Ročník 21
Novinky.

obce Poděšín

č. 1/2017

Úvod.

Vážení občané. Po mírném zpoždění zahajujeme další ročník našeho zpravodaje.
Jarní počasí bylo velmi proměnlivé. Po počátečním brzkém nástupu oteplení následovala
jedna vlna ochlazení za druhou. Dočkali jsme se sněžení i nočních mrazů, kdy jsme to již
nečekali. Řada motoristů přezula své plechové miláčky a jezdila po sněhu na letních
pneumatikách. Na obci byly zahájeny dosti rozsáhlé stavby. Jednak oprava kulturního domu
a dále dopravní komunikace na nových parcelách k Nížkovu. V kulturním domě byla
vyměněna zbývající okna za plastová, opravuje se podlaha i strop. V předsálí budou úpravy
šatny i nové vchodové dveře. Na stavebních parcelách budou nové cesty a chodníky. Začaly
zde již vyrůstat dva nové domy. Opravovala se havárie vodovodu na přivaděči.
J. Dočekal

Co v tomto čísle najdete:

Stavba komunikace na stavebních parcelách.
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Déšť způsobil tání sněhu a tím zvýšení hladiny potoků.
Byl zjištěn únik vody na přivaděči do vsi.
Byla provedena oprava prasklého přivaděče a zahájena oprava kulturního domu.
Zahájena stavba cesty na parcelách.
Narodila se Flesarová Adéla.
Večer přišla první letošní bouřka.
Proběhl sběr nebezpečného odpadu.
Hasiči uspořádali pálení „Čarodějnic“.
Za chladného počasí proběhla tradiční pouť.
Poděšínem projela kolona historických vozidel.
U kulturního domu byl přistaven velkoobjemový kontejner. Z. Jaroš, J. Dočekal
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Obecní úřad.
Usnesení zastupitelstva obce Poděšín, ze dne 10.2.2017–31.3.2017
133: Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu opravy místní komunikace do části 17 RD s
firmou COLAS CZ, a.s. Cena je stanovena na 202.452,- Kč.
134: Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu na výstavbu komunikace a chodníků pro 17 RD
s firmou COLAS CZ, a.s. Cena je stanovena na 1.822.508,- Kč.
135: Zastupitelstvo obce schválilo úhradu ztráty z rezervního fondu MŠ Poděšín. Jedná se o
ztrátu ve výši 27 500,- Kč. Důvodem ztráty je využití prostředků na vybavení MŠ.
136: Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrky MŠ Poděšín za rok 2016.
137: Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku na výměnu oken v KD Poděšín.
Výměnu oken bude provádět firma Plastikov, s.r.o. ze Žďáru nad Sázavou. Cenová nabídka
činí 84 446,- Kč. Důvodem výměny je špatný stav oken.
138: Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku p.č. 53/4 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 65 m² v k.ú. Poděšín Veronice a Davidovi Nejedlým. Záměr byl
vyvěšen od 3.2. 2017 do 24.2.2017 na obecní vývěsce. Důvodem prodeje je vybudování
vjezdu na pozemek Veroniky a Davida Nejedlých.
139: Zastupitelstvo obce zamítlo žádost o možnosti prodeje pozemků pod korytem
Poděšínského potoka správci toku. Dále pověřuje starostu obce, aby se situace řešila
výměnou pozemků.
140: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost Naděždy a Zdeňka Sobotkových o
povolení zřízení nové přípojky vody k RD č.p. 21 ze zadní strany rodinného domu.
Vodovodní přípojka je v havarijním stavu.
141: Zastupitelstvo obce bere na vědomí souhlas odboru životního prostředí ze Žďáru nad
Sázavou k opravě a odbahnění Mlýnského rybníka.
142: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dodatek č. 2 ke zřizovací listině pro
příspěvkovou organizaci MŠ Poděšín, jedná se o vyjmutí nemovitého majetku – zahrada
p.č. 1466/6 o výměře 383m², z důvodu zajištění bezpečnosti dětí a mládeže o víkendech a
prázdninách.
143: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nákup cca 130 ks ovocných stromků a kůlů
do obecních biokoridorů z důvodu výměny a doplnění uschlých sazenic.
144: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce Poděšín za rok 2016.
145: Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o nájmu plynárenského zařízení,
smlouva je uzavřena mezi Obcí Poděšín a firmou GasNet, s.r.o. se sídlem v Ústí nad Labem.
Smlouva se uzavírá z důvodu zajištění plynofikace u 17 RD v Poděšíně.
146: Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 53/4 o
výměře 65m² Davidovi a Veronice Nejedlým v celkové hodnotě 2.275Kč z důvodu ucelení
stavebního pozemku.

Stav financí k 31. 12. 2016:
- pokladna:
- bankovní účet 1:
- bankovní účet 2:
- bankovní účet 3:
Celkem:

0,00 Kč
1.089.533,74 Kč
304.540,72 Kč
2.002.253,23 Kč
3.396.327,69 Kč

J. Dočekal
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Obec.
Učitel.
Podle knihy „Havlíčkobrodsko v národním odboji. 1914–1918; 1938–1945“ se
dozvídáme, že Václav Mířátský učitel, Lipnice n.S. 265, narozen 7.6.1908 Kámen u Habrů,
byl vězněn za národní odboj v období od 28.7.1940 do 17.1.1941 v Praze na Pankráci,
Drážďanech 2x, Zhořelci a Budyšíně.
Václav Miřátský nastoupil spolu se svou manželkou Valérií jako učitel v Poděšíně 1.
září 1933 a učil zde do 30. června 1934 a jeho manželka do 31. března 1934, kdy odešla na
mateřskou dovolenou. Z Poděšína oba manželé odešli právě do Lipnice nad Sázavou. Kniha
„Havlíčkobrodsko v národním odboji. 1914–1918; 1938–1945“ byla vydána v roce 1946
v Havlíčkově Brodě.
Z. Jaroš

