Slovo starosty
Vážení spoluobčané, bývalí občané a všichni vy, pro které Stavěšice pořád
něco znamenají.
Zdravím Vás všechny v úvodu nového roku 2010 při pročítání našeho
Zpravodaje.
V loňském roce proběhl ve Stavěšicích Sjezd rodáků a přátel Stavěšic. Velká
účast na této akci a reakce zejména bývalých rodáků byla pěkným poděkováním
všem, kteří se o tuto akci postarali a také Vám, občanům, za pěkné přijetí
bývalých stavěšáků, kteří se stále rádi do Stavěšic vrací.
V letošním roce vstupuje pro vlastníky místních komunikací a chodníků,
kterými jsou z velké části obce, povinnost údržby. Obec Stavěšice i v minulých
letech tuto činnost zajišťovala i za ochotné pomoci Vás, občanů. Byl bych rád,
kdyby jste v tomto i nadále pokračovali, protože ne vždy je možnostech obce
včas odklidit sníh nebo posypat náledí. Moc Vám děkuji!!!
Situace všech měst a obcí je v současné době složitá, protože příjmové stránky
rozpočtů jsou ve značném propadu. Proto i Stavěšice v letošním roce svůj
rozpočet přizpůsobily novým podmínkám a tak v letošním roce bychom měli
uskutečnit stavbu dětského hřiště za hasičkou, na kterou již máme schválenou
dotaci a dále v rámci vývoje daňových příjmů bychom chtěli vyměnit okna v
budově OÚ a zahájit stavební úpravy školního dvora. Dále budeme pokračovat
společně s obcí Strážovice v přípravě stavby kanalizace a čistírny odpadních
vod.
A tak Vám přeji v novém roce lásku od milovaných, přátelství od přátel,
úctu od těch, kterých si vážíme a moře zdraví v roce 2010.

Miroslav Fridrich
starosta

ČINNOST OBECNÍHO ÚŘADU
Zpravodaj obce za rok 2008
V úvodu měsíce února obdrželi občané a také ostatní zájemci 18. číslo
Zpravodaje obce Stavěšice. Zpravodaj informoval o veškerém dění v obci, o
kulturních a společenských událostech, také něco z historie a článek o činnosti
mysliveckého sdružení.
Rekonstrukce sociálního zařízení OÚ
V jarních měsících bylo přistoupeno k opravě již nevyhovujícího sociální
zařízení v budově obecního úřadu. V novém dispozičním řešení vznikla
předsíň, ze které je přístup do prostoru bezbariérové kabinky, na WC pro ženy
a WC pro muže se sprchovým koutem.
Celkové náklady byly ve výši 402 tis. Kč, dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje činila 160 tis. Kč, zbývající část ve výši 242 tis. Kč uhradila obec ze
svého rozpočtu.
Oprava střechy kaple sv. Floriána – II. etapa
V průběhu měsíce května a června probíhala II. etapa opravy střechy kaple sv.
Floriána. Na tuto etapu obdržela farnost Želetice dotaci z Programu rozvoje
venkova ČR - Leader ve výši 299 tis. Kč. Včetně I. etapy byly celkové
náklady ve výši 520 tis., dotace JMK byla 85 tis. PRV 299 tis., příspěvek obce
Stavěšice 100 tis. a zbývající část 36 tis. uhradila farnost Želetice (sbírky).

Vodní nádrž Zápověď
V rámci pozemkových úprav obce Šardice byla vyčleněna v trati Zápověď
plocha pro výstavbu ochranné hráze, která bude chránit obec Šardice před
přívalovými vodami.
Tato akce byla financována Pozemkovým úřadem ČR. Práce byly zahájeny v
úterý 25. července a dílo bylo dokončeno 4. prosince 2009.
Vlastní stavbě zemního tělesa hráze a tvarování území zátopy nádrže
předcházelo vybudování příjezdní komunikace a zabezpečení tras plynovodu
a dálkového optického kabelu, které se nacházejí v lokalitě zátopy budoucí
nádrže.
Samotná hráz je vybudována jako zemní homogenní těleso v němž je v místě
průsečíku trasy koryta Šardického potoka s osou hráze zřízen monolitický
železobetonový funkční objekt nádrže. Hráz je vysoká 5,7 m vzhledem k
stávajícímu terénu, v koruně má šířku 5,0 m a délka tělesa hráze je 215,0 m.
Zátopa vodní nádrže při hladině stálého nadržení zaujímá plochu 3,8 ha, což
při průměrné hloubce 1,13 m v tomto vodním stavu představuje akumulační
kapacitu 42.900 m3 vody.
Při maximálním naplnění nádrže dosáhne akumulační kapacita 182.500 m3
vody a zátopová oblast zaujme 9,1 ha při průměrné hloubce 2 m. Hloubka
vody na funkčním objektu při tomto stavu činí 4,8 m.
Součástí projektu jsou také vegetační úpravy, které lépe napomohou včlenění
stavby do okolní krajiny a rovněž lépe zvýrazní charakter stávajícího biotopu
– na hranici zátopy nádrže jsou vysázeny vzrostlé solitérní stromy, doplněné

pro tuto lokalitu vhodnými křovinami a mokřadnímu rostlinami.
Dokončená vodní nádrž je zlepšujícím prvkem životního prostředí v dané
lokalitě, zvětšuje retenční kapacitu území a dále se podílí na tvorbě územního
systému ekologické stability krajiny a protierozního sytému, navržených v
rámci KPÚ Šardice I a JPÚ Stavěšice.
Strážovice-Stavěšice, kanalizace a ČOV
V průběhu roku bylo vydáno na tuto stavbu územní rozhodnutí a koncem
roku nabylo právní moci stavební povolení. 9. prosince 2009 byla předána na
Ministerstvo zemědělství Žádost o zařazení do „Seznamu akcí Programu Mze
129 180 Podpora výstavby a obnovy kanalizací“.
Úpravy veřejných prostranství
V rámci výkonu veřejně prospěšných prací obec Stavěšice v roce 2009 provedla
řadu sadových úprav veřejných prostranství. Jedná se o novou výsadbu
záhonků (keře, stromy) – před hasičkou, před obchodem a u autobusových
zastávek.

