

2 065,49 300,1 786,2 660,1 194,51 000,12 853,14 700,10 000,21 225,60,2 000,819,2 792,30 660,400,91 160,3 297,316 000,39 284,125 967,14 656,10 000,3 350,196 264,19 719,206 809,279 572,-

Stav 31.12.1998...
Pokladna
Běžný účet
Termínovaný účet
Stavební spoření
Celkem

0,186 541,01
645 868,34
857 121,00
1 689 530,35

2

1 304 245,-

MŠ paliva
MŠ elektřina
MŠ spoje
MŠ údržba
MŠ materiál
MŠ opravy
MŠ služby
MŠ potraviny
MŠ úklid
MŠ mzda školnice
Doprava údržba
Doprava materiál
Doprava dotace
Kultura údržba
Kultura materiál
Školství dotace
Odpad
Požární údržba
Požární PH
Požární materiál
Mzdy, brigády, daně
Kancelářské potřeby
Telefon
Poštovné
Cestovné
Správa
Místní hospodářský materiál
Elektřina

31 795,19 850,4 029,142,2 168,3 127,1 870,37 717,3 354,44 774,4 239,4 929,42 570,19 608,57 950,113 998,58 927,3 788,660,8 930,104 573,2 654,3 346,1 274,4 079,1 614,32 885,21 528,-

Poplatky běžný účet, pojištění, el.přípojka
Voda údržba
Voda opravy
Voda materiál
Voda mzdy
Investice plyn
Převod na stavební spoření
Investice osvětlení
Pozemky
Daň z úroku term. vkladu

39 406,13 526,890,6 620,9 624,251 669,294 000,36 100,4 520,11 512,-
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(jd)

Obyvatelé v roce 1998.
1. Počet obyvatel k 1.1.1998.
2. Narozené děti v roce 1998.

3. Přihlášení občané v roce 1998.
4. Zemřelí občané v roce 1998.
5. Odhlášení občané v roce 1998.

6. Svatby v roce 1998.
7. Počet obyvatel k 31.12.1998.
1. Životní jubilea v roce 1999:

251 z toho 126 mužů a 125 žen
3 Sobotková Denisa
Slámová Miroslava
Enderle Jan
1 Slámová Marie
1 Jágr Josef
3 Krčálová Jitka
Medková Erika
Janda Martin
1 Jaroslav a Jitka Krčálovi
251 Z toho 125 mužů a 126 žen
75
70
70
70
65
65
65
60
55
55
50

r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.

Sláma Jan
Skalický Adolf
Šimek Jan
Jarošová Božena
Skalická Marie
Šimková Ludmila
Palasová Božena
Bláha František
Šustrová Zdeňka
Bláhová Věra
Chvátalová Růžena

č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.

80 nar.
13.8.98
29 nar.
23.9.98
69 nar.
6.12.98
29 nar.
8.12.58
2 + 1.4.98. 64 r.
70 nar.
3.1.76
87 nar.
22.3.78
87 nar.
15.12.78
70 dne: 21.2.1998

č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.

29
50
68
73
50
68
52
63
61
63
32

nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.
nar.

9.5.24
26.5.29
21.6.29
24.8.29
6.4.34
5.9.34
14.11.34
16.2.39
4.5.44
2.11.44
26.9.49
(zj)

Letecký snímek Poděšína (foto skenováno novým zařízením)

Inzerce.
3
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Prodám neobydlený obytný dům a hospodářskou budovu v Poděšíně č.p. 23, a les v k.ú. Poděšín. Cena dohodou. Pařízek
Jaroslav, Palackého 897, 588 Polná.