Tříkrálové sbírka:
Tříkrálové sbírka proběhla v sobotu 7. ledna 2017. Zapečetěno bylo 12 pokladniček.
Koledníci vybraly celkem v nížkovské farnosti 76.192,-Kč. Jednotlivě po obcích: Nížkov
37.244,-Kč, Sirákov 14.560,-Kč, Poděšín 11.279,-Kč, Buková 9. 458,-Kč, Rosička a Špinov
3.651,- Kč. V letošním roce se vybralo o 2.536,-Kč více než v roce loňském. Poděkování
patří všem organizátorům, koledníkům a zvláště všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou.
Z. Jaroš

Knihovna.
V roce 2016 přišlo do místní knihovny 220 návštěvníků, z toho 157 dospělí, 63 dětí.
Vypůjčeno bylo celkem 422 knih, z toho krásná literatura pro dospělé 319, naučná dospělí
4, krásná děti 95, naučná děti 1, regionální 2, ostatní 1.
Z. Jaroš

ODAS.
Od 1. ledna 1995 zajišťovala odvoz popelnic a kontejnerů firma ODAS, jejímž
majitelem byl Miloslav Odvárka ODAS se sídlem Nám. Republiky 61/20, 591 01 Žďár nad
Sázavou. Pan Miloslav Odvárka zmíněnou firmu prodal a nástupnickou organizací se stala
firma ODAS ODVÁRKA s.r.o., se sídlem
Jihlavská 2208/22, 591 01 Žďár nad
Sázavou 1. Majitelem firmy ODAS
ODVÁRKA s.r.o., se stala ke dni 31. října
2016 firma AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o., se sídlem Pražská 1321/38a, 101 00
Praha 10.
Nová firma se zavázala, že bude i
nadále za stejných podmínek poskytovat
všechny služby, které poskytovala doposud.
A jak je to doopravdy? Na fotografii ze dne
17. května 2017 vidíme výsledek!
Z. Jaroš

Plyn:
Od 1. března byl ukončen prodej plynu v plynových lahvích u Josefa Jágra číslo 64.
Prodej byl ukončen rozvozovou firmou, pro údajně malý prodej, který se jim nevyplatil.
Z. Jaroš
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Stavba nových parcel.

Oprava havárie vodovodu.
V úterý 28. března odpoledne byl zjištěn únik vody na přivaděči z vodojemu do vsi. Hned
druhý den bylo místo odbagrováno a zjištěno, že je prasklé hrdlo. Porucha byla jen pár
metrů od poslední opravy a vznikla pravděpodobně pohybem zeminy při mrazech.
Z. Jaroš
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Oprava kulturního domu.

Stará hlavní okna.

Nová hlavní okna.

Staré vchodové dveře.

Nové vchodové dveře.

Stará okna na chodbu.

Nová okna na chodbu.
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Stará chodba se šatnou.

Nová chodba se šatnou.

Starý strop na sále.

Nový strop na sále.

Výročí obce končící číslem 7.
1547
1597
1647
1737
1767
1787
1817
1827
1837
1847
1857

Název obce – Pozdiessin.
Název obce – Podiessyn.
Na polensko přinesli švédové tabák.
Obec má vlastní pečeť, "strom stojící u statku".
Trojnásobná pohroma. Spousty dosud neznámých druhů ponrav, zhoubný
mor dobytčí a vzteklina psů.
Název obce – Podiessin.
V tomto roce byl na Polenském panství zaznamenám velký výskyt
sarančat.
Rozhodnutí stavět školu bylo schváleno zemským gubernátorem.
Byla tak prudká zima, že vlci ohrožovali celé okolí.
03.02. Učitel Jakub Sobotka z Dobroutova, učil do 9.3.1847.
13.02. 13. února o 5. hodině ráno vyšel oheň ze stodoly Matěje Jaroše č.24. Celá
stodola shořela, takže v malé chvíli celý dům hořel. Vody byl nedostatek,
neboť byla zamrzlá. Oheň se začal vzmáhati víc a víc, tak že v krátkém
čase čtyři domy v plameni byly. Dům Jana Vytlačila číslo 23, Václava
Jaroše číslo 20 a Josefa Vytlačila. Kdyby nebylo lidu přespolního, jež se
jich velké množství seběhlo, mnohem ještě více domů by se v popel
obrátilo.
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1897
1907

01.

1917
1917
1917
1927
1927
1927

21.07.
29.08.
26.12.
01.02.
24.07.
16.10.

1937

31.12.

1957

19.05.

1967
1967
1967
1977
1977
1987
1997
1997
2007
2007

28.10.
03.04.
01.02.
07.03.
01.01.
19.03.

2007

11.04.

2007

08.05.

2007

11.05.

2007
2007

01.06.
29.06.

2007

23.07.

2007

17.08.

Do Nížkova přišel nový farář Jan Laštovička narozen 4.4.1841. V Nížkově
působil až do roku 1908. Zemřel v roce 1929.
Starosta Josef Rosecký č.19, 1. radní Martin Flesar č.10, 2. radní Antonín
Rosecký č.5, členové: Antonín Flesar č.7, Josef Jágr č.2, Josef Kašpárek
č.18, Josef Med č.45, Josef Palas č.6, a Martin Rosecký č.10.
Učitel František Schülc nar. 8.12.1872, Dolní Dobrouč, učil do 29.7.1923.
Velký požár č.50, 48, 33, 32, 34.
Zastupitelstvo objednalo nový zvon do kaple u Jana Pujmana z Ranska
Učitel Josef Balvín nar. 22.9.1904, Kutná Hora, učil do 31.8.1933.
V Poděšíně proběhl župní sjezd župy polenské.
Starosta Sláma Václav č. 29, náměstek Jaroslav Dočekal č. 9, rádní Adolf
Fejt č. 19, Josef Jaroš č. 1, členové: Václav Enderle č.49, Rudolf Flesar
č.10, Josef Homola č.20, Josef Jágr č.2, Josef Kašpárek č.18, František
Nejedlý č.14, Rudolf Rosecký č.43, František Stránský č.13.
31. prosince, ochotníci sehráli frašku „Bouřliváci naší vesnice“. Pak byla
taneční zábava. K tomu divadlu bylo celé jeviště předěláno a omalováno.
Předseda Josef Šorf č. 26, zástupce Stanislav Chvátal č. 33, tajemník
Vojtěch Šurnický č.62, radní: Zdeněk Jaroš č.1, Antonín Sedlák č. 31,
členové: Stanislav Enderle č.49, Jaroslav Hanus č.46, František Krejčí
č.45, Růžena Matoušková č.18, Josef Novotný č.21, František Sedlecký
č.65.
Válcování silnic ke Skrýšovu, ve vsi a ke kravínu.
Stavba vodovodu.
22. a 23. července uspořádali myslivci výlet na Blažkově u hájenky.
Vznik Československého svazu žen v Poděšíně.
Schváleno sloučení JZD s Nížkovem, Sázavou a Hamry n.S.
Zahájena stavba autobusové čekárny.
Začal vycházet obecní zpravodaj.
Koupena starší motorová stříkačka PPS 12.
Počet obyvatel 251 z toho 124 mužů a 127 žen.
Zahájena stavba nového tarasu u školní zahrady. Oprava budovy. Cena
285.961,-Kč., konec 24.4.
Firma COLAS zahájila opravu chodníku u Jednoty. Stavba byla
dokončena 28.5.2007.
Zahájena rekonstrukce cesty od silnice u Jednoty po Kosour František
č.77, včetně obrubníků.
Obecní úřad koupil 4 ha pozemků na stavební parcely od Milana
Matouška.
Slámovi začali se stavbou kravína na volné ustájení 75 krav.
Bylo zahájeno hloubení a čistění potoka od mostu u Pařízkových po most
u lesa Hanousek.
Zahájena oprava kuchyně ve školce. Nová voda, odpady, opr.
elektroinstalace, dlažba a obklady.
OÚ koupil část cesty ode vsi za č.p.1 k areálu družstva.
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Oslavenci.