PLÁN PRÁCE NA ROK 2010
• Výstavba dětského hřiště za hasičkou
• Jednoduché pozemkové úpravy
• Příprava akce Kanalizace a čistírna odpadních vod
• Údržba majetku obce (výměna oken v budově OÚ)
• Úpravy školního dvora (dle fin. možností)
• Údržba veřejných prostranství a zeleně

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009
ROZPOČET NA ROK 2010
Příjmy: (tis. Kč)
Sdílené daně (převody od fin. úřadu)
Popl. za vypouštění odpadních vod
Popl. za likvidaci domovního odpadu
Popl. za chráněné území
Poplatek ze psů
Poplatek z hrobů
Dotace
Pronájem pozemků
Pronájem majetku
Ostatní příjmy
Prodej pozemků
Celkem příjmy

SK 2009

RO 2010

2582

2400

36,8
142,4
34,5
4
4
675
31,4
25,4
64,3
0,2
3600

37
166,5
39
4
4
0
31,4
24
54,7
0
2760,6

Výdaje: (tis. Kč)
Údržba a opravy komunikací
Rozbory odpadních vod a ost.
Úhrady neinv. nákladů školám
Knihovnictví
Kultura, spol. místnost
Svoz a likvidace odpadu
Veřejné osvětlení
Veřejná zeleň
Platy VPP vč. pojištění
Odměny ZO vč. poj.
Mzdy OÚ vč. poj.
Komunální služby a územní rozvoj
Knihy, tiskopisy
Drobný majetek
Spotřeba materiálu
Elektřina, plyn, voda
Spotřeba pohonných hmot
Služby telefon., internet
Služby peněžních ústavů
Integrovaná doprava
Nákup služeb a opravy
Příspěvek Mikroregionu Babi Lom
Příspěvek svazku obcí Strážovice a Stavěšice
Celkem výdeje

SK 2009

RO 2010

10.1

10

23,1
302
13,3
123
221,8
20,4
61,6
470,2
614,2
23,6
163,5
12,3
100
49,2
221,2
19,3
45,5
10,2
18,7
599,9
11,2
3,7
3138

24
315
14
120
220
25
60
470
615
100
160
15
100
50
230
20
50
12
18,7
101,9
11,2
3,8
2760,6

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
9. OBECNÍ PLES
V sobotu 31. ledna se konal v pořadí již 9. ročník obecního plesu ve Stavěšicích.
Letos se přišlo pobavit a těšit se na případnou výhru přes 80 účastníků. Hudební doprovod zajišťoval Slávek Vávra a Luboš Ventrča a cimbálová muzika
Babí lom. V kuchyňce bylo připraveno občerstvení a bufet. V úvodu starosta
obce přivítal přítomné a popřál jim pěknou zábavu a hodně štěstí při losování
tomboly. Poděkoval všem sponzorům tomboly, ve které bylo přes 70 výher,
hlavní výhrou byl digitální fotoaparát a dalšími cenami elektrický gril, vysavač, sele, přikrývky koňský hnůj, kompost, dárkové balíčky a další zajímavé
výhry.
Se svým tanečním uměním se představily tanečnice Jana Lužová a Jitka Franková. Ve druhé části jejich pěkného vystoupení jim vypomáhal Zdeněk Luža
alias Dan Nekonečný!
Po celou dobu plesu panovala příjemná nálada a děkujeme všem, kteří se letošního plesu zúčastnili.

O tombolu se postarali:
Obec Stavěšice, Obec Nenkovice, Město Kyjov, Geometra Kyjov, Stavoservis Kyjov, ČSAD Kyjov, Ekor Kyjov, Sudičtí Kyjov, JaZ Stavebniny Kyjov,
Fukanovi Kyjov, Mirja Želetice, Zemagro Šardice, Jiří Ilčík Kyjov, Josef Doležal Kyjov, Moravčíkovi Nenkovice, Antonín Jirousek Strážovice, Miroslav

Doležálek Kyjov.
Stavěšice: Antonín a Pavla Kozákovi, Floriánovi, Jan a Dáša Polcrovi, Polcrovi Hejda, Roman Kocourek,Večeřovi, Michal Večeřa, Martin Vaďura, Vaďurovi, Jitka Franková, Jagošovi, Crlíkovi, Fridrichovi, Pasekovi, Španělovi,
Kepeňovi, Lužovi, Renata a Roman Kozákovi, Jan a Iva Šohajovi, Minaříkovi, Ondříškovi, Víškovi, Jana Sovová, Jana Kamencová,
Upřímné poděkování všem dárcům, všem účastníkům a zejména mladým !!!
Dětský maškarní rej
V sobotu 7. března od 16.00 hodin se konal v pěkně vyzdobeném sále obecního domu Dětský maškarní rej. Přišlo 34 maskovaných dětí! Byly pro ně
připraveny různé zábavné soutěže a hry, které si pro děti připravila Mirka
Šimečková. Hudební doprovod zajišťoval Zbyněk Dobeš.
Dárci tomboly:
Děkujeme maminkám za přípravu dětského karnevalu a hlavně Renatě Kozákové a Ivě Balajkové, které všechno perfektně zorganizovaly.

Beseda s důchodci
Na neděli odpoledne 19. dubna připravilo Zastupitelstvo obce besedu
s důchodci. V programu zazpíval mužský sbor ze Želetic a předsedkyně OV
Svazu tělesně postižených p. Karla Zbořilová seznámila přítomné se sociálním
zákonem a p. Soňa Valentová poskytla informace o pomůckách pro sluchově
postižené.
Dalším hostem tohoto programu byl pan František Řihánek z Kyjova,
stavěšický rodák, který obci věnoval filmový záznam natočený jeho strýcem
Františkem Řihánkem. Na tomto historicky velmi cenném dokumentu jsou
zachyceny události ze Stavěšic (ale i z Mistřína, Brna) z období čtyřicátých
let.
Přítomní měli za úkol poznávat osoby a události, které ve filmu viděli. A
protože všechny film velmi zaujal, tak se po jeho shlédnutí živě debatovalo.

