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slovo starosty
Vážení spoluobčané,
opět uplynul další rok z našeho života a je tu
rok nový, volební. Ve svém slovu k Vám se budu
vyjadřovat k tématům, na která chci upozornit.
Vyjádření k obchodu. V půlce roku mne navštívila
vedoucí Jednoty Hodonín, paní JUDr. Milena
Kadlecová s tím, že obchod v obci neprosperuje
a pokud jej mají provozovat, tak jim obec musí
dávat 13 000 měsíčně, aby obchod nezavřeli.
Po debatě se starosty okolních obcí, kde paní
předsedkyně družstva požadovala různé částky
na chod obchodu, jsme se domluvili, že jej
sponzorovat nebudeme. Zajímavé je, že zde
v obchodě pracovní dobu změnili a v ostatních
obcích, kde požadují částky od šesti do desíti
tisíc, pracovní dobu upravit nechtějí, z důvodu
zachování možnosti nákupu. Také jsme jim
nabídli odkoupení obchodu a následný
pronájem za 1 Kč/rok jedné paní ze Stavěšic,
ale ta to odmítla. Je nutné zmínit, že chování
některých občanů v obchodě, zejména k novým
prodavačkám, je velmi nevybíravé.
Parkování aut v zimě na silnicích. Údržbu
místních komunikací a silnice hlavního tahu
komplikuje nesprávné parkování. Parkujte svá
auta tak, aby se dalo projet. Myslím, že v zimě
se dá stát i na trávě nebo na parkovišti, než
proběhne údržba komunikací. Za sebe mohu
říct, že na Hejdách je údržba od autoopravny
až po dům pana místostarosty přímo hrozná.
Začíná to auty, která stojí v půli silnice, pak
trubky v zemi hned vedle. Dále je to okrasná
skalka, poté obrubníky vedle silnice s tújemi
a další obrubníky vedle silnice směrem ke
garážím. Pluh za traktor má určitou šířku, a když
už tudy projede, tak sníh není kam shrnout. Tyto
připomínky platí i pro bytovku u masny. Zde
rovněž po celé délce komunikace stojí auta,
a přitom se dají zaparkovat ke vjezdům.
Nový územní plán a stavební místa. Naše obec
dosud neměla Územní plán, který se právě
tvoří. V současné době jsme za fází zadání
a pokračujeme v připomínkování institucí jako
jsou: Ochrana přírody, Pozemkový úřad, Stavební
úřad a s vlastníky sítí a pozemků. Hotový by měl
být v roce 2019, kde obec požádala o dotaci
Ministerstvo pro místní rozvoj a Jihomoravský
kraj. Celkové náklady budou 200 000 Kč, z dotací
bychom mohli dosáhnout na 75 %.

ČOV
Dále připomínám stálý dluh na novou Čističku
odpadních vod, kdy je třeba zaplatit ještě dvě
splátky, jedna splátka je 600 000,- Kč za rok.
Volby do obecního zastupitelstva. V říjnu letošního roku nás čekají volby do zastupitelstev obcí. Funkce starosty není v dnešní době
lehkým úkolem. Jde zejména o velkou administrativní zátěž – vyplňování výkazů, dotazníků, psaní vyjádření, sledování dotačních titulů,
a zejména studování nařízení, předpisů a zákonů, protože jak všichni víme, neznalost zákonů
nikoho neomlouvá. V případě starosty to platí
dvojnásobně, jelikož při nedodržení různých lhůt
apod. může být obci uložena několikamilionová
pokuta. Orientace v obecních záležitostech platí
též pro zvolené zastupitele, kteří při rozhodování
na zasedáních ovlivňují dění v obci. Všichni zastupitelé se též musí podílet na akcích v obci.
GDPR. Při čtení této zkratky naskakuje všem starostům a majitelům firem husí kůže. Jedná se
o nový výmysl Evropské Unie. Každá obec a firma
musí mít pověřence pro ochranu osobních údajů. Tento pověřenec bude hlídat únik dat, jmen
a zveřejnění písemností ve zpravodajích obce,
na jednání s úřady a ve vedení agendy o poplatcích. Nemůže od obce dostat výpověď, nemůžeme mu dávat úkoly a měl by to být, podle
Evropské unie, právník. Vzhledem k cenám právníků by to byla další finanční zátěž pro obec. Naštěstí se snaží instituce jako je Svaz měst a obcí
ČR zmírnit návrh unie, kdy jednoho pověřence
může mít až deset obcí a jedná se o tom, aby
to nebyl právník. Z debaty s ostatními starosty
to může znamenat, že obce přestanou vydávat
obecní zpravodaje. Toto nařízení nabývá účinnosti 21. května 2018.
Roční příspěvky obce. Obec ročně přispívá na
různé služby pro občany. Sociální služby pro občany důchodového věku i pro děti předškolního
věku. Podporuje chod Základní a Mateřské školy
Nenkovice, kterou navštěvují naše děti, hlavně
v MŠ. Příspěvek na dopravní obslužnost autobusové dopravy (Integrovaná doprava). Další příspěvky zde nebudu jmenovat, vydalo by to ještě
na jednu stranu papíru.
Plán nového chodníku ke hřbitovu. Obec
plánuje novou výstavbu chodníku ke hřbitovu.
Komplikací je, že obec nevlastní pozemky
v místě, kde se plánuje chodník. Musí je nejprve