Jaroslav
Dočekal
96 let

Marie
Landsmanová
96 let
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Františka
Šorfová
90 let

Marie
Skalická
83 let

Františka
Šlechtická
70 let
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Mateřská škola.
Školní rok 2016/2017 - 2. Pololetí - „Co se dělo ve školce…“
Ve 2. pololetí v únoru zahájili předškoláci projekt „Školička“. Jezdili do školy do
Nížkova tentokrát každý čtvrtek a vyučovala je paní učitelka Ivana Junová. Cílem projektu
bylo podpořit přípravu dětí na školní docházku, seznámit je s prostředím školy a zahájit
přípravu na školní práci. Celý projekt byl ukončen zápisem do 1. ročníku dne 20.4.2017.
V únoru se ve školce konal karneval s melounovým pohoštěním. Děti byly také krmit
zvířátka. Dne 15. února uskutečnili představitelé projektu Malá technická univerzita pro děti
vzdělávací program se stavebnicí Lego s názvem: „Stavitelé města“.
V březnu jsme shlédli moc hezkou pohádku divadla Úsměv: „Máša a medvěd“.
V dubnu děti koledovaly a pochutnávaly si na velikonočních beráncích.
Dne 28. dubna proběhl „Rej čarodějů a čarodějnic.
Zápis do MŠ v Poděšíně proběhl ve čtvrtek 11. května odpoledne.
Hezké a teplé jaro přejí všem děti a zaměstnanci MŠ Poděšín.
H. Řičanová
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Domy v Poděšíně a jejich obyvatelé.
Rok Jméno - č.p. 32
Feyth Jacobi, zvaný Feytyn,
Foltýn-sedlák malý a dráb
1605 obecní
Patek Ssimon, byl to grunt
zběhlého Gregora
Nowotnyho, Feyth Hanz,
1635 Němec
1636 Pátků Šimon, Fejtn Hons
1658 Smeykalovo, pustá
1675 Novotný Gregor
Nowotny Gregor, byla pustina
1676 Smeykalowska, spadle jest
1690 Neuwirth Leopold
1719 Zelenej Andres
1720
1754
1773
1788
1838
1839
1869
1880

Zeleneg Andres, chalupnik,
evanjelik
Zelenej Ondřej
Půža Josef
Půža Josef, dům
Dobrovolný Johann
Dobrovolný Jan
Dobrovolná Anna - Poděšín
Dobrovolná Anna - Poděšín

1890
1914
1930
1997
2008

Dobrovolný Jan - Poděšín +
Šimek Mikoláš - Poděšín
Dobrovolný Eduard
Dobrovolný Eduard-U Zelenu
Chvátal Alois - Byt
Chvátal Alois ml. a Lucie - Byt

2017 Chvátal Alois ml. a Lucie - Byt
Rok
1788
1869
1880

Jméno - č.p. 33
Jaroš Matouš, chalupa
Pokorný Václav - Nížkov
Pokorný František - Poděšín

1890
1914
1930
1997
2017

Dobrovolný František Poděšín + Rosecký František Poděšín
Chvátal František
Chvátal František - U Kantorů
Landa František - Byt
Landa František - Byt

Rok Jméno - č.p. 34
Dreibauer Ludwig, zvaný
Dýrpauer, nebo Dirpaur,
Němec, robotýř v huti železné
1605 v Sirákově

1635
1636
1653
1654
1658
1666
1675
1676
1704
1719
1720
1727
1733
1763
1776
1788
1839
1869
1880
1890
1914
1930
1997
2013

Drypauer Stephan, Dreibauer,
Němec
Dyrpaur Štěpán
Musil Pavel
Musil Pavel
Musil Pawel
Musil Bartoň
Musil Bartoň
Musyl Barta, bylo Musyla
Pavla
Musil Tomáš
Musil Tomáš
Musyl Thomas, sedlak,
katolik, bylo Musyla Barty
Jaroš Ludvík
Jaroš Rudolph
Musil, desátek
Jaroš Matouš
Jaroš Matouš, dům
Jaroš Franz
Jaroš Jan
Jaroš Jan
Jaroš Jan
Homola František
Homola František - U Musilů
Homola Jan - Byt
Poul Jan a Jana - Byt

2017 Poul Jan a Jana - Byt
Rok Jméno - č.p. 35
Močhuba Václav postavil
1716 chalupu
1736 Matoušek Jakub
1760 Matoušek Tomáš
1788 Matouš Tomáš, dům
1838 Matouschek Martin
1839 Matoušek Martin
1869 Pařík Tomáš - Hrbov
1880 Pařík Tomáš - Hrbov
Pařík Tomáš - Hrbov +
1890 Rosecký Martin - Poděšín
Pařík Jan otec, Pařík Jan syn,
Pařík Josef syn, Pařík
1914 František syn
1930 Pařík Jan
1997 Flesar Bohumil - Byt
2017 Flesar Bohumil - Byt