Děkujeme panu Františku Řihánkovi za velmi cenný příspěvek do historického
archívu obce Stavěšice !!
KROJOVANÉ HODY
Letos připadl svátek sv. Floriána – našeho patrona, na pondělí 4. května a
tak se hody uskutečnily v sobotu 2. května. V pátek odpoledne vyrazilo 20
siláků do strážovského lesa pro máj. 20 m dlouhý modřín se podařil bezpečně
pokácet, Martin Vaďura nasadil na auto majáček a Tonda Kozák tak mohl máj
bezpečně dopravit do Stavěšic. Před šestou hodinou děvčata máj nazdobila

začalo stavění máje, kterému letos velel Jožka Raus.
V sobotu po jedné hodině se začali krojovaní scházet ke Floriánovou, odkud
pak průvodem šli ke kostelíku. Pan farář je přivítal v novém červeném ornátu
a řekl jim potřebné informace ke zdárnému průběhu hodové mše. Po skončení
mše se všichni krojovaní již tradičně seřadili před kostelíkem ke společnému
focení. Letos bylo krojovaných 50!
Pak stárek Lukáš Crlík požádal starostu obce o povolení hodů, ten krojovaným
hody povolil a poděkoval babičkám a maminkám za udržování krojů a
hodových zvyků ve Stavěšicích. Pak se již průvod za doprovodu dechové
hudby Nenkovjanka vydal po dědině pozdravit občany a pozvat je na hody.
Dopolední mraky už zmizely a tak celé odpoledne už svítilo sluníčko na pěkné
stavěšické kroje.
Večer od 20.00 hodin začala hodová taneční zábava v hospodě u hřiště. Účast
byla velmi pěkná, prodalo se 97 vstupenek a krojovaných bylo více než
dvacet. Nenkovjáci pěkně vyhrávali a tak brzy se začalo zpívat a verbovat. Po
jedenácté hodině přinesli stárci hodový věnec, vyrobený paní Kamencovou,
a začala zavádka. Dobrá hodová nálada trvala až do skončení zábavy, kolem
půl třetí.

V neděli odpoledne bylo otevřeno místní muzeum, které si přišlo prohlédnout
20 zájemců.
Od 14.00 hodin se začal hrát na hřišti volejbal, který mládež velmi zaujal a
bylo se na co dívat.
Zastupitelstvo obce Stavěšice děkuje všem, kteří se zúčastnili stavění máje,
příprav, organizace i celého průběhu hodů, zejména krojované mládeži.

Zvláštní poděkování patří paní Marii Ševelové za přípravu dívčích krojů a
paní Janě Kamencové za zhotovení hodového věnce. Děkujeme i občanům za
finanční příspěvky a za pohoštění hodového průvodu.
Dětské rybářské závody
V sobotu 20. června od 8.00 hodin uspořádal
MRS Ždánice na rybníku dětské rybářské
závody. Přestože celou noc a ještě ráno
pršelo (napršelo 20 mm), děti to neodradilo
a přišlo jich závodit 43.
Bylo pro ně připravena pěkná tombola, k
jídlu byly připraveny velmi chutné makrely
a klobásky.

SJEZD RODÁKU A PŘÁTEL STAVĚŠIC
3. – 5. července 2009
Při příležitosti 620. výročí založení obce Stavěšice se konal Sjezd rodáků a
přátel Stavěšic.
Po náročných organizačních a přípravných pracích, úpravách obce, zeleně,
zastávek, střechy kostela atd. byly v pátek na slavnostním zasedání zastupitelstva obce zahájeny oslavy za zvuku slavnostní fanfáry v podání pražského
kvarteta Tuba Trombonum. Tuto fanfáru složil náš rodák Milan Léska, za což
mu patří náš velký dík. Starosta obce přivítal přítomné občany, starosty okolních obcí, pana faráře Josefa Šedivého, Kotenovi z Ratíškovic a pak seznámil
přítomné s historií obce.
Večer od 20.00 hodin se konal v hospodě u hřiště taneční večer, na kterém
vyhrávalo hudební duo Slávek Vávra a Luboš Ventrča. Přišlo se pobavit 100
většinou mladších účastníků.
V sobotu dopoledne se konal od 11. hodin v kapli sv. Floriána koncert TUBA
TROMBONUM s rodákem Milanem Léskou. Byl to nádherný hudební záži-

tek pro asi 120 posluchačů, kteří si vyslechli 11 skladeb.

Odpoledne od 15.00 hodin začal kulturní program u hřiště. V úvodu zazpívaly
děti: Aneta a Hanka Kozákovy, Hanka Oplatková a Honza Kania a Maruška Nováková. Dále pak v programu vystoupili: mužský sbor (M. Fridrich,
M. Viktorýn, R. Víšek, J. Raus, P. Kepeň, F. Večeřa, J. Španěl, A. Kozák, S.
Burda, Z. Dobeš, J. Frank), ženský sbor (Fridrichová, Paseková, Španělová,

Chytilová, Horáková, Hanáková, Víšková, Rovnerová), orientální tanečnice
(Lužová, Franková, Luža), stavěšické country tanečnice vycvičené manželi
Dížkovými ze Želetic ( Fridrichová, Ondříšková, Paseková, Crlíková, Hanáková, Kepeňová, Večeřová, Horáková, Šohajová, Kocourková, Vaďurová,
Španělová, Lužová, Franková), vypravěč Antonín Pavluš a cimbálová muzika
Evy Kocourkové. Svým zpěvem překvapily Jana Svozilová a Maruška Nováková. Na závěr programu si účinkující společně s pětisty diváky zazpívali

píseň Veselá je dědina a stavěšickou hymnu – Stráně kolem Stavěšic.
Večer od 20.00 začala taneční zábava, na které vyhrávala DH Dambořanka
s kapelníkem Františkem Mayerem. Pěkná atmosféra trvala po celý večer a
zábava skončila ve 3.00 hodiny ráno. Bavilo se téměř 200 účastníků zábavy!
V neděli odpoledne od 13.30 hod. probíhala v kapli sv. Floriána mše svatá za

stavěšické rodáky a po jejím skončení se účastníci mše vydali průvodem na
hřbitov. V čele průvodu šli 2 páry krojovaných (Jana a Jirka Kamencovi, Petra
a Lukáš Crlíkovi), kteří nesli obecní prapor a věnec. Věnec a kytku do kostela
věnovala stavěšická rodačka p. Růžena Horáková (roz. Buchlovská), které
patří dík za pěkný dar. Na hřbitově se konala pobožnost za zemřelé stavěšické
občany.
Závěr třídenních oslav vyvrcholil koštem vín. Od 16.00 hodin se začalo plnit
venkovní posezení u hřiště a ochutnat vína ze Stavěšic a okolí přišlo přes 170
milovníků vína. Bylo připraveno 356 vzorků vín – 200 bílých a 156 červených. Dobrou náladu při ochutnávání podporovala CM Babí lom s primášem
Liborem Macháčkem a tak se brzy začalo zpívat.
Chutnalo se a zpívalo až do půl dvanácté.
Ochutnávka vín II
Protože při sjezdu rodáků se vypilo jen 200 vzorků, připravila se na sobotu 18.
července od 18.00 hodin II. ochutnávka vín. K dobrému pití je potřeba také
dobré jídlo a tak Tonda Kozák poskytl sele a Zbyněk Dobeš s kamarádem a
Jožkou Rausem připravili opékání. Celé odpoledne pršelo a déšť komplikoval
přípravu akce, ale nakonec se vše podařilo a od 18.00 hodin se mohlo začít
ochutnávat i pojídat selátko.