vykoupit nebo směnit, aby bylo možné stavět.
Podmínkou pro získání dotace je i nový most
přes potok. Po debatě s projektantem vyplynulo,
že jen vyřízení všech povolení a dotací bude
trvat minimálně jeden rok a samotná stavební
realizace asi tři měsíce. Pro příklad uvádím
cenovou kalkulaci panelové cesty na Hejda.
Musí se počítat i s výměnou kanalizace, protože
je zde ČOV a kanalizace je zde betonová. Dokud
v ní tekla voda ze septiků, byla ještě dostačující.
Protože se v ní odvádí i splašky, tak bude beton
brzy nevyhovující. Oprava vyjde, dle ceníků
zveřejněných na stránkách MMR, na cca 4
miliony.

v letech 2014-2020 za podpory Vlády ČR a ve
spolupráci s Ministerstvem obrany ČR, celou
řadou dalších institucí, spolků a samospráv.
Cílem projektu LEGIE 100 je připomenout
významné zásluhy československých legionářů
na jeho vzniku, u příležitosti 100. výročí boje
za samostatný československý stát, a navrátit
do povědomí české veřejnosti a Armády ČR
legionářské tradice.
K tomuto tématu vyjde samostatná publikace.

100 let od založení ČR
Náš stát vzešel z obětí československých
legionářů a stojí na jejich odkazu. Projekt
LEGIE 100 je tu proto, abychom nezapomněli,
komu vděčíme za svou svobodu. Jde o projekt
Československé obce legionářské, realizovaný

Antonín Kozák

Dovolte mi, popřát vám v novém roce hodně
pracovních úspěchů, pohody v osobním životě,
a také hodně zdraví.

kulturní a společenské události
15. Obecní ples
Dne 10. ledna 2017 se konal ve společenské
místnosti tradiční 15. Obecní ples, a jak už bývá
zvykem, byl tematicky zaměřený na filmové
a pohádkové postavy.
Po celý večer hudbou doprovázel Martin
Motýl. Na roztřídění tomboly se podílely: Alena
Rausová, Dana Pančochová, Petr Polcr a Martin
Vaďura. Bylo přichystáno přes 170 výher a jako

Dětský karneval
V sobotu 27. ledna 2017 se konal dětský karneval.
Po zkušenostech z loňského roku obec svěřila
celý program do rukou profesionála, kterým byl
klaun ČIKO. Karnevalu se zúčastnilo zhruba 25
dětí, kterým se klaun ČIKO velmi líbil, a proto
byl pozván i na příští rok. Byla připravena také
tombola a občerstvení pro děti i dospělé.

první cena byla zakoupena motorová sekačka
s pojezdem značky Stiga. O výzdobu společenské
místnosti se postaralo zastupitelstvo obce
a obecní zaměstnanec.
Návštěvnost na plese byla velmi malá, pobavit se
přišlo 70 občanů obce.
Hlavním sponzorem tomboly byla v letošním
roce opět firma Alafio s.r.o.
Děkujeme všem účastníkům, hudbě, obsluze
v bufetu a přispěvatelům do tomboly.
Ceny poskytli: Obec Stavěšice, Obec Nenkovice,
Šohajovi Stavěšice, Trtík s.r.o. Stavěšice, Srnčí
údolí Stavěšice, Rybáři Stavěšice, Montepo
Kamenec, Obec Strážovice, Sokol Nenkovice,
Místní pohostinství, zastupitelé obce a občané:
rodina Vaďurova, Jitka Franková, Pavla Kozáková,
Polcrovi (Hejda), Polcrovi (Suchý řádek) Petr
Polcr, Floriánovi, Jandorovi, Večeřovi, Rausovi,
Novákovi a KDU-ČSL, Jana Kamencová, Ilona
Minaříková, Vašek Zaoral, Ondříškovi, Kepeňovi,
Španělovi, Pančochovi, Zdeněk Slezáček,
Valianovi, František Kuchař (Nenkovice), Roman
Kozák, Michal Večeřa, Jana Sovová, Lužovi, Milan
Viktoryn, Michal Večeřa, Pavel Léska, Marie
Kozáková, Crlíkovi, Jenda a Kamila Polcrovi.