Rok
1784
1788
1839
1869
1880
1890
1914
1930
1956
1997
1998
2014
2017

Jméno - č.p. 36
Vystavěl
Pibel Tomáš, chalupa
Sláma Franz
Stehlík Antonín - N.Veselí
Stehlík Antonín - Oujezd
Stehlík Josef
Stehlík Josef
Peřina František
Peřina František
Stehlík Bohumil - Neobydlen
Stehlík Bohumil Polná – Neob.
Stehlík Bohumil - Byt
Stehlík Bohumil - Byt

Rok Jméno - č.p. 37
1839 Dobrovolný Wáclav
1869 Dobrovolný Jan - Poděšín
Dobrovolný Jan - 8 - 1846 –
1880 Poděšín
1890 Chalupnik Jan - M.Věžnice
1930 Dobrovolný Josef - U Sobotku
1997 Dobrovolný František - Byt
2016 Dobrovolný František - Byt
Rok
1838
1839
1869
1880
1890
1914
1930
1997
1997

Jméno - č.p. 38
Chwatal Ondrzej
Chvátal Andreas
Chvátal Jan
Chvátal Vavřín - Sirákov
Musil Vavřín - Sirákov
Musil Vavřinec, Musil
František, Musil Rudolf
Musil Rudolf - U Tomšů
Landa Roman - Byt
Landa Roman - Byt

Rok Jméno - č.p. 39
1838 Chwatal Martin
1839 Chvátal Wáclav
Chvátal Václav - Poděšín +
1869 Chvátal František - Poděšín
1880 Chvátal Václav - Poděšín
1890 Chvátal Václav - Poděšín
1914 Chvátal Antonín
1930 Chvátal Václav - U Koubků
1997 Chvátal Jaroslav - Byt
2017 Chvátal Jaroslav – Byt
J.Dočekal
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Sport - Výsledky stolního tenisu.
OP 3. třídy:
TJ Poděšín „A“ – TJ Škrdlovice „A“ 11:7; – TJ Sázava „A“ 13:5; – TJ Sokol Nížkov „C“
9:9; – TJ Netín „B“ 5:13; – TJ Sokol Nové Veselí „A“ 4:14; – TJ Řečice „A“ 5:13; – TJ
Jiskra Vojnův Městec „A 2:16; – TJ Nové Město na Moravě „B“ 5:13; – TJ Sokol Malá
Losenice „A“ 8:10;
Úspěšnost hráčů: Mráček Lubomír 30/33 – 47,6%; Kourková Jana 6/8 – 42,8%, Štikar
Jaroslav 30/42 – 41,7%; Neubauer Aleš 11/17 – 39,3%; Musil David 11/21 – 33,4%; Jaroš
Radim 14/33 – 29,8%; Maša Petr 3/9 – 25%; Landová Jitka 1/7 – 12.50%
OP 5. třídy:
Poděšín „B“ – TJ Sokol Nové Veselí „C“ 13:5; – Sokol Vlkov „A“ 13:5; – SK Dolní
Heřmanice „B“ 10:8; – TJ Sokol Sněžné „A“ 13:5; – SK Sokol Lhotky „C“ 4:14; – SK
Světnov „B“ 11:7; – SK Dolní Heřmanice „A“ 7:11; – Orel Bystřice nad Perštejnem „B“
8:10; – TJ Sokol Jámy „B“ 11:7;
Úspěšnost hráčů: Kourková Jana 25/3 – 89,3%; Maša Petr 48/18 – 72,7%; Landová Jitka
26/18 – 59,1%; Neubauer Aleš 35/25 – 58,3%; Slabá Stanislava 16/35 – 31,4%; Vejvodová
Marie 1/17 – 5,6%; Jaroš Zdeněk 1/20 – 4,8%.
OP 3. třídy:
18 17 0
1
228:96
52
1. TJ Nové Město na Moravě B
18 16 0
2
214:110
50
2. TJ Jiskra Vojnův Městec
18 12 1
5
197:127
43
3. TJ Sokol Nové Veselí
18
9
0
9
161:163
36
4. TJ Řečice
18
7
2
9
157:167
34
5. TJ Sokol Nížkov C
18
7
1 10
157:167
33
6. TJ Škrdlovice
18
5
4
9
140:184
32
7. TJ Netín B
18
6
2 10
142:182
32
8. TJ Sokol Malá Losenice
18
5
1 12
126:198
29
9. TJ Poděšín
18
0
1 17
98:226
19
10. SK Sázava
TJ Netín B - TJ Sokol Malá Losenice: 10:8 a 9:9.

OP 5. třídy:
18 16
1. Orel Bystřice n.P. B
18 15
2. SK Dolní Heřmanice A
18 15
3. SK Sokol Lhotky C
18 10
4. TJ Poděšín B
18
9
5. SK Světnov B
18
7
6. Sokol Vlkov
18
5
7. TJ Sokol Nové Veselí C
18
4
8. SK Dolní Heřmanice B
18
5
9. TJ Sokol Sněžné
18
1
10. TJ Sokol Jámy B
SK Dolní Heřmanice A - SK Sokol Lhotky C: 14:4 a 6:12.
SK Dolní Heřmanice B - TJ Sokol Sněžné: 14:4 a 7:11.
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0
0
0
0
1
1
1
2
0
1