Účast i přes nepříznivé počasí byla velmi pěkná – přišlo 70 lidí. Selátko všem
chutnalo, vzorky vín také, a tak se brzy zpívalo a tančilo při hudebním doprovodu starosty.
Letní noc
Hostinec u hřiště připravil na pátek 7. srpna od 20.00 hodin letní noc. O hudební produkci se postaral Martin Motýl a Kuba Talaš, kteří se všem moc
líbili. Bavit se přišlo asi 60 lidí.
Rozloučení s prázdninami
Na poslední prázdninový pátek 28. srpna 2009 připravil Hostinec i hřiště rozloučení s prázdninami. Pobavit asi 60 převážně mladých účastníků opět přijel
Martin Motýl a Kuba Talaš.
Opékání selete s táborákem

Protože při II. ochutnávce vín všem zachutnalo opékané selátko, tak se Zbyněk Dobeš a Jožka Raus ochotně připravili na pátek 25. září opékání selete.
Ochutnat přišlo asi 50 lidí, kterým zazpíval mužský sbor. Rodiče s dětmi využívali k opékání špekáčků táborák.

Ochutnávka pomazánek
Na sobotu 21. listopadu připravilo Zastupitelstvo obce a ženy-kuchařinky
ochutnávku pomazánek. Záštitu nad touto akcí převzala Vlaďka Florianová.
K ochutnávce bylo připraveno 75 druhů pomazánek – krabí, rybí, sýrová, salámová, sloní žrádlo, česneková, hermelínová, pivní, masová, křenová, celerová, vajíčková, škvarková atd.
Od 16. hodin se začal sál plnit a nakonec přišlo ochutnat asi 100 labužníků.
Všem pomazánky chutnaly a bylo slyšet slova chvály na tuto zdařilou akci!
Děkujeme kuchařkám ze Stavěšic i z Nenkovic na poskytnuté pomazánky!

Depozitář krojů
Stále dochází k rozšiřování o další kroje nebo části krojů. Paní Jaromíra Hladíková č 190 a p. Františka Chytilová darovaly kompletní dívčí kroj, dětský
kroj a fialovou plyšovou sukni a Slezáčkovi č. 92 darovali kompletní kroj.
A tak paní Ševelové stále přibývá práce při péči o krásné stavěšické kroje.
Snad se brzy najde její pomocnice a nástupce.
Zpívání koled
V neděli 20. prosince v 16.30 hod. se sešlo asi 50 občanů u vánoční stromu
před hasičkou, aby si přišli poslechnout koledy v podání mužského sboru.

Chlapi zazpívali 6 koled, také jednu ruskou a jednu z Anglie – Dobrý král
Václav. A protože teplota prudce klesala a kolem páté hodiny bylo – 15 °C,
tak se všichni přesunuli do sálu, kde už Zbyněk Dobeš měl připraveno dobré
svařené víno a k zakousnutí byly dobré perníčky od Maruny Pasekové.
A po tomto občerstvení jsme společně zazpívali koledy za doprovodu historického skládacího harmonia.

SPORT
Šachy
Zástupce naší obce v mládežnickém šachu Marek Jagoš, který hraje za oddíl
Sokol Kyjov, dosáhl v roce 2009 jak úspěchů, tak i porážek. V Jihomoravském
kraji mu za loňskou sezonu patří celkové 2. místo, když se před něj dostal až
v posledních dvou turnajích ze šesti, brněnský Zeman. Dařilo se mu také
na Velké ceně Uherského Hradiště, kde v sérii čtyř samostatných turnajů Osvětimany – Hluk – Dolní Němčí a Uherské Hradiště, celkově zvítězil a dostal
zlatou medaili. Ovšem na vrcholu sezony na Mistrovství České republiky,
kam se letos probojoval, se mu už nedařilo a skončil až v poli poražených.
Od podzimu loňského roku Marek hostuje také ve Veselí nad Moravou, kde
pomáhá družstvu Veselí v bojích I. ligy mladšího dorostu.
Šachový oddíl Sokol Kyjov zve do svých řad i další děti ze Stavěšic.

OSTATNÍ UDÁLOSTI
Kolik napršelo v roce 2009:
měsíc:

mm: celkem mm:

leden
únor
březen
duben
květen
červen

17
20
77
4
59
97

17
37
114
118
177
274

měsíc:

mm: celkem mm:

červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

155
55
16
37
56
53

429
484
500
537
593
646

Kdo to ví …
Na neděli 22. března připravilo Občanské sdružení ve spolupráci s Obecním
úřadem Nenkovice zábavné soutěžní klání čtyř vesnic – Kdo to ví ? (2.
ročník). Akce se konala v kulturním domě v Nenkovicích od 14.30 hod..
Soutěžily 5-tičlenné týmy z Nenkovic, Želetic, Stavěšic a Strážovic. Stavěšice
reprezentovali: Erika Strmisková, Maruška Nováková, Martin Vaďura, Jirka
Kamenec a Marie Paseková. Vedli si velmi dobře a obsadili výborné 2. místo,

když je ve dvou posledních disciplínách přeskočili Strážovice. Nenkovice a
Želetice se podělili o 3. místo.
Děkujeme soutěžícím za pěknou reprezentaci obce !!!!
Pilotní projekt sběru bioodpadů
Od měsíce srpna byl zahájen v naší obci jako jedné z regionu (další jsou
Dambořice) pilotní projekt sběru bioodpadů z domácností. Každá domácnost
obdržela hnědou plastovou nádobu s označením, co do ní patří. Vývoz
bioodpadu bude probíhat každý sudý pátek, zatímco vývoz zbytkového
komunálního odpadu („popelnic“) každý lichý pátek.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V roce 2009 se narodilo jedno dítě – Martin Jarýn.
V roce 2009 zemřelo 6 občanů:
Jan VÝRUBEK
Dušan SVRŠEK
Blanka VRÁNOVÁ
Antonie LUNDOVÁ
Jaroslav SUDICKÝ (Kyjov)
Anežka DOBIÁŠOVÁ
Milada PANČOCHOVÁ
Pavlína ŠURALOVÁ (Hodonín)

zemřel 3. března ve věku 84 let
zemřel 30. března ve věku 34 let
zemřela 22. května ve věku 42 let
zemřela 24. května ve věku 84 let
zemřel 4. října ve věku 72 let
zemřela 25. října ve věku 71 let
zemřela 7. prosince ve věku 67 let
zemřela 17. prosince ve věku 92 let