Košt vína
V sobotu 3. června připravili zastupitelé Petr
Polcr, Martin Vaďura a Michal a Franta Večeřovi
již tradiční ochutnávku vín. K dispozici bylo
celkem 309 vín, z toho 188 bílých, 23 rosé, 96
červených a 2 vinné mošty. Ochutnávku svým
vystoupením zahájila Mladá cimbálová muzika

Zabíjačka
Již několik let se koná v obci domácí zabíjačka.
V letošním roce proběhla s velkým úspěchem
dne 25. 2. 2017. Prasata se tradičně porazila již
v pátek a v sobotu byla práce usnadněná. Část
masa se prodala a zbytek putoval do připravených
kotlů na vaření. V 11 hodin se občané scházeli
na teplý ovar a po ochutnávce, zda je vše dobře
uvařeno, začali řezníci s výrobou tlačenek, jitrnic
a jelit. Zkušení kotelníci škvařili ve dvou kotlech
sádlo. V 18 hodin bylo vše rozebráno a mohlo se
uklízet. Poděkování patří řezníkům, kotelníkům,
ženám při prodeji a všem, kteří kolem celé akce
tři dny chodili a o vše se starali. Celý výtěžek
z prodeje byl předán na obec a použil se na
financování hodů.

Babí lom pod vedením Mirky Večeřové. Od 17
hodin návštěvníkům hrála cimbálová muzika
Denica ze Šardic, kterou zpěvem doprovázel
mužský pěvecký sbor. Akce se zúčastnilo přes 120
milovníků vína a panovala zde skvělá atmosféra.
Děkujeme všem vinařům za poskytnutí vzorků,
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Krojované hody
Letošní hody se uskutečnily 6.-7. května a už
tradičně začaly v pátek odpoledne, po 15
hodině, kácením máje. Stejně jako loni, máj
darovali manželé Valihrachovi. Po skácení byl
máj odvezen na prostranství před hřištěm
k finálnímu očištění a hodovému nazdobení od
děvčat. Mohutný smrk, měřící přes 18 metrů, byl
pomocí místních mužů postaven po 18 hodině.
Mužský pěvecký sbor pak u máje zazpíval
několik písní a hody byly zahájeny. Stavění máje
se zúčastnil i člen Poslanecké sněmovny PČR
za KDU-ČSL, Ing. Josef Uhlík. Děti měly na hřišti
k dispozici skákací hrad. Večer jsme se sešli
u máje na táborák, který se protáhl až do ranních
děvčatům za jejich nalévaní a všem, kteří se na
akci podíleli.
Děkujeme všem, kteří pomohli s přípravou
a organizačním zajištěním i těm, kteří přišli
a vytvořili pohodovou náladu na letošním koštu
vín!
Beseda s důchodci
V neděli 26. března od 15 hodin se konala
v kulturní místnosti beseda s důchodci, pro
které si připravily vystoupení děti z mateřské
školky z Nenkovic i se svými rodiči. Našim dříve
narozeným spoluobčanům zazpíval také mužský
pěvecký sbor ze Stavěšic a ženský pěvecký sbor
ze Stříbrnic. V průběhu odpoledne bylo pro
občany přichystáno drobné občerstvení.