Pohledy do minulosti obce Poděšína.
Výpis z hlavní knihy katastru josefského ze dne 11.7.1788 pro obec Poděšín.
Ves Poděšín: Místní plac v kterémž jeden obecní rybník a 2 louže jsou, ostatní ale rozjeto jest, číslo 1. chalupa Václava Jaroše, číslo 2.
dům Pavla Pybely, číslo 3. chalupa vdovy Coufalový, číslo 4. dům Šimona Doležala, číslo 5. dům Víta Beneše, číslo 6. dům France
Chalupníka, číslo 7. chalupa Víta Jaroše, číslo 8. dům Víta Jaroše, číslo 9. dům Matouše Šimka, číslo 10. dům Havla Musila, číslo 11.
dům Matěje Chvátala, číslo 12. chalupa Marka Chvátala, číslo 13. chalupa Antonína Laštovičky, číslo 14. dům Řehoře Doležala, číslo
15. dům Martina Košáka, číslo 16. chalupa vdovy Fribaurový, číslo 17. dům Štepána Blažka, číslo 18. chalupa Jana Brože, číslo 19.
dům Jana Rosickýho, číslo 20. dům Kačpara Sobotky, číslo 21. chalupa Bartoloměje Novotnýho, číslo 22. chalupa Bartoně Chvátala,
číslo 23. chalupa Havla Veselýho, číslo 24. Obecní pastouška, číslo 25. chalupa vdovy Pospíchalový, číslo 26. chalupa Matouše
Krigara, číslo 27. chalupa Šimona Krigara, číslo 28. chalupa Josefa Pibely, číslo 29. dům Víta Chalupníka, číslo 30. dům Ondřeje
Dobrovolnýho, číslo 31. chalupa Jiříka Gabriela, číslo 32. dům Josefa Půži, číslo 33. chalupa Matouše Jaroše, číslo 34. dům Matouše
Jaroše, číslo 35. dům Tomáše Matouše, číslo 36. chalupa Tomáše Pibely.
Rok 1805 a 1818.
Roku 1805 má obec Poděšín 692 jiter,1337 sáhů polí, lad a spolu v jedné hodnotě jsoucích rybníků, 151 jiter 1492 sáhů luk a 209 jiter,
684 sáhů lesa. Obyvatel je 122 mužů a 108 žen katolíků, 16 mužů a 15 žen nekatolíků, celkem 261 obyvatel. Domů je 43, dobytka 2 koně,
66 volů, 83 krav a 90 ovcí. Roku 1818 je v obci 43 domů, 124 mužů, 143 žen, celkem 267 obyvatel. Dobytka 1 kůň, 73 volů a 57 krav.
Škola v Poděšíně.
Poděšín patřil školou do Nížkova. Již ke konci 18. století a začátkem 19. století (r. 1813) naléhal krajský úřad na knížecí správu, aby
převzala patronát nad školou, která měla býti postavena v Sirákově i pro Poděšín. Jednání se protahovalo bezvýsledně. Konečně 18. září
r. 1825 usnáší se Poděšín stavěti školu pro sebe a školu si vydržuje obec sama. Poděšín uvolil se platiti učiteli 2. zl. 24. kr. běžné mince,
8 mír žita, 6 centů sena. Z dítka 6 - 7 letého 1 kr. z 8 - 9 letého 1,5 kr. 10 - 12 letého po 2 kr. a sice po 47 týdnu v roce, 7 sáhů dříví. Pro
kněze, který vyučoval náboženství zavázala se obec vysílati povoz. Tyto závazky vtěleny do knih všem hospodářům v Poděšíně a byly
zemským guberniem dne 9. prosince 1827 schváleny. V čele obce v Poděšíně toho času byli: Jan Rosecký, rychtář, František Matoušek,
konšel, Jan Jaroš, konšel. Vrchnost s ohledem na to, že obec svoji robotu, 1794 dní s potahem a 1067 dní ruční práce, pro velkou
vzdálenost od panských lesů, platí od r. 1820 hotovými penězi, darovala na stavbu školy 4500 šindelů, 6750 šindeláků, 20 kop laťáků a
40 mír vápna. Prvním učitelem ( provisorem ) ustanoven na škole v Poděšíně „Franz Hlatký“, dne 26. května r. 1825. Vyučování bylo
zatím v domě Františka Matouška, čp. 20. V nové škole se začalo vyučovati 21. listopadu r. 1828.
Dopsáno dne 1. února léta Páně 1930. Richard Markvart t.č. kronikář obce..