K 31. 12. 2009 měly Stavěšice 363 obyvatel (průměrný věk 42 let), z toho
bylo 171 mužů (průměrný věk 40 let) a 192 žen (průměrný věk 44 let).
JUBILANTI V ROCE 2010:
50 let: František Jevický, Ivanka Jevická, Jaroslav Valihrach,
		
Jan Kučera, Alena Rausová
55 let: Libor Krčal, Hana Soviarová, Petr Houdek, Růžena 		
		
Slezáčková
60 let: Anežka Adámková, Svatoslava Jirůšková, Stanislava 		
		
Polcrová, Jan Viktorýn, Jana Fridrichová, Stanislav Adámek,
		
Marta Vaďurová
65 let: Věra Robešová, Alena Koutníková, Jan Koutník, 		
		
Marie Lésková, Josefa Španělová, František Kašpárek

70 let: Marie Jandorová, Josef Jandora
75 let: Věra Špačková, Marie Petříková, Jaromíra Sudická, 		
		
Stanislav Chytil, Jaromíra Hledíková, Stanislav Florián
80 let: Františka Cahlíková
85 let: Anna Hrdličková
90 let: Josef Svozil
91 let: Františka Řihánková
92 let: Marie Duhajská - nejstarší občanka

50 let manželství – zlatá svatba:
Františka a Stanislav Chytilovi

Živnosti a řemesla ve Stavěšicích do roku 1948
V roce 1836 byl postaven na Hejdách větrný mlýn mlynářem Janem Petrášem,
který pocházel z Valašska. Po čase se odstěhoval do Násedlovic, kde provozoval
větrný mlýn. Posledním majitelem mlýna byl Josef Šlampa. Mlýn vyhořel
6. února 1924. Druhý větrný mlýn zbudoval přistěhovalý mlynář Vašina za
továrnou u bývalé cihelny. Byl v provozu 1 rok a vyhořel 4. února 1925.
V obci byly tři hostince. Hostinec č.p. 11 vlastnil Jaroslav Vyoral, hostinec
č.p. 18 vlastnil František Řihánek a hostinec č.p. 52 vlastnil Josef Pavelec.
Všechny hostince měly právo prodávat cigarety a tabák.
Obchody byly také tři. Obchod č.p. 21 měl Theodor Skalka, obchod č.p. 152
měl Metoděj Škaloud a obchod č.p. 171 měl Cyril Kalous. Majitelé obchodů
se často střídali.
Řemesel bylo více.
Kovářství provozoval mistr František Kopeček č.p. 150.
Kolářství provozoval Bohumil Navrátil č.p. 58 a Jan Vodák č.p. 184.
Stolařství provozoval Filip Sudický č.p. 84 a František Lefner č.p. 87.
Obuvnictví provozoval František Komňacký č.p. 73, František Valian č.p.
141 a Šimon Sudický č.p. 156.
Výrobu došků na střechy provozoval František Valian č.p. 141.
Krejčí byli dva. Jan Kopeček č.p. 89 (zv. Kroupa) a Jan Kopeček č.p. 149 (zv.
Myšinec). Oba krejčí
a oba muzikanti.
Jedna trhovkyně Anděla Plchůtová č.p. 194 a byl zde obchod s textilem,
cukrovinkami a drůbeží.
Jeden Pekař František Polcr č.p. 65.
Tesaři byli dva. Bohumil Navrátil č.p. 110 a Metoděj Capita č.p. 106, který
též zastával funkci staršího bratra a vodíval procesí na poutě do Křtin a ke sv.
Antonínkovi.
Cihelna ve Stavěšicích byla v provozu až do roku 1915. První cihelnu zřídil
v roce 1900 František Hlaváč. Od něho koupil cihelnu Moric Hájek a po
něm Baltazar Sedláček. V 1. světové válce padl jediný Sedláčkův syn Alois.
Sedláček cihelnu zavřel. Že měl zálibu v ovoci, věnoval se sadařství, které
provozoval na pozemcích cihelny a kolem domu. Pec prodal na rozebrání Janu

Hudcovi, který si z rozebraného materiálu postavil dům č.p. 165. Po cihelně
zůstal jen dům č.p. 154 a zahrada. Pak zde byla zřízena ještě výroba ručních
cihel zv. kotovic. Tyto se vyráběly na dvou místech, na Hejdách u Luže a pod
Čtvrtěmi u Šibeniček. Podmínkou byla žlutá hlína, voda a hlavně volné místo.
Výrobcem byl Jan Pěnčík a spol. Kdo potřeboval laciné cihly, objednal si je
u tohoto Pěnčíka. Přivezl plevy kolik bylo potřeba a výroba se mohla rozjet.
Nadělalo se bláta ze žluté hlíny, podle odhadu se nasypalo plev a bosíma
nohama se bláto rozšlapalo a mohly se dělat cihly do dřevěné formy. Když
cihly vytuhly, obrátily se na bok, aby lépe vyschly. Když byly cihly hotové,
poskládaly se do kozlů a přikryly se cepovanou slámou, aby vyzrály.
V roce 1896 byla postavena ve Stavěšicích továrna na kovové zboží Wiktorin
a spol. Založil ji potomek stavěšických Wiktorinů, žijících ve Vídni, Jindřich
Wiktorin. Továrnu koupil v roce 1943 Ladislav Šanda z Brna a přebudoval ji
na závod zpracování masa a výrobu uzenin. Po roce 1948 byl znárodněn.
Z obecních kronik vybral J. Jandora.