2
3
3
8
8
10
12
12
13
16

248:76
245:79
200:124
174:150
162:162
139:185
116:208
121:203
115:209
100:224

50
48
48
38
37
33
29
28
28
21
Z. Jaroš
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Velikonoce.
Velikonoce jsou nyní nejvýznamnějším křesťanským svátkem,
oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu podle křesťanské víry
došlo třetího dne po jeho ukřižování. Kristovo ukřižování se událo
kolem roku 30 či 33 v blízkosti významného židovského svátku
pesach, který je památkou vysvobození Izraelitů Mojžíšem z
egyptského otroctví. Tak jako Letnice jsou tedy původně svátkem
židovským a do roku 325 se slavily ve stejný den jako svátek
židovský. U Slovanů a Germánů splynuly lidové oslavy Velikonoc s
pohanskými slavnostmi jara, které oslavovaly procitnutí přírody ze
zimního spánku. Díky tomu do lidových oslav Velikonoc přešly v
germánském a slovanském prostoru mnohé původem pohanské
zvyky.
Historicky lze symboly Velikonoc vystopovat jako univerzální symboly jara a plodnosti
například až do starověkého Egypta.
Nejstarším svědectvím o slavení křesťanských Velikonoc může být zmínka v listech apoštola
Pavla (kolem roku 50). Slavení Velikonoc se tedy v církvi objevilo velmi brzy a již od
počátku je významově provázáno s židovskou oslavou Pesachu, jejíž prvky dodnes v sobě
nese. Ježíšovo projití smrtí a vzkříšení křesťané chápou jako naplnění starozákonního obrazu
přejití Izraelitů Rudým mořem při odchodu z Egypta. Oslava Velikonoc tradičně trvá celých
padesát dní (tzv. velikonoční doba), které vrcholí svátkem Seslání Ducha svatého –
letnicemi. První týden Velikonoc se nazývá velikonoční oktáv.
Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se pochopitelně místně liší. Vzhledem k časové
blízkosti křesťanských Velikonoc a jarní rovnodennosti mají tyto tradice původ v
pohanských oslavách příchodu jara. Podle etnologie tedy navazují na tradici původně
pohanskou.

Předpokládané datum Ježíšovy smrti a vzkříšení
Datum Ježíšovy smrti neznáme, řada badatelů se jej však snažila určit, mimo jiné za pomoci
údaje synoptických evangelií o zatmění, které mělo nastat ten den v poledne. Isaac Newton
došel svými výpočty roku 1733 k tomu, že k Ježíšově smrti mohlo dojít v pátek 7. dubna 30,
3. dubna 33 nebo 23. dubna 34; poslední z možností sám dával přednost. Gerhard Kroll ve
své knize Po stopách Ježíšových soudí, že nejpravděpodobnějším datem je 7. duben 30.
Podle C. Humphreyse a W. D. Waddingtona (1990) v podvečer 3. dubna 33 v Jeruzalémě
vyšel Měsíc v úplňku zčásti zatmělý; toto zatmění skončilo 51 minut po východu Měsíce.
Ježíšovo vzkříšení by pak připadalo na 5. dubna 33.

Velikonoce v katolické církvi
Pravidla pro určení data Velikonoc stanovil roku 325 První nikajský koncil. Podle nich
připadají velikonoční svátky na neděli následující po prvním jarním úplňku. Pokud první
jarní úplněk připadne na neděli, slaví se Velikonoce až další neděli. Pondělí velikonoční
podle těchto pravidel může připadnout na den v rozmezí od 23. března do 26. dubna.

Velikonoční symboly
Beránek představoval v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede Hospodin.
Zároveň Židé při svém svátku pojídají beránka jako připomínku svého vysvobození z
Egypta. V křesťanství je beránek jedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle
křesťanské víry on je beránek, obětovaný za spásu světa.
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Kříž je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen k smrti
ukřižováním. Tento trest patřil k trestům nejvíce krutým a ponižujícím. Tento symbol je ale
mnohem starší.
Dalším z velikonočních symbolů je vajíčko, symbol
nového života, neboť samo zárodek života obsahuje. V
mnoha kulturách je vejce symbolem plodnosti, života a
vzkříšení. Už ve starověkém Egyptě či Persii se na
svátky jara barvila červeně vajíčka. Zdobení skořápek
vajec však může sahat až do pravěku. V souvislosti s
lidovou tradicí se zvyk tato vejce malovat udržuje i
nadále (označení „kraslice“ je pak odvozeno od červené
barvy). Důvodem pojídání vajec o Velikonocích byla
zřejmě i skutečnost, že vejce se nesměla jíst v postní
době.
Kočičky symbolizují palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma přicházejícího
Krista. Tradičním křesťanským zvykem je jejich svěcení na Květnou neděli a používání
popela z jejich spálení o Popeleční středě.
Ačkoli mnoho nenáboženských tradic má své kořeny v křesťanské symbolice, některé
velikonoční symboly můžeme vystopovat už z předkřesťanské doby. Například zajíček má
zřejmě původ v pohanských rituálech oslavující příchod jara, avšak např. v byzantské
ikonografii představoval zajíc Krista. Symbolika zajíce pochází z tradice oslav svátku
pohanské bohyně plodnosti Eostre. Z jejího jména je odvozeno slovo Easter, anglický název
křesťanských Velikonoc. Podle legendy bohyně Eostre proměnila ptáčka, který umrzl ve
vánici, v zajíce. On pak z vděčnosti každé jaro kladl vejce jako pták.
Křen symbolizuje hřebíky či hořkost utrpení Krista. Zvyk pojídat křen o Velikonocích se
udržuje především v Polsku, Rakousku a Slovinsku. Odpovídá židovské tradici, kdy o
pesachu se pojídá jako hořká bylina při Seder, kdy se také pojídá kost z beránka.
Mléko s medem symbolizuje dvojjedinost Krista. Ve formě tzv. jidáše symbolizuje provaz
Jidáše Iškariotského. Mléko a strdí symbolizuje zaslíbenou zem z Exodu, což je přejato i do
legendy o Praotci Čechovi. S beránčím Amonem byl ztotožňován i Zeus, který byl jako
mladý krmen mlékem a medem.