hodin. Sobotní sraz krojovaných u Florianového
doprovázelo krásné slunečné počasí. Průvod
krojovaných pak šel ke kapli sv. Floriána, kde
hodovou mši svatou sloužil P. Josef Pohanka.
Po tradičním focení před kaplí požádala
hodová chasa o povolení hodů. Starosta
s místostarostou poděkovali krojovaným za
jejich účast a především maminkám, babičkám,
tetám, paní Novotné a paní Kamencové
i všem ostatním za přípravu krojů samotných.
Do kroje se obléklo celkem 44 krojovaných
všech věkových kategorií, kterým patří velké
poděkování. Po pohárku dobrého vína pak hody
schválili a následoval průvod po dědině a zvaní
na večerní hodovou zábavu. Průvod i hodovou
zábavu hudbou doprovázela dechová kapela
Ištvánci ze Šardic. Večerní hodové zábavy se
zúčastnilo necelých 90 návštěvníků, pro které
měli krojovaní připravenou zavádku s věncem,
zpívání a cifrování. Zábava se tradičně protáhla
až do ranních hodin. V neděli dopoledne se
konala v kostele mše svatá a odpoledne bylo pro
veřejnost otevřeno muzeum obce.
V letošním roce budou krojované hody v termínu
od 11. do 13. května.
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Ukončení prázdnin pro děti
V sobotu 26. srpna odpoledne proběhlo za
pěkného počasí rozloučení s prázdninami pro
děti. Odpolední program zpestřili hasiči ze
Strážovic, ukázka dravců a několik připravených
soutěží. Mezi nejoblíbenější patřila tradičně

Divadelní vystoupení ochotníků ze Strážovic
V rámci téže akce proběhlo v areálu u hřiště
od 19 hodin divadelní vystoupení strážovského
amatérského divadelního spolku. Zahráli hru od
známého čecha Dívčí válka. Představení zhlédlo
75 návštěvníků a velmi se jim líbilo.

střelba ze vzduchovky, kterou zaštítilo myslivecké
sdružení. Pro děti bylo připraveno malování na
obličej, cukrová vata a na závěr opékání špekáčků
u táboráku.

Ukliďme Česko

Deratizace obce

Několik dobrovolnic se v sobotním odpoledni,
dne 8. dubna, zapojilo do celonárodní akce
Ukliďme svět, ukliďme Česko. Prošly okolí
hřbitova a cestu k lesíku a posbíraly zde 14 pytlů
nejrůznějšího odpadu, který lidé odhodili nebo
vyvezli na černou skládku. Obecní úřad zajistil
pro všechny ochranné rukavice, plastové pytle
i odvoz odpadu na sběrný dvůr. Bohužel spousta
z nás si stále neuvědomuje, že odpadky nejen
hyzdí naši přírodu, ale také znečišťují podzemní
vody. Trvá velmi dlouho, než se odpad rozloží,
například u PET lahví se doba rozpadu počítá až
na stovky let.
Příroda je pro nás zdrojem klidu, odpočinku
a relaxace a zaslouží si, abychom se k ní chovali
přátelsky a ohleduplně.
Akci letos zopakujeme, o termínu vás budeme
včas informovat. Uvítali bychom, kdyby se do
úklidu zapojili rodiče i se svými dětmi, a tím jim
šli příkladem, že chránit přírodu je důležitým
nepsaným úkolem každého z nás.

I v letošním roce provádí firma deratizaci
v kanálech, kladením nástrah. Nástrahy se
kladou 2x ročně a při monitoringu se doplní.
Níže na mapě jsou znázorněna místa s největším
výskytem hlodavců v obci.

Košt pomazánek
Zastupitelé obce: Jitka Franková, Alena Rausová a
Dana Pančochová s Janou Svozilovou přichystaly
na sobotu 11. listopadu ochutnávku domácích
pomazánek. Na hasičku dorazilo ochutnávat
45 návštěvníků, od nejmladších, po ty dříve
narozené. Na výběr měli ze 40 druhů, které
rychle mizely. Děkujeme všem za poskytnuté
pomazánky.

Prosba lesa: „Milý člověče, jsem dárcem Tvého
tepla ve Tvém krbu za chladných nocí v zimě
a dárcem přívětivého chládku v žáru letního
slunce. Já jsem dal trámoví Tvému obydlí
a desku Tvému stolu. Ze mne je lože, ve kterém
spáváš, i kleč Tvého rádla. Já jsem dal topůrko do
Tvé sekery i branku do Tvého plotu. Ze mne je
dřevo Tvé kolébky i Tvé rakve. Jsem tím, čím pro
blahobyt je chléb a pro krásu kvítí. Slyš tedy mou
prosbu: Nenos sem střepy a odpadky, nepustoš
mě a nenič mě.“
Jitka Franková
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Zpívání u vánočního stromu

Vánoční koncert

Předvánoční atmosféru si lidé přišli vychutnat
v pátek 22. prosince na tradiční zpívání koled
v kulturní místnosti. Byl pro ně připraven
poctivý svařáček, perníčky a čokoládové cukroví.
O hraní a zpívání koled se postarala Aneta
Kozáková spolu s mužským pěveckým sborem
pod vedením Miroslava Fridricha. V zaplněné
kulturní místnosti si s nimi mohli lidé zazpívat ty
nejznámější koledy a nasát vánoční atmosféru.