Kronika kaple stavěšické

založena 5. dubna 1879 Františkem Capitou
Svatá křížová cesta (výpis z Kroniky kaple stavěšické – František Capita)
Dílo toto ozdoba kaple této, skutek tento mezi všemi ozdobami nejhlavnější
a snad jak dobrodinci, tak nám i potomkům vzhledem k duši nejprospěšnější.
Tak dávno toužili jsme po tomto dobrodiní a nemohli ho dosíci. Ve farním
kostele v Želeticích je možné získati milosti, jakých nábožní křesťané po
upřímném a hodném vykonání této pobožnosti nabývají. Ale jak obtížné nám
to bývalo! Jak o malém počtu občané zdejší se ji zůčastňovali! Jednak pro
nepohodlné počasí, jednak pro vzdálenost a ani času nezbývalo. Když se
přijde z hrubé mše svaté, bývá obyčejně po poledni a než se poobědvá, než se
uklidí a oblíkne, čas určený utekl. Jaká netečnost a vlažnost v křesťanských
skutcích měla zde dobrů výmluvu. A hle, Bůh na nás vzpomněl! Vzbudil
dobrodince, obměkčil srdce pana faráře p. Jakuba Nejedlého. Neboť již před
časem žádali u pana faráře povolení, aby mohli tuto pobožnost odpoledne v
této kapli odbývat, ale nebylo jim vyhověno. Nyní jest skutek dokonán, nyní

může každý býti účasten těch milostí, nyní není výmluv pro vlažné křesťany,
sic jinak se sám odsoudí vůči občanům že jest netečný, že jest lenoch. Bože,
žehnej dobrodincům, kteří napomáhali k tomuto skutku!
Bože, spas duši dárkyně, která před svou smrtí na tak důležitů věc pamatovala,
tak nás oblažila. Modlite se, potomkové za spasení její duše!
Jak vzácná, jak milá jest nám tato památka, to dokazuje ten velký zástup, jak
v neděli odpoledne, tak v pátek večer občanů přítomných při této pobožnosti,
kterou jsme letos r. 1879 o postě ponejprv vykonávali, nedbajíce na to, že
jarními polními prácemi utrmáceni byli. Proto bylo mnohých přání, vykonati
tuto pobožnost v pátek večer, aby ve větším počtu přítomni býti mohli.
Původ pak této svaté křížové cesty jest tento:
Františka Kopečková, rozená Koudelová č. 41, provdala se za Františka
Kopečka č. 48, syna Jana Kopečka č. 20, měla Bohem usouzeno nepožívati
dlouho manželských slastí a strastí. Ve svém mládí hned záhy po sňatku
onemocněla a trápená těžkou nemocí brzy bezdětná zemřela. Před svou smrtí
ve své závěti obzvlášť pamatovala včasným majetkem na svou duši a odkázala
400 zlatých želetickému faráři, za které měly být sloužené mše svaté, pak
100 zlatých na oděv církevní do naší kaple a 100 zlatých na svatů křížovů
cestu. Majetek pak po její smrti přešel na její matku a od této židům, kteří pak
polnost rozkůskovaně prodali jednotlivcům. Od židů pak, kteří měli zmíněné
odkazy vyplaceti, těžko bylo ho vymoct! A již pochyboval pan farář, že kdy
co dostaneme a zmíněná matka ustavičnými soudy sama vyplacení překazila.
Konečně tak po mnohém chodění a namáhání a přimlůvání a vyhrožování a
spropitného židovi, jedno dávání podařilo se mně ( Byl sem od pana faráře
zplnomocněn tyto peníze vymáhat) ony 400 sta vymoct , avšak se znamenitou
srážkou, která propadla na zmíněné záležitosti.
Když již tak věc byla načatá, následovalo hned i vyplacení oných dvů set
zlatých, které toho času starosta Felix Viktorin s radním Josefem Řihánkem
č. 51, v Kyjově vyplacené měli a takových 196 zlatých do občanské záložny
vložili. Vklad tento byl v této občanské záložně stavěšické až do 20. února
1879. Mne však, co oučetního této záložny velmi zde tento vklad netěšil.
Raděj bych byl viděl je tam, kde náležely, totiž by to, nač určené byly, se za
ně objednalo. A tudíž o své újmě u příležitosti jsa po ouřední práci v Brně
dne 28. října 1878 jsem se na zdařbůh u vyrabitele a pozlačovače p. Vojtěcha
Stříže zastavil a cennů sv. křížové cesty ve velikosti 26 a 20 coulů za 200

zlatých vyjednál. To však bylo jen tak na plano, jen jak pravím na zdařenou,
neb sem předvídál mnohé ještě překážky. Dojda domů, bezodkladně hned sem
šel k starostovi a přimlouval se mu, by se mne v této věci zastál, což také
přislíbil. Tak sem šel k pozůstalému po dárkyni manželi Františku Kopečkovi,
upozorniti ho na tento odkaz a pobídnouti ho k činu. U toho sem se potkál z
velků ochotů. Nejen že slíbil, že se do věci vzájemně vloží, nýbrž projádřil se,
že mimořádné výlohy sám ze svého zapraví.
Nato já, starosta Felix Viktorin a on - totiž Fr. Kopeček, šli sme přednésti
náš oumysl panu faráři, předložíce spolu prosbu, by se nás v této věci zaujál.
Dobrotivý tento otec duchovní Jakub Nejedlý nad naše pomyšlení ochotně
nám přislíbil svého přispění a byl nám hned i rádcem, jak do věci vpraviti
máme. Než tu se přec jedna překážka naskytla. V odkazi stálo jen 100 zl. na
křížovou cestu, ty ostatní na oděvy a sice na ornát a pan farář nechtěl rušiti vůli
odkazovatelkyně! Tu jsem sobě vzpomněl, že jeden občan mně dobrovolně se
nabídl, že ornát objedná. Tohoto nabídnutí sem použil a panu faráři sdělil,
načeš on pod takovů výminků svolil použíti celých 200 zl. na křížovů cestu.
Radostně sme domů se vraceli kojíce se nádějí, že vše překážky odstraněné
jsou, avšak nebylo tak hned záhy. Upoměl jsem toho, jenž se mně vzhledem k
ornátu nabídl, že nyní nejvhodnější čas a nejpotřebnější chvíle, by svůj dobrý
oumysl uskutečnil, ten však se z toho vyspál! Odepřel dřívější dobrovolný slib
přes všechno mé přemlouvání. Jaká tu pomoc? Radiv se se starostů navrhl sem
zaříditi dobrovolnou sbírku po obci , ač za nevhodného času, an právě konala
se sbírka na opravu chrámu páně a objednání nového oltáře v Želeticích a
občané naši složili přes 300 zl., tedy prostředky vyčerpané! Za nepřiměřeného
času, an z jara rolníkům i domkařům všeličeho se nedostává, následně i peněz.
Přece sme se odhodlali a dosti dobře sme pochodili, znamenitů část sme
vyžebrali, ostatní sme v záložně vypůjčili a tímto vše překážky odstraněné.
Psál sem tedy do Brna, by p. Vojtěch Stříž neodkladně k práci přikročil.
Dne 20. února 1879 obdrževše telegraficků zprávu, že obrazy ten den hotové
budou, jeli sme pro ně. František Kopeček se svým povozem a já. Obrazy pak
sme složili u Fr. Kopečka, kdež čekali církevního posvěcení.
Pak dne 26. února 1879 upravovali sme na ni místo s Fr. Kopečkem a Josefem
Fialů, svobodným synem Františka Fiale - kováře. Tento Josef Fiala zhotovil
ku každému obrazu svícen z nákladů znamenitého dobrodince Matouše
Kopečka č. 57. Kterýž Kopeček věnoval i první světlo ku křížové cestě v ceně