Velikonoční tradice
Nenáboženské velikonoční tradice
Už od svátků jara, které jsou starší než Velikonoce, jsou časem oslav a veselí. Dnes jsou i
komerčně důležité, protože se na ně váže mnoho zvyků, k jejichž uskutečnění je třeba
vynaložit nějaké úsilí nebo jen tak zajít na nákup. Prodávají se například velikonoční
pohledy, ozdoby nebo cukroví v podobě velikonočních vajíček, beránků nebo zajíčků.
Řehtání - od čtvrtka do soboty chodili po vsi chlapci školou povinní a nahrazovali zvony,
které odletěly do Říma. V zelený čtvrtek se šlo po škole a navečer, na velký pátek ráno před
školou, po škole a na večer a naposledy na bílou sobotu ráno. Chodili tak, aby obešli celou
vesnici a u každého křížku se modlili. V pátek v podvečer obešli ves dům od domu, kde
vykoledovali nějaké vajíčko, sladkost - sušené švestky, křížaly či drobné mince. Nejstarší z
chlapců se nazýval kaprál. V některých oblastech měli slaměného Jidáše.
V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno muži a
chlapci chodí po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou
pomlázkou z vrbového proutí. Pomlázka je spletena až z dvaceti čtyř proutků a je obvykle od
půl do dvou metrů dlouhá a ozdobená pletenou rukojetí a barevnými stužkami. Podle tradice
14
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muži při hodování pronášejí koledy. Nejznámější velikonoční koledou je tato krátká říkanka:
„Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný…”
Jestli dojde dříve na pomlázku, nebo koledy, záleží na
situaci. Ačkoli může být vyšlehání bolestivé, není cílem
způsobovat příkoří. Spíše je pomlázka symbolem zájmu
mužů o ženy. Nenavštívené dívky se mohou dokonce cítit
uražené. Vyšupaná žena dává muži barevné vajíčko jako
symbol jejích díků a prominutí. Pověst praví, že dívky
mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý rok
zdravé a uchovaly si plodnost. V některých oblastech ženy
mohou pomlázku oplatit odpoledne, kdy vylívají na muže
a chlapce kbelíky studené vody. Zvyk se napříč českými
zeměmi mírně mění.
Jiný výklad pomlázky je odvozen od pomlazení, tj. omlazení. Proto muži používají mladé
proutí s největším podílem „životní síly“, kterou jakoby předávají vyšlehané osobě. Z téhož
důvodu ženy dávají jako odměnu za omlazení vajíčko, prastarý symbol nového života. Jinak
v Čechách nejsou tradicí hody, ale koleda (hody jsou spíše pomístní název), přičemž koleda
probíhala v průběhu roku vícekrát, nejen v období Velikonoc, a jejím původním smyslem
byla ochrana před špatnými vlivy a posílení těch dobrých. Za toto byli koledníci
odměňováni. V průběhu doby se původní smysl vytrácel a vlastně se stala „lepší“ formou
žebroty chudší části obyvatelstva.

Náboženské velikonoční tradice
Kromě velmi podstatné návštěvy bohoslužeb během velikonočního tridua můžeme mezi
náboženské tradice zařadit velikonoční pozdrav, zvyk pocházející především z východních
církví, který se rozšířil i mezi římské katolíky a protestanty. Zvyk spočívá v tom, že se
křesťané o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně zdraví místo běžného pozdravu: „Kristus vstal
z mrtvých!“ Odpovědí pak je: „Opravdu vstal z mrtvých!“

Velikonoční zvyklosti v zahraničí
Ve Spojených státech jsou velikonoční svátky náboženským svátkem, takže mnoho
amerických rodin mimo návštěvy kostela se schází kolem zdobení velikonočních vajíček v
sobotu večer a jejich „lovu“ v neděli ráno. Podle dětských pohádek byla vajíčka během noci
přinesena Velikonočním zajíčkem a poschovávaná po domě a zahradě, aby počkala na děti,
až se probudí. Důvod, proč by to měl zajíček dělat, se vysvětluje jen zřídka.
V Anglii tradičně ženy přivazují muže k židlím a za propuštění požadují peníze.
V Norsku je, kromě lyžování v horách a malování vajíček, tradicí řešení vražd. Všechny
velké televizní stanice vysílají kriminální a detektivní příběhy, jako je například Hercule
Poirot nebo příběhy od Agathy Christie. Také noviny otiskují články, ze kterých mohou
čtenáři zkusit odvodit, kdo je pachatelem. Samozřejmě také vychází mnoho knih. Dokonce i
krabice od mléka bývají potištěny příběhy s vraždami.
Ukrajinský velikonoční chléb pascha je tradičně pečen v několika různých velikostech, pro
každého člena rodiny a jeden velký pro celou rodinu. Pascha je zdobená různými ornamenty
– osmiramennými kříži, věnci, květinami a ptáčky z téhož těsta. I tímto se liší od ruské kuliči
– neozdobeného chleba politého sněhem z bílků. Pro pečení paschy se používají speciálně
vytvořené keramické formy, v mnoha domácnostech se využívají i různě široké hrnce.
Paschu pečeme v pecích na Velký pátek. (Zdroj: www.wikipedia.org)
Upravil: J. Dočekal
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Historická vozidla.
V pátek 12. května od půl desáté do jedenácti hodin projížděla naší obcí závodní kolona
historických vozidel. Kolona 42 vozidel vyjela z hotelu SKI v Novém Městě n.M. jela přes
Žďár n.S. Nové Veselí do Poděšína, kde byla u sochy stromu povinná kontrola, dále
pokračovala po hrázi, „Malé straně“ a kolem kulturního domu opět na silnici a pokračovala
na Nížkov, Přibyslav, Žďár n.S. zpět do hotelu Ski. Závod byl čtyřdenní. Zajímavostí je, že
motorku se sajdkou č.25 řídila žena, které je 75 roků.
Z. Jaroš
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Historie.
Nejstarší historie Poděšína a okolí. (47. část)
1693 - pokračování
V Poděšíně je nový rychtář. On koupil pusté místo, které již je 20 let volné a patřilo Matěji
Doležalovi. Protože ten rod celý vymřel, tak byl grunt na prodej. Koupil to od vrchnosti
v Polné člověk stejného jména - Doležal, ale Jakub. On prý do příbuzenského stavu s tím
poděšínským nějak byl. On prý tam chalupu malou postaví, jinak na rychtě obecní seděti
bude s celou svou velkou rodinou.
Zima začala až 2. prosince. Do rána napadlo mnoho sněhu, ale ten se za pár dní rozpustil.
Potom udeřil silný mráz a sněhu napadlo více jak 1 loket a ten již vydržel do konce roku.