Vánoční koncert v kapli sv. Floriána se uskutečnil ve středu 27. prosince. Stavěšický mužský pěvecký sbor a pěvecký sbor ze Stříbrnic pod vedením Šárky Brantalové zazpívali koledy od Luboše
Fišera s názvem „Vánoční“. Oba sbory spolu toto
vystoupení poctivě trénovaly a předvedly vynikající vystoupení, které bylo mnohokrát oceněno bouřlivým potleskem nadšeného obecenstva. Všem účinkujícím za krásné vystoupení
děkujeme.

akce obce
Altány Hejda a rybník
V rámci dotačního titulu Obnova míst pasivního odpočinku od Státního zemědělského
intervenčního fondu bylo požádáno o dotace na
výstavbu tří altánů v obci Stavěšice. Po přidělení
dotací byly postaveny tři altány, z toho dva na
spodních rybnících a jeden u lesa, u nově postavené kapličky. Celková částka na jejich pořízení
činí 400 000 Kč, z toho dotace činily 50 %. Altány jsou z akátového a dubového dřeva věříme,
že budou dlouho sloužit všem občanům.

Opěrná zeď ve dvoře OÚ
Na místě původního hospodářského stavení
a staré opěrné zdi mezi dvorem OÚ a Večeřovým
byla postavena nová zeď o výšce 5 metrů. Při
stavbě zdi byly současně vystavěny a zastřešeny
kóje pro uskladnění obecního majetku. Na celé
akci se podíleli obecní zaměstnanci a místní
řemeslníci.

opěrná zeď OÚ - před rekonstrukcí

Kaplička sv. Antonína z Padovy
V průběhu loňského roku byla na Hejdách u lesa
postavena nová kaplička sv. Antonína z Padovy.
Kapličku postavili obecní zaměstnanci a dle
informací místních občanů stojí na místě, kde
původně stál dřevěný kříž s obrázkem svatého.
V kapličce je umístěna pískovcová soška svatého
Antonína z Padovy. Slavnostní svěcení nové
kapličky proběhne v tomto roce.
opěrná zeď OÚ - po rekonstrukci

Nový úsek kanalizace
Na Hejdách, mezi domy č. p. 101 a č. p. 149,
bylo zbudováno 25 m nové kanalizace a došlo
k připojení na současný řád. Splašky už nebudou
vytékat na panelovou cestu.

Oprava cesty na suchém řádku
Asfaltová cesta na Suchém řádku byla na
mnoha místech poškozená a v jedné části byl
propadlý kanál. V průběhu měsíce října odborná
firma provedla opravu propadlého kanálu
i poničených úseků cesty.

ostatní události
Kolik napršelo v roce 2017

Společenská kronika

Měsíc		mm		celkem mm

V roce 2017 se narodily 3 děti,
bylo uzavřeno 5 manželství.
Přistěhovalo se 35 občanů.
Odstěhovalo se 20 občanů.

leden		
0		
0
únor		16		16
březen
39 		
55
duben		58		113
květen		30		143
červen		38		181
červenec
86 		
267
srpen		26		293
září		81		374
říjen		64		438
listopad
41		
479
prosinec
37		
517

+ 40 cm sníh

V roce 2017 zemřeli 2 občané.
Luďek Stárek			
54 let
Jarmila Stehnová		
52 let
K 31. 12. 2017 měla obec Stavěšice 360 obyvatel.
Jubilanti v roce 2018

+ 5 cm sníh
+ 45 cm sníh

50 let: Z. V.; V. Z. 2 muži
55 let: V. F.; H. M. ; S. J. ; H. A. ; S. M.
2 muži, 3 ženy
60 let: P. D.; R. J.; N. M. ; M. M. 2 muži, 2 ženy
65 let: H. J.; D. Z. 1 žena, 1 muž
70 let: F. M.; P. M.; K. J.; K. M.; K. J.; K. O.;
3 muži, 3 ženy
75 let: R. R.
80 let: S. M.; F. M.; G. M.; V. K.; S. F.; P.M.
1 muž, 5 žen
85 let: Š. M.
90 let: D.V.
91 let: T. A.
94 let: J. M.
95 let: K. M.
96 let: S. Z.
99 let: Ř. F.

