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ČÍSLO 2

ROČNÍK X

ZDARMA

V dubnu 2012 proběhla v obci anketa o zájmu občanů k otevření prodejny.
Anketní lístek byl doručen do každého popisného čísla a podle zájmů občanů
by bylo následně jednáno s provozovatelem prodejny Jednota Velké
Meziříčí.
Celkem bylo vydáno 42 anketních lístků. Odevzdáno bylo 18 lístků, z kterých
bylo 12 lístků pro otevření prodejny a 6 proti.
Za těchto okolností bohužel nelze znovu otevření prodejny v naší obci
uskutečnit.

Obec žádá všechny obyvatele, chalupáře i podnikatele o šetření s pitnou
vodou.
Vydává zákaz zalévání zahrádek apod. V obecních studních je
vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu podstav vody. Děkujeme.

Pálení čarodějnic v r. 2011
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Stručně ze zasedání ZO ze dne 16. 2. 2012
Paní starostka informovala ZO o:
•

nabídce Pozemkového fondu k odprodeji parcel na návsi. ZO souhlasí s následnou účastí obce
ve veřejné nabídce

• Zprávě o přezkoumání hospodaření obce Hodíškov za rok 2011 (bez výhrad)
• stavební dokumentaci bioplynové stanice ZDV Hodíškov (stav. úřad MěÚ Žďár n/S. bere na
vědomí)
• zájmu k pronájmu prodejny smíšeného zboží. COOP Velké Meziříčí se dotazoval na
ekonomické ukazatele prodejny
• zpracování hlášení majetkové a provozní evidence vodovodu a kanalizace obce
• zahájení vodoprávního řízení na Konrádův rybník – výměna požeráku

Stručně ze zasedání ZO ze dne 8. 3. 2012
Paní starostka informovala ZO o:
•

postupu ohledně zprovoznění prodejny smíšeného zboží. COOP Velké Meziříčí projevil
zájem provozovat prodej smíšeného zboží v prodejně v majetku obce. Předběžně žádá splnění
podmínek: bez poplatku za nájem prostor, za spotřebu elektřiny a otop. Obec musí zažádat o
zřízení odběrného místa el. proudu a nabízí zkušební dobu na 1 rok.

•

kácení dřevin na obecních pozemcích a zveřejnění těchto záměrů na ÚD: 10 ks tújí v parku u
kaple, 1 ks vrby jívy u Kroužku pod zahrádkou p. Kabrdy. Zdůvodnění: túje brání ve výhledu
na svažité křižovatce, vrba je náletová a nachází se v prostoru bývalé skládky, kterou je třeba
asanovat

•

dalším postupu v odkupu parcel na návsi v majetku PF. Vzhledem k byrokratickým
překážkám PF ZO rozhodlo pozastavit odkup na dobu neurčitou

• oznámení o návrhu na vyhlášení přírodní památky „Hodíškovský rybník“,
•

jednání ohledně Konrádova rybníka na MěÚ Žďár n. S. (oslovení firmy na zhotovení
stavidla)

• výřezu v obecním lese a skácení vrby u Kroužku. Obec nabízí likvidaci suchých a
polámaných stromů jako samovýrobu a odprodej za 1 m3 250,- Kč. Zájemci ať se hlásí
do konce týdne u starostky.
• rozhodnutí o zvýšení vodného (rozhodnutí vyvěsit na ÚD během roku)
• oznámení o stanovišti včelích úlů Ing. Ondráčka a Z. Judy
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Stručně ze zasedání ZO ze dne 29. 3. 2012
Paní starostka informovala ZO o:
• postupu kácení dřevin na obecních pozemcích: Túje pokátí odborník a budou odvezeny. Na
podzim P. Michal pokátí vrbu pod zahrádkou p. Kabrdy
• rozhodnutí distribuce anketních lístků do rodin za účelem zjištění zájmu na znovu otevření
prodejny smíšeného zboží
• zaslání žádosti o provedení auditu hospodaření obce v r. 2012
• výměně bojlerů na domečku č. p. 1
• opravě schodu na zámečku č. p. 1, zhotovení vitríny pro prapor a obkladů vlhké zdi (objednána
v truhlářství v Jamách)
• za vodné, psy a pozemky se bude vybírat v polovině května – termín bude vyhlášen rozhlasem