Rok 1930.
Neštěstí
Politováníhodné stihlo dne 17.2. v ranních hodinách manželku rolníka Eduarda Dobrovolného čp. 32.- Strojem byla ji zachycena pravá
ruka při vylušťování jetelového semene a rozdrcena až po zápěstí. Po prvé pomoci odvezena do nemocnice německobrodské, kde ještě
téhož dne byly jí čtyři prsty i s dlaní amputovány. Smutný případ vzbudil živou účast v obci.
Blahopřejný telegram.
K 80, narozeninám p. presidenta zaslalo obecní zastupitelstvo prostřednictvím okresního úřadu v Německém Brodě a na paměť toho
vzácného jubilea vysázela obec v měsíci březnu 20 ovocných stromů na místě proti Šorfovým a nazvala je „Masarykův sad.“
S politováním budiž zde zapsáno, že následky kruté zimy v roce 1929 objevily se i na jaře tohoto roku, kdy ještě mnohé stromy z příčiny
uvedené vzaly za své. A tak ze stromů v minulých létech vysázených zhynulo celkem as 50%. V neděli dne 9.března bylo ve dražbě
prodáno na návsi za 1800.- Kč stromů, z nich nejvíce olší. V chobotě obecního rybníka.
Sčítání závodů.
Zemědělských a živnostenských v celé republice konalo se ve dnech 27.5 - 7.6. včetně. Je to největší statistická akce za dobu trvání
republiky. Sčítacím komisařem ve zdejší obci byl jmenován řídící učitel Richard Markvart. Vypisuji několik čísel z tohoto sčítání, aby
budoucím zachován byl částečný obraz o hospodářském stavu obce. Katastr obce 687 ha 11 aru. Počet hospodářského zvířectva: koní
32, hovězího 377, ovcí 1, koz 53, vepřového 259, slepic i s kuřaty 1714, hus s housaty 774, kachen s káčaty 168, krůt 14 a perliček 8.
Hospodářských strojů: vyorávačů brambor 20, ručních mlátiček 14, mlátiček na motorový pohon23, secích strojů 9, žacích trávních 10,
žacích obilních 9, řezaček 44, šrotovníky 3, čistící stroje 2, odstředivek 31, elektrických motorů 26, benzinových motorů 1 a žentourů 5.
Dále je v obci 1 vodní mlýn, 1 obchod všelikým zbožím, 2 hostince, 1 trafika, 2 krejčí pro muže, 1 krejčová, 1 truhlář, 1 kolář, 1 kovář, 2
hokynáři a 1 spořitelna.
Stavební ruch.
Nový domek při silnici sirákovské vystavěl si dělník Josef Košák. Bude opatřen číslem 59. Novou stodolu vystavěl rolník Václav Sláma
čp. 29. František Peřina čp. 36, nové chlévy a Antonín Stehlík čp. 3, přistavěl domovní stavení. 21000.- Kč. státní podpory pro
poškozené loňským krupobitím přiděleno bylo v umělých hnojivech některým rolníkům v obci. Poněvadž příděl těchto hnojiv budil zdání
nedosti objektivního jednání, bylo z toho trochu zlé krve v obci.
Pamětní deska.
Byla odhalena dne 5.července 1930 Janu Bezděkovi, učiteli a přírodovědci, členu francouzské učené společnosti mykologické, na jeho
rodném domku v Soběslavi. Jmenovaný působil také na zdejší škole od 19.11.1885 do 26.8.1889.
Čest budiž jeho památce.
Žně.
Žně začaly dne 17.7. Velmi teplý duben růst vzrůst rostlin značně urychlil a červnová vedra zrání také uspíšila. Průběh žní však byl
nepříznivý. Poslední týden v červenci nastaly dešťové přeháňky, které se počátkem srpna promě0nily skoro v trvalé deště, trvající až do
15.srpna. Žito, jehož se letos urodilo nadprůměrně na slámu i na zrno, bylo jakž takž dobře sklizeno, ale oves v kopkách i na řádkách
zůstal dlouho na poli ležeti, čímž jeho jakost velmi utrpěla, což litovati jest tím víc, že úroda ovsa byla slabší. Dnes, 23.srpna ještě jest
mnoho ovsa venku, ba také i na stojatě. V tomto čase je cena žita 82.- Kč za 1q, ovsa 105.- Kč. Naděje na dobrou sklizeň okopanin je
značná.
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