Přehled ročních srážek
r. 2001 – 518 mm

r. 2010 – 825 mm

r. 2002 – 552 mm

r. 2011 – 463 mm

r. 2003 – 348 mm

r. 2012 – 483 mm

r. 2004 – 391 mm

r. 2013 – 488 mm

r. 2005 – 442 mm

r. 2014 – 560 mm

r. 2006 – 510 mm

r. 2015 – 412 mm

r. 2007 – 507 mm

r. 2016 – 668 mm

r. 2008 – 451 mm

r. 2017 – 517 mm

r. 2009 – 646 mm

Manželé Jelínkovi slaví 55 let společného života.

spolky v obci Stavěšice
Mužský sbor Stavěšice
Členové sboru:
Fridrich Miroslav, Florian Pavel, Florian Petr,
Kamenec Jiří, Luža Zdeněk, Raus Josef, Španěl
Josef, Valenta Michal, Večeřa František, Viktorýn
Milan, Ing. Volf Miloslav, Zálešák Pavel, Kozák
Antonín
Založení sboru:
Přesné datum založení sboru neznáme. Dal by
se za něj považovat rok 1993, ve kterém se dne
12. září uskutečnilo ve Stavěšicích vinobraní.
Byla to velmi zdařilá akce, hudebně podpořená
Varmužovou cimbálovou muzikou, vynikajícími
hereckými výkony a perfektní moderátorskou
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dvojící: Janem Hrdličkou a Marií Pasekovou.
Tehdy zazněl smíšený sbor a v mužské části
zpívali tito výborní zpěváci: František Kopeček
– mistr kovářský, Jan Náplava – člen slavné DH
Mistříňanka, Josef Svozil – včelař a muzikant
(klarinet, saxofon), František Viktorýn – malíř
a muzikant.
Sbor vystupoval jenom příležitostně, hlavně
při oslavách výročí založení obce, případně na
Slováckém roku v Kyjově.
Od roku 2009 sbor téměř pravidelně zpívá
u vánočního stromku a pak i v kapli sv. Floriána.
Účinkuje tradičně při hodech, u stavění máje
a při hodové mši.

Rybáři Stavěšice
V úvodu roku, dne 22. ledna 2017, se
konala výroční členská schůze organizační
složky Rybáři Stavěšice, na které byl
také schválen plán činnosti na rok 2017.
I v tomto roce pokračovala údržba zeleně
v okolí rybníků, kde naši členové odpracovali
180 hodin a při trhání rákosu v tůňkách 20
hodin. Při dalších pracích, kterými byly oprava
stavidla, oprava sádky a příprava podkladu
pro silo, bylo odpracováno celkem 60 hodin.
Pro uskladnění obilí jsme zakoupili silo. Dále
byly vyrobeny hnízdní budky pro kačeny.
V roce 2018 plánujeme opravu stavidla pod
tůňkami a zarybnění tůněk. Následně zde
bude povoleno chytání ryb pro děti do 15 let
v doprovodu dospělé osoby. Ve spolupráci s obcí
zorganizujeme v termínu 16. 6. 2018 dětské
rybářské závody.
Miroslav Fridrich, OS Rybáři Stavěšice

Účinkování sboru v roce 2017:
23. duben – Setkání mužských sborů – Dubňany
5.-6. květen – hody Stavěšice
3. červen – košt vín Stavěšice
9. září – svatba, Vlaďka Florianová
22. prosinec – zpívání u vánočního stromku
(kulturní místnost Stavěšice)
26. prosinec – Stříbrnice kostel – společný vánoční
koncert s ženským sborem Stříbrnice, účast cca
150 lidí
27. prosinec – Stavěšice kaple sv. Floriána –
společný vánoční koncert s ženským sborem
Stříbrnice, účast 90 lidí.
Miroslav Fridrich, vedoucí

KDU-ČSL
Tříkrálová sbírka

Charita

V sobotu 7. ledna 2017 ve 14 hodin se v obci
v místním rozhlase rozezněly koledy a tím začala tříkrálová sbírka Charity ČR. Tři skupiny koledníků po všech domácnostech naší vesnice vykoledovaly 11 660 Kč. Děkujeme všem dárcům
i koledníkům.
Charita Hodonín pro koledníky připravila promítání filmu Anděl Páně 2