V minulém roce byla vydána kniha Kraj návratů a inspirace od Věry Rudolfové. Jedná se o
soubor medailonků osobností kulturního života Vysočiny. Na str. 72 – 83 se dočteme i o
hodíškovském rodáku Stanislavu Sochorovi. Na str. 74 najdeme: „ Příjmení Sochor tam bylo
velice časté – v roce 1857 žilo v Hodíškově sedm rodin Sochorů, v roce 1910 tři rodiny.
Budoucí architekt se narodil ve statku číslo 9, který stojí na návsi nedaleko rybníka. Měl deset
sourozenců, tři z nich však brzy po narození zemřeli.“ Na další stránce je obrázek Sochorova
rodného domu č. p. 9 z přelomu 19. a 20. století.
Knihu Kraj návratů a inspirace si lze vypůjčit v místní knihovně.

Další vydané publikace z našeho regionu:
Helena Zelená Křížová: Kopec jménem Harusák /2011/
Z obsahu: O původu jména, Střípky z kronik, Turistická ubytovna aj.
Helena Zelená Křížová: Pověsti z hor a podhůří Žďárských vrchů /2011/
Z obsahu: O lakomém sedlákovi z Bohdalce, Zpívající lípa, O ztracené hospodě a zázračné studánce
aj.
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1. květen - Svátek práce
Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní dělnický svátek, který se od roku 1890 slaví 1. května.
Svátek zavedla v roce 1889 II. internacionála na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků v
Chicagu dne 1. května 1886. V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově
v Praze. V USA a Kanadě se svátek práce, Labour Day, slaví první pondělí v září.
Vznik svátku práce: Dne 1. května 1886 proběhla pod vedením odborů celodenní stávka, usilující o
osmihodinovou pracovní dobu bez ztráty peněz. Celkově stávkovalo asi 300 000 dělníků. 3. května
proběhlo v Chicagu shromáždění, při kterém došlo ke střetu demonstrantů s pořádkovými silami,
při kterém přišlo o život několik stávkujících v důsledku policejní palby. 4. května zemřelo několik
lidí při demonstraci na Haymarket Square kvůli výbuchu bomby, za což byli obviněni a následně
(avšak bez důkazů) odsouzeni k smrti čtyři anarchisté.
První celostátně (USA) slavený Svátek práce přišel na den 1. května 1888, kdy probíhaly celý den
stávky a demonstrace na památku dva roky starých událostí. O rok později (tedy 1890) přijala II.
internacionála na návrh francouzských socialistů 1. květen (nebo též 1. máj) za oficiální svátek
práce. Postupně se k oslavě tohoto svátku přidávaly další politické proudy.

8. květen – Den vítězství
V tomto měsíci také oslavíme jeden ze státních svátků a to den osvobození. Skutečnost, že jde o
státní svátek většině lidí ke štěstí stačí, nic víc vědět nepotřebují a mají jeden den volna. Jsou však
také lidé, kteří potřebují více informací o tomto významném dnu a začínají hledat informace. Zjistí,
že 8. květen je "Den osvobození od fašismu".
Dříve se tento svátek slavil 9. května. Proč tomu tak je? Za konec války v Evropě se považuje
kapitulace německých vojsk v květnu 1945. Ta vstoupila v platnost dne 8. května, ve 23:01 hodin
středoevropského času, což odpovídalo jedné minutě po půlnoci dne 9. května moskevského času.
Proto se ve většině vítězných a osvobozených států považuje za tzv. "Den vítězství" 8. květen,
zatímco v zemích bývalého Sovětského svazu je to 9. květen. Protože Česká republika (bývalé
Československo) po II. světové válce patřila pod mocenskou sféru Sovětského svazu, byl tento
svátek u nás slaven 9. května. Přitom chybělo jen málo a Den vítězství v Evropě byl vyhlášen již 7.
května. Kapitulací německé armády ovšem boje zcela neutichly – v různých částech Evropy se
bojovalo ještě asi týden a na jiných bojištích trvala válka ještě pár měsíců.
Od roku 1990 byl pak tento den nazván "Dnem osvobození od fašismu" a jím zůstal i po změně
data na 8. května o rok později. Zákonem č. 245/2000 Sb. o státních svátcích byl nazván "Den
osvobození"
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Kaple sv. Cyrila a Metoděje v Hodíškově
V letošním roce si připomínáme 135. výročí místní kaple. Stavba se započala v roce 1874.
Opsáno z kroniky:

Dne 25. května 1874 se u nás odbývalo při krásném počasí velmi slavným způsobem slavné
položení základního kamene nové kaple. Odpoledne po službách božích ubíral se s četným
průvodem farář obyčtovský H. Zelinka k Hodíškovu, aby zde obřady církevní při kladení základního
kamene vykonal. Tomuto průvodu vstříc šli Hodíškovští až do lesa blíže vesnice. V čele průvodu
našeho vznášel se sv. kříž a vlál velký národní prapor. Za křížem šlo 36 malých drůžiček v bílém
oděvu. Za nimi táhlo 6 vraníků na krásně ozdobeném voze základní kámen, v němž vyryta jsou
slova: “Základ položen s pomocí boží v roku 1874.“ Okolo vozu šli zedníci držíce v rukou náčiní své.
Za vozem šlo zastupitelstvo obce, v čele představený s plánem nové kaple, a stavitel pan Josef
Cejnek z Bobrové, nesa váhu rovnosti. Pak následoval lid obecný, jehož na tisíce se sem sešlo.
Spojivše se ubírali se průvodové společně na místo určité. Zde přivítala krásnými slovy všecky
přítomné jedna z družiček a podala panu Alexi Linsbauerovi, architektu v Praze a majiteli statku
v Hodíškově, krásnou růži. Na to vykonal náš velectěný milovaný p. farář církevní obřady a vytknul
v krátké řeči, jak plesá srdce jeho nad tím, že v takové době, církvi svaté nepříznivé, jeho farníci při
církvi sv. se drží a víru svou sv. tak okázale a s takovou obětavostí na jevo dávají. K posledu vyslovil
přání, aby Bůh dílu tomuto našemu žehnati ráčil. Na to odpovídáme my: Žehnej Bože našemu
pastýři duchovnímu! Potom vystoupil ze středu zastupitelstva obce náš představený Josef Sochor,
drže v ruce stavební plán. Přivítav zástup počal asi takto řečniti: „Radostí velkou naplněn jsem při
pohledu, jak mnozí a jak vzácní hosté dnešního dne k nám zavítali. A co jest toho příčina? Již před
dvaceti lety zamýšleli předkové naši na tomto místě postaviti kapličku. Ačkoliv všechno připraveno
měli, a nic nezbývalo, než přiložiti ruku k dílu, přece, člověk míní, pán Bůh mění, se tak nestalo.
Materiál se rozešel a konec byl, že vše zůstalo při starém. Minulého roku uzavřela obecní rada, aby
se myšlenka předků našich v skutek uvedla a s pomocí boží dospěli jsme již ku položení základního
kamene, což se právě státi má. A toto naše započaté dílo aby oslavili, aby radost s námi sdíleli,
proto přišli vzácní hosté. Každému jest známo, že naše obec chuda jest, že tedy k dokončení
takového díla její prostředky jsou nedostatečny. Proto nezbývalo nám nic jiného, než abychom
pomoci hledali u lidumilů a podporovatelů všeho dobrého. Bohu díky. Klepali jsme a otevřelo se
nám všude. Že vděčně každý dar jsme přijali, že velkou zásluhu každého dobrodince uznáváme,
jest na mě, abych zde veřejně před celým světem vyznal a ukázal. Slušno, abych především co
horlivý katolík našemu sv. Otci Piu IX., našemu nejd. nejvyššímu pastýři Karlovi a potom vel. p.
správci duchovnímu H. Zelinkovi provolal „sláva“. Co věrní občané rakouští volejme všichni svému
králi a císaři Františku Josefu a dobrotivému císaři Ferdinandu v Praze jednohlasně „sláva“. Naším
