OBČASNÍK
OBCE HODÍŠKOV
ČERVENEC 2012

ČÍSLO 3

ROČNÍK X

ZDARMA

Program pouťových oslav v Hodíškově

ČTVRTEK 5. ČERVENCE:
pouťový sraz rodáků:

PÁTEK 6. ČERVENCE:

1100 MŠE SVATÁ V KAPLIČCE
1900 DRAHOTSKÝ BAND

od 2000 EXIT + FLOUT

Sklípek bude otevřen 4. 7. od 18 h, 5. 7. od 9 h, 6. 7. od 10 h, 7. 7. od 10 h a
8. 7. od 10 h. Pohoštění a dobré pivo zajištěno.
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Stručně ze zasedání ZO ze dne 19. 4. 2012
Paní starostka informovala ZO o:

•
•
•
•
•
•

o drobných opravách na zámečku č. p. 1 (výměna žárovky, oprava schodu)
vyhodnocení ankety na prodejnu smíšeného zboží
zhotovení vitriny na obecní prapor
stavebním povolení na požerák Konrádova rybníka (vydal MěÚ Žďár n. S.)
stanovení termínu na vybrání poplatků vodného, nájemného a ze psa
propadlé silnice u Stachů (nutné zasypat stěrkem)

Stručně ze zasedání ZO ze dne 10. 5. 2012
Paní starostka informovala ZO o:

• žádosti o povolení pořádatelství pouťové zábavy p. Císařem
• projednání organizačních záležitostí fotbalového turnaje (proběhne na
pronajatém fotbalovém hřišti Ostrov nad Oslavou - dne 21. 7. 2012. Začátek
v 8 h, účast 5 mužstev – Ostrov nad Oslavou, Obyčtov, Sazomín, Vatín a
Hodíškov; zajištění občerstvení)
• stavu práce v obecním lese – přihlášeni 4 zájemci o samovýrobu
• pronájmu skákacího hradu na pouťové oslavy
• objednávce na výstavbu stavidla – fi. SPH Bystřice n. P.
• čištění vodojemů fi Enviro Velké Meziříčí ( + výměna hl. šoupat a části
vodoměrů na místech odběru)
• ohlášení skautského tábora na Křibech 30. 6. - 14. 7. 2012
• zprovoznění původní studny na Váchově louce ZDV Hodíškov pro odlehčení
obecního vodovodu a upravení odtoku (kanálu) z Konrádova rybníka
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Kaple sv. Cyrila a Metoděje v Hodíškově – 135. výročí stavby
miniseriál o místní kapličce: 3. díl
Vypsáno z „Pamětníku pro obec Hodíškov 1866 – 1937“
Kdo v neděli dne 24. června zavítal do nepatrné vesničky Hodíškova čítající asi 300 obyvatelů, byl zajisté překvapen
spatřiv změnu, která se tu stala v době poslední. Na výšině, kde druhdy stával pověstný „zouvák“ (dvojatá borovice
pro zavěšení zvonu) pyšně vypíná se nová krásná, ve způsob kříže postavená kaple s přiměřenou věží, z níž vlaje
velký prapor národní. Návsí jest vyčištěno, domy olíčeny (což dávno se nestalo), cesta ku kapli urovnaná a po
stranách břízami posázena, u vchodu na návsi proti kapli postavena jest brána s nápisem: „Žehnej nám“. Ze všech
stran hrnou se davy lidstva z blízka i z daleka. Nábožný zpěv s hudbou rozléhá se v lesích okolních. Netrvalo to
dlouho a objevil se velký průvod nábožných farníků svrateckých s duchovním svým vp. K. Pernicou u kaple. Okolo
10 hodiny přišel náš milovaný p. farář z Obyčtova H. Zelinka s průvodem několika set poutníků, jímž hodíškovští
nesouce sochu P. Marie s družičkami šli vstříc. První uvítání všech vzácných hostů a poutníků byla četná střelba
z hmoždířů. Pak pozdravil pan představený náš J. Sochor u brány velebné duchovenstvo v krátké řeči, prosil je, aby
tuto nově postavenou kapli ku poctě apoštolů moravských Cyrila a Metoděje posvětili a vzav dva klíče od kaple,
které družička na podušce držela, dal jeden z nich faráři Zelinkovi co duch. správci a druhý velect. p. V.
Linsbauerovi, statkáři z Hodíškova pro jeho veliké zásluhy o tuto kapli. Duchovní se odebrali do kaple a počalo
kázání a poté svěcení kaple. Po ukončených službách Božích byl společný oběd duchovenstva a pozvaných hostů u
pana Linsbauera, kterouž úlohu sám dobrovolně za celou obec na sebe převzal.
Kaple jest vystavěna dle plánu zhotoveného od p. A. Linsbauera, majitele statku v Hodíškově a na slovo vzatého
architekta v Praze. Jest slušně vymalovaná, má kamennou dlažbu a tři oltáře. Hlavní oltář, prostřední, věnoval kapli
pan Linsbauer, jenž ho dostal z chrámu Páně smíchovského v Praze. Oltář tento, jakož i ostatní dva, zdobí 6
krásných soch Panny Marie a sv. patronů českých. Obraz hlavního oltáře představující apoštoly moravské mistrně
vyhotovil akadem. malíř Zelený z Brna skoro za cenu poloviční, čímž si velkou lásku získal nejen v naší obci, nýbrž
v celém okolí. Obraz oltáře pobočního na levé straně představuje P. Marii na útěku v Egyptě, na pravé straně
umučení Páně a bolestnou P. Marii. Zdi zdobí slušné obrazy křížové cesty v rámcích pozlacených, z nichž jeden
každý z vrchu má číslo s vkusnou řezbářskou ozdobou, jež zhotovil a kapli věnoval pan V. Zeman ze Sazomína. Pod
každým obrazem nachází se svícen se svící. Na každé straně proti oltářům stojí 4 lavice. Na věži zavěšeny jsou 3
zvony: umíráček a zvon železný, jenž velké stáří míti musí a nový zvon litý od p. E. Webera, zvonaře v Brně, v ceně
228 zl., na jehož zakoupení obci přispěl A. Klíma, kons. rada a farář v Pozořicích a rodák obyčtovský se 150 zl.
Pokřtěn byl tento zvon na jména Cyrill, Method a Antonín.
Pokračování příště.
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PŘEDSTAVENÍ POUŤOVÉ KAPELY EXIT