1695
Sněhu napadlo až do výšky 3 lokte. Mrazy jsou dost silné. Některé chalupy nejsou pod
sněhem vůbec vidět, jen dým se dírami ve střechách valí ven. Někteří lidé si již opatřují
komín, ale většinou kouř utíká dírami na půdu a tudy střechou ven. Jaro přišlo dosti dlouho,
až od poloviny května. Léto je pěkné a dost suché, ale často chodí bouřky.
Každý robotník musí odevzdat na panství v Polné do konce května 80 kusů dřevěných
šindelů. Kdo by se chtěl protivit, je hned do šatlavy posazený a stejně to udělat musí, ale
ještě o 45 kusů více.
V Sirákově vypukl požár u mlynáře. Shořela mu celá chalupa, a to ještě neměl ani opravený
mlýn.
Panské hony se konaly v Poděšíně, Sirákově, Janovicích, Rosičce, Bukové, u Červeného
mlýna a Olešné. Postřelený byl jeden člověk, zabitý jeden honec z Bukové, 2 honci poraněni
od střely, 1 pes zabitý a 2 koně si polámali nohy.
Zima je od 12. listopadu, kdy přišly mrazy a pak napadl sníh. Po tomto přišel déšť a ke konci
roku zase mrazy a sníh.

1696
Od začátku roku je velice málo sněhu, ale panují kruté mrazy. Ve studních není žádná voda.
Kde je trochu sněhu, tak se používá na vaření, jinak se musí chodit pro vodu do rybníka a
sekají se ledy. V kotlích se rozehřívá voda i pro dobytek. V chalupách velká zima panuje.
Lidé dávají do obytných místností slepice i ovce, aby nezmrzly. V únoru a březnu mrazy
trochu povolily, sníh napadl na 2–3 lokte a je trochu tepleji. Divoká zvěř chodí až do vesnice
a hladem naříká. Od 8. května se udělalo teplo.
Nový rychtář v Poděšíně Jakub Doležal se ukázal, že je na lidi poměrně hodný.
Zima začala od 30. října. Jsou střídavé mrazy a sníh s deštěm padá. Od poloviny prosince
jsou silné mrazy a napadlo hodně sněhu.

1697
Opravuje se kostel v Nížkově, kde jsou některá dřeva silně prohnilá. Katolický farář žádá,
aby sedláci, co mají les, dali potřebné dřevo zadarmo a na místo dovezli, a aby bylo suché.
Také práci, aby zadarmo udělali.
Zima začala 14. listopadu.
Václav Flesar
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Antonín Chvátal v Americe, 9. část.
Po našem návratu do Berouna jsem zase bydlil a pracoval u strýce, ale v neděli jsem si často
vyšel do městečka, ba i do Pine City, kde bylo tehdy téměř vše české. Při těch vycházkách
jsem poznal mnoho nových osadníků a mezi nimi i dva bratry Motyčkovi, Franka a Josefa,
kteří se přistěhovali do Berouna asi rok na to, co jsem byl s Pepíkem Brožů na těch žních
v Severní Dakotě.
Na příští žně jsme se domluvili s Josefem Motyčkou, že pojedeme na žně do Olivia
v Minnesotě. Tentokrát jsem měl již zkušenosti, jak se žňová práce hledá. Přijal nás jeden
velký farmář, který se jmenoval Harazim. Ten nás pak poslal ke svému příteli asi devět mil
od městečka Olivie. Tam se nám to však nelíbilo, poněvadž bylo všude plno much, plno
kouře a všelijakého smradu. Za dva dny jsme odtud odešli, protože nám nešly ty mouchy
v polévce k duhu.
Za dva dny jsme tomuto místu dali s Bohem a našli si místo nové u jednoho člověka, který
jezdil s mlátičkou od farmy k farmě. U toho jsme se zdrželi až do podzimu, kdy jsme se opět
vrátili do našeho Berouna. Tentokrát jsem nezačal u strýce pracovat, protože si mně zjednal
syn pana Chalupského. Nabídl mně, abych dřevařil na jeho 20-akrovém holém lantu. Nebylo
tam nic než pouze dřevařská bouda, ve které jsem měl přezimovat. Byla to hotová pustina.
Za celý čas jsem neviděl člověka a tu se nedivte milí čtenáři, že mi bylo krušno u srdce.
Zvláště když mě pan Chalupský po celý týden nenavštívil pro veliké závěje a neměl jsem si
pak co vařit. Spal jsem na slámě a po celou noc jsem musel přikládat do kamen, abych
nezmrzl. Vlci mi vyli kolem baráku, a co mi dodávalo odvahy, byla jen ta má flinta pod
hlavou. Proto jsem panu Chalupskému řekl, že tam již dál tak poustevničit nemohu. Vrátil
jsem se do Berouna a pracoval jsem zase u strýce.
Po nějakém čase se přistěhovala do Berouna rodina pana Josefa Korbela, který přišel s Iowy
od města Calmar. Brzy jsem se s touto rodinou seznámil a chodil k nim na besedu. Otec pana
Korbela žil dosud v Iowě a do Berouna přijel čas od času navštívit rodinu svého syna. Jednou
při rozmluvě jsem se zmínil starému Korbelovi, že bych se měl z Berouna dostat jinam,
abych poznal, jak to vypadá jinde v Americe. Řekl jsem mu, že bych šel někam sloužit,
abych si vydělal peníze na zaplacení pozemku, který jsem si u Berouna zakoupil. On mi na to
povídá: Jestli chceš sloužit na farmě, přijeď k nám do Iowy a tam službu jistě najdeš.
Tož jsem mu slíbil, že hned po Vánocích se tam rozjedu. Pan Korbel mi na to ještě řekl, že
mám přijet do Conover, ale že mám dříve napsat, než se vydám na cestu. Z vypravování pana
Korbela jsem věděl, že kolem Calmar jsou samí Češi, a tak že se mi tam nebude stýskat.
Ovšem o Vánocích jsem se z Berouna nevypravil, ale teprve začátkem března roku 1900.
Rozloučil jsem se se strýcem, s jeho rodinou i se svými přáteli a dal jsem Berounu s Pánem
Bohem. V St. Paul jsem přesedal na vlak do Conover v Iowě, jak mi pan Frank Korbel
poradil. Když jsem přijel na místo, Frank mě již čekal a zavedl mě do nějakého domu, kde
bylo hodně našich krajanů. Všichni se mi zdáli být dost rozumní, a proto se mi celý kraj hned
zalíbil. K večeru jsme přijeli na Korbelovu farmu, která měla asi 160 akrů pozemků. Pobyl
jsem u pana Korbela několik dní, než jsem sehnal práci. Paní Korbelová byla ráda, že se
dozvěděla čerstvé zprávy o rodině svého syna z Berouna, kterou jsem dobře znal a v níž jsem
se právě sešel s jejím manželem.
Od Korbelů jsem se dostal do rodiny Matěje Tůmy, který mě vzal do služby. Tůmovi měli tři
děti. Jeden ze synů byl starší než já, děvče mělo asi 11 roků a druhý chlapec asi 8 roků.
Anton Chvátal, přepsal Z. Jaroš
18