největším dobrodincem jest váž. p. Alex Linsbauer, architekt v Praze, jenž mimo jiné také zhotovil
plán této kaple.
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Proto z vděčnosti jemu, jeho šlechetné choti a celému rodu provolána budiž „sláva“. Zvláštního
díku zasluhují: Vys. p. hr. Clam-Gallas, majitel panství Žďárského, uroz. paní Roza Mylius,
představená ústavu šlechtičen, uroz. p. M. Schneider, majitel velkostatku Radešína, vys. ct. p.
Teuber, majitel velkostatku Křižanovského, proto volám jim: zaplať pán Bůh a „sláva“. Dále
vysloveny díky obci Jamám a Řečici, p. Josefu Šamlovi, rychetníku v Hlinném, p. Fr. Neuwingerovi,
bývalému revírníku v Poláku, p. Klementu, mlynáři v Obyčtově a všem, jenž buď dobrou radou
aneb skutkem k tomuto dílu přispěli a přispívati budou a všem hostům. Ku konci obrátil se řečník
k občanům Hodiškovským a děkoval jim za obětavost, kterou již na začátku tohoto díla na jevo dali.
„Má to být kapla, pravil, postavená pod ochranu apoštolů našich moravských sv. Cyrila a
Methoděje. Každý skutek náš, každá dobrá rada vaše vztahovala se tedy na rozmnožení cit a slávy
boží a sv. apoštolů našich. Budiž již ode dneška péčí vaší, aby místo toto dnes Bohu a sv. apošt.
moravským zasvěcené nižádným způsobem se nezneuctilo a dílo toto co nejdřív dokončeno bylo.
Svatý Cyrile a Methoději, budoucí patronové naši, proste za nás u Boha! Konečné obracím se k vám
ctěný pane staviteli! Zde odevzdávám vám výtečný stavební plán, zde patřící material. Dbejte, aby,
jak mistrně proveden jest tento plán, tak mistrně provedeno bylo dílo vaše. Nehleďte na
malicherný zisk, který časem zmizí, ale hleďte sobě postaviti pomník, aby Vám i za hrobem
potomkové naši volati mohli „sláva“. Na to přijav stavitel plán a ujistiv starostu, že se vynasnaží,
aby přání jeho vyhověl, přikročil k upevnění základního kamene. Následovalo tlučení kladivem na
kámen, při čemž každý nějaké krásné heslo pronesl. Vskutku! Velmi dojímavý okamžik to byl. Tu
bylo lze poznati, že víra v srdcích lidu venkovského ještě neuhasla, že lid venkovský žije pro církev
Kristovu. Tu bylo slyšeti slova při tlučení na kámen: Sv. Cyrile a Methoději oroduj za nás! Tu zase
Jak tvrdý jest kámen tento, tak buď pevná víra naše! Tu zase: Sláva církvi a vlasti naší! Nedáme se!
Tu zase: Jen v církvi naší řím. kat. jest jisté spasení naše! atd. atd. a tak následovalo tisíce ran na
kámen základní. I dětem malým kladly matky kladivko do ruky, aby na kámen tloukly. Kdo jiného
nevěděl, ten klekl a pomodlil se Otče náš a Zdrávas Maria.
Po ukončených obřadech konal se výlet do lesa Kačína, kde jsme se až do večera bavili. Tak jsme
radostně skončili slavnost položení základního kamene nové naší kaply. Jistě, dokud živi budeme,
den tento co radostnou upomínku na tuto slavnost v paměti své chovati budeme! Dejž Bože! aby
rovněž tak jako začátek, radostný byl i konec našeho díla!

Občas
Občasník obce Hodíškov
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