K založení skupiny došlo 1. 12. 1995 v „obýváku při vodce, fernetu a kafi“.
Zakládajícími členy byli Míra Budík - kytara, Pavel Padouch Polanský - basa, Radek
Prouda Láznička - bicí, Radim Pibil - zpěv, Jarda Hardy Šikl - kytara a Jarda Špagy
Provazník - klávesy. První zábavu v Mexiku (Řečice) odehráli 3. 12. 1995 pod
novým názvem a za pořadatelské asistence Karla Laxera. Křest jejich prvního CD Exit 2000 se odehrálo 25. 12. 2000. Následovala účast na konkurzu Rozjezdy pro
hvězdy (jejich slovy „prej jsme dobrý, ale nic pro hospodyňky, které koukaj při
vaření oběda na Novu - nehodíme se pro estrády a to je dobře!“) . S kapelou začala
zpívat zpěvačka Zuzka Miková (účast v televizních zpěváckých pořadech).

Přesně po roce skupina Exit vydala své druhé album McSico. Následuje vrcholová
éra skupiny: zpěvák Exitu Radim vyhrává memoriál Járy Pospíšila a je třetí ve finále
Mladé písně Jihlava - úspěch uvedl dokument České televize nebo celostátní finále
Děčín v televizním přenosu - Exit na druhém místě. Po řadě výměn jednotlivých
členů kapely hraje od roku 2008 ve složení: Radim Píbil - zpěv a kytara, Karel
Sobotka - kytara, Pavel Sláma - klávesy, Vladimír Budík - basa a Josef Mazánek bicí.
(Zdroj: www.exitrock.cz)
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