5 zl. a toto sme koupili v Brně, jsa pro obrazy.
Dne 2. března 1879 první nedělu v postě dočkali sme „řidké“ radostné
slavnosti, která nikdy před ani po ni u nás nebyla a snáď nebude, totiž
svěcení křížové cesty Panny večer před slavností uvily věnec okolo celých
obrazů. Vše panny sem z vůle dobrodinců manželů Kopečkových pozvál, i
školní děvčátka druhá manželka Kopečkova sezvala, které se o 11. hodině
před polednem sešli, pohoštění jsouc od Kopečkových. Okolo druhé hodiny
přišli mládenci s korouhvemi, a na to hned zavítal vel. p. kaplan Jan Straka,
který před průvodem pro blátivé počasí dědinou na voze jel, za ním následoval
průvod 28 drůžiček, dvě a dvě nesly pravidelně seřaděné obrazy, lidu se sešlo
množství, nedbajíce na nepohodlné počasí (nebo sněžilo a bylo velké bláto).
V kapli hned následovalo kázání, pak svěcení hory Kalvárie, pak křížků
na obrazech a konečně svěcení sv. Křížové cesty. Byl sem účasný té cti, že
jsem při svěcení byl odpovidačem při modlitbách knězovi a spolu s knězem
ponejpr po vysvěcení obrazů předmodlovál sem při vykonávání pobožnosti sv.
Křížové cesty. Byla to chvíle dojemná, chvíle radostná, to první vykonávání.
Tři hodiny času potřebovali obřady, než ukončené byli. Konečně zpíváno Te
Deum Laudamus a slavnost ukončená.
Obrazy věšeli: Fr. Kopeček - Antonín Plšek - Matůš Kopeček - Jan Zapletal.
Pak sme se nenuceně pobavili u Fr. Kopečka při večeři za přítomnosti páně
kaplanové..
Toť popis původu sv. Křížové cesty. Važte sobě drazí potomkové této milosti,
modlívejte se rádi a nábožně se skroušeným a kajícím srdcem před těmito
obrazy. Modlete se za dobrodince a za dárkyni, která zajistě v blahé památce v
opominané bude. Sloužiť tato sv. Křížová cesta nám i budoucím, k prospěchu
duším.
poznámky tyto l.p. 1879 - dne 14. května.

INFORMACE PRO OBČANY
Změny sazeb daně z nemovitostí od 1. 1. 2010
Zákonem č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s
návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, se s účinností
od 1. 1. 2010 mění také ustanovení § 6 odst. 2 a § 11 odst. 1 zákona č. 338/1992
Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani
z nemovitostí“), jimiž jsou upraveny sazby daně z nemovitostí.
SAZBY DANĚ Z NEMOVITOSTÍ PLATNÉ K 1. LEDNU 2010
1. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí:
A - orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad ...................... 0,75%
B - trvalý travní porost ...................................................................... 0,25%
C - hospodářský les ............................................................................ 0,25%
D - rybník s intenzívním a průmyslovým chovem ryb ....................... 0,25%
2. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí:
E - zastavěná plocha a nádvoří ................................................... 0,20 Kč/m2
F - stavební pozemek .................................................................. 2,00 Kč/m2
G - ostatní plocha ........................................................................ 0,20 Kč/m2
3. Základní sazby daně ze staveb podle § 11 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí:
Stavby:
H - obytný dům ................................................................................ 2 Kč/m2
I - ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu ................ 2 Kč/m2
J - stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný
pro individuální rekreaci ..............................................................6 Kč/m2
K - stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální
rekreaci ......................................................................................... 2 Kč/m2
L - garáž vystavěná odděleně od obytného domu ............................ 8 Kč/m2
M - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství ................. 2 Kč/m2
N - průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská
výroba ....................................................................................... 10 Kč/m2
O - ostatní podnikatelská činnost ................................................... 10 Kč/m2
P - ostatní stavba .............................................................................. 6 Kč/m2
Jednotky:
R - byt .............................................................................................. 2 Kč/m2

Samostatný nebytový prostor:
S - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství ................. 2 Kč/m2
T - průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská
výroba ..................................................................................... 10 Kč/m2
U - ostatní podnikatelská činnost ................................................. 10 Kč/m2
V - samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž .................... 8 Kč/m2
Z - ostatní samostatný nebytový prostor ......................................... 2 Kč/m2
Podle ustanovení § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitostí, dojde-li ve
srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím pouze
a) ke změně sazeb daně,
b) ke změně průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícím
jednotlivým katastrálním územím podle § 5 odst. 1,
c) ke stanovení nebo ke změně koeficientu podle § 6 odst. 4, § 11
odst. 3 a 4 nebo podle § 12, anebo
d) k zániku osvobození od daně, jestliže tak obec stanoví obecně
závaznou vyhláškou podle § 4 odst. 1 písm. v) nebo uplynutím zákonem
stanovené lhůty a předmět daně není ani částečně osvobozen od daně z jiného
důvodu, poplatník není povinen podat daňové přiznání nebo dílčí daňové
přiznání ani sdělit tyto změny. Daň se vyměří ve výši poslední známé daňové
povinnosti upravené o změny podle písmen a) až d) a výsledek vyměření
se poplatníkovi sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.
DAŇ Z NEMOVITOSTÍ
UPOZORNĚNÍ
V roce 2010 došlo ke zvýšení sazeb daně u pozemků a u staveb pro výpočet
daně z nemovitostí, a to na dvojnásobek. Proto se bude lišit výše daně na rok
2010 proti roku 2009.
U zemědělských pozemků ke zvýšení sazby nedošlo.
Upozorňujeme na povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí do 31. ledna
v případech, že došlo v uplynulém roce ke změně ve vlastnictví nemovitostí,
např. prodej, darování, dědictví, kolaudace, pozemkové úpravy, digitalizace
apod.
Každý poplatník daně z nemovitostí obdrží v průběhu měsíce května 2010

daňovou složenku na úhradu daně z nemovitostí.
Touto složenkou lze hradit na každé poště bez poplatku.
Finanční úřad v Kyjově
Tel.: 518 698 311
Úřední den: pondělí, středa 8 – 17 hod