Zpravodaj obce Poděšín č.1/2017

Školní kronika – 25. část.
Téhož roku rozšířena byla školní zahrada v jižním směru a zařízena tělocvična, dle vzoru
tělocvičny v Dolní Krupé. Náčrt byl veledůstojným panem inspektorem Josefem Šimkem,
farářem ve Žďáře místní školní radě předložen. Práci pak tesař Enderle František provedl a
sice hrazdu, bradla, stojan ku skákání a velký stojan se šplhadlem pevným a pohyblivým,
žebřík kolmý, by mládež školní i k tomuto předmětu vyučovat se mohl.
Strana střechy východní novým šindelem pobyta. Záchody dva dřevěné nově vybudovány.
Téhož roku byla též stříkačka, koše k hašení ohně a hadice nákladem obce zakoupeny od
pana Sázavského zámečníka v Polné.
Namístě staré židličky dodány dvě sesle panem Landsmanem truhlářem č.3, zdejší škole.
V měsíci říjnu 1881 zakoupil pan Jan Blažek starosta č.17 a pan František Dobrovolný rádní
č.30, na náklad obce litá kamna do učebny v Jihlavě v ceně 32 zlatých na místě.
Toho roku zařízeny též věšáky do učebny. Mládež školní zasadila stromků patnáct ovocných
kolem budovy školní: Doležal Josef č.14, Šimek Josef č.9, Štikar Jan č.52, Šorf Josef č.26 a
správce školy Tomáš Strašil.
Působením a častým domlouváním zasazeny též lesní stromky: lípy, kaštany a jilmy u
kapličky.
Knihy k vedení úřadu učitelského potřebného obnoveny, některé do vazby dány panu Laškovi
z Polné. Stály 10 zlatých.

1881 - 82
V tomto roce opatřeny byly stromky, které dodal pan starosta v počtu dvacet sedm. Rodopis
opatřen sklem a rámem truhlářem panem Filipem Landsmanem č.3, od něhož též vyhotoven
rámec a dodáno sklo na truhlík hodin.
V tomto roce přihlásil se co podučitel na zdejší školu pan Jan Vácha, působící dosud
v Bartošově okr. Německý Brod.
Dne 28. srpna 1882 obdržela škola Poděšínská 14 knih pro chudé žáky, jenž do inventáře
školy správce školy zanesl.

1882 - 83
Školní rok 1882/83 započat byl dne 16. října 1882. Vyučování převzal definitivně ustanovený
učitel Jan Vácha.
Dne 14. dubna roku 1883 došla místní školní radě zpráva, že výnosem ze dne 16. března t.r.
veleslavná zemská školní rada přípisem číslo 3479 na zdejší obecné škole zavedení
vyučování ženským pracím proti rumuneraci 42 zlatých, v týdnu v oddělení po 3 hodiny od 1.
ledna 1884 počínaje povoliti ráčila. Vyřízení od slavné c.k. okresní školní rady datováno pod
6. dubnem 1883 č.449.¨
Tohoto roku koncem července byl dvorek u školy ohrazen, zahrada u světnice školní
rozšířena a nová zahrádka před bytem páně učitelovým zřízena. Vše to stálo se nákladem
obce.
V Poděšíně dne 31. srpna 1883.

1883 - 84
Školní rok 1883/84
Vyučování v školním roce 1883/84 započalo dne 15. října 1883. Zapsáno bylo celkem 77
dítek, z nichž bylo 39 chlapců, 38 děvčat. Vyznání římsko-katolického bylo jich 70 a
evangelického 7.
Vypsal Z. Jaroš
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Počasí.
Říjen. Tento měsíc slunce téměř nevylezlo, propršelo 10 dní, ale byly jenom slabší srážky,
vítr foukal 5 dní a 10x byla ranní mlha. Průměrná polední teplota byla 8,2°C. Dešťových
srážek bylo 69 mm.
10
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ráno 6,5
7,2
3,0
3,1
4,8
2,5
4,4
4,5
5,9
8,2
6,1
5,8
Večer 10,5 10,3 6,4
6,7
7,4
7,7
8,7
8,5 10,4 10,3 8,7
7,9

Listopad. Slunečno bylo jenom 3 dny, pršelo 6 dní, dva dny sněžilo, vítr foukal 3 dny, 4
dny byla celodenní mlha a 2x byla ranní mlha. Průměrná polední teplota byla 3,1°C.
Dešťových srážek bylo 39 mm. V průměru dost studený měsíc
11
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ráno 0,5
4,3 -1,0 0,9
2,6
3,5
0,4
3,3
2,0
4,5
3,8
Večer 1,9
5,5 -0,1 1,8
3,4
4,7
2,7
4,3
3,7
5,6
5,2

2016
0,8
2,4

Prosinec. Slunečno bylo 4 dny, propršelo 4 dny, sněžilo 3 dny, vítr foukal 4 dny, 2x byla
ranní mlha. Průměrná polední teplota byla -0,1°C. Dešťových srážek bylo 40 mm.
Byl to teplotně průměrný měsíc. Celkové srážky za rok 2016 byly 651 mm.
Z. Jaroš
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ráno -2,4 0,4 -2,9 -2,3 -2,2 -6,7 -0,0 -3,5 -0,6 0,2
2,2 -2,4
Večer -1,4 1,5 -2,1 -1,3 -1,6 -5,5 1,1 -1,8 0,8
1,2
3,4 -1,4
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