Vážený seniore,
tímto dopisem, který je určen právě Vám, chceme předejít trestné činnosti,
kterou pachatelé páchají právě na osobách Vašeho věku. Velmi snadno využijí
Vaší důvěřivosti a snahy pomoci. Protože nám záleží na každém jednotlivci,
chtěli bychom, abyste si dokázal lépe ochránit svoje zdraví a majetek. Proto
Vám poskytneme alespoň základní rady, jak nenaletět podvodníkům, kteří
Vás mnohdy okradou o veškeré životní úspory. Podvodníci zkoušejí různé
léčky a nástrahy a vyskytují se po celém našem území, to znamená, že můžou
kdykoli zazvonit i u Vašich dveří.
V případě, že u Vašich dveří zazvoní cizí osoba, není nutné ihned vstupní dveře
otvírat. Počáteční informace můžete klidně vyřídit i přes zavřené dveře nebo
pootevřené okno. Jakmile už dveře otevřete, pro podvodníka není problém se
pod jakoukoli záminkou a to i přes Vaše protesty, do domu nebo bytu dostat.
Fyzicky proti nim nic nezmůžete. Znamená to tedy, že DOKUD DVEŘE
NEODEMKNETE A NEOTEVŘETE, JSTE V BEZPEČÍ. Naučte se
vstupní vrata domu nebo dveře bytu vždycky zamykat, i když jste doma nebo
na zahradě. Jedním otočením klíče v zámku si můžete ochránit svůj majetek
i svoje zdraví.
Nebuďte důvěřivý k různým podomním prodejcům, kteří Vám nabízí zdánlivě
levné zboží. Jedná se o zboží nekvalitní nebo kradené. Ve většině případů
chodí minimálně ve dvojicích, jeden z nich Vás zabaví a druhý Vám mezi
tím prohledá ostatní místnosti a odcizí naspořené peníze. Pokud se takoví lidé
u Vašich dveří objeví, vždycky je odmítněte, nevpouštějte dovnitř a ihned
volejte linku 158.
Další léčkou, kterou tito podvodníci používají, je vracení nebo vybírání peněz

za energii nebo navýšení důchodů. Můžeme Vás ubezpečit, že v tomto případě
jde vždycky o podvodníka, který u Vás zazvoní s úmyslem krást. Přeplatky
i nedoplatky se nikdy nevyřizují osobně, peníze se vracejí nebo posílají přes
poštovní úřady. Scénář je pokaždé stejný. Podvodník se vydává za pracovníka
určité společnosti a osloví Vás s tím, že jde vrátit přeplatek třeba 2 000,-Kč
za energii. Samozřejmě, že Vám dává bankovku v hodnotě 5 000,-Kč s tím,
že mu máte 3 000,- Kč vrátit. Tímto mu prozradíte úkryt svých peněz, on Vás
naučeným způsobem zabaví a po jeho odchodu zjistíte, že Vám chybí všechny
úspory a údajný přeplatek nemáte samozřejmě také.
Takoví pracovníci se musí prokázat zaměstnaneckým nebo služebním
průkazem. Pokud průkaz nemá, jde o podvodníka. Navíc musíte být vždycky
dopředu informováni o tom, že budou případné odečety prováděny a v který
den. Buď místním rozhlasem nebo písemně na nástěnce domu. Pokud máte
podezření, že se jedná o podvodníka, volejte linku 158 a pomozte nám předejít
dalšímu okrádání seniorů.
S přáním hezkého a bezpečného dne
Policie České republiky Hodonín

INFORMACE PRO OBČANY
POŠTA STRÁŽOVICE:
(tel. 518622129)

Po., Stř.:
8.00-11.00 14.30-16.30 hod.
Út., Čt., Pá.: 8.00-11.00 14.00-15.30 hod.

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO NENKOVICE:
(tel. 518622622)		
Úterý:
7.00 – 11.00 hod.
				
Středa a pátek: 12.00 – 16.15 hod.
JEDNOTA STAVĚŠICE:
(tel. 518622146)		
				

Pondělí:
6.00 – 9.30 hod.
Úterý až pátek: 6.00 – 12.00 14.00 – 17.00 hod.
Sobota:
6.00 – 11.00 hod.

HOSTINEC U HŘIŠTĚ:
(mob. 608777205)		

Po., Stř., Čt.: 14.00 – 21.00 hod.
Pátek:
14.00 – 22.00 hod.
Sobota: 14.00 – 23.00 hod.
Neděle: 14.00 – 22.00 hod.

			

MŠE – KAPLE SV. FLORIÁNA:
(mob. 603812867)
Neděle 1x za 14 dnů –
7.00 hod.
			
Středa (po neděli, kdy je mše): 17.00 h. /zimní čas/
							
18.00 h. /letní čas/

ODJEZDY AUTOBUSU: (platí do 11.12.2010) – prac. dny:

Směr Kyjov: 4,59 5,19 5,59 6,19 6,49 7,19 7,49 8,49 9,49 10,49 11,49
13,19 13,49 14,49 15,19 15,49 16,19 16,49 17,19 17,49 18,49 19,49 21,19
22,39 23,49
So+Ne: 5,19 7,49 12,49 16,49 19,49 21,19 23,49
Prac. dny:
Směr Brno: 4,10 4,40 5,10 5,40 6,10 6,30 6,40 7,10 9,10 11,10 12,10 13,10
14,10 14,40 15,10 15,40 16,10 17,10 17,30 18,10 18,40 20,10 21,20 22,40
SO+Ne: 4,10 6,40 12,10 14,40 18,40 20,40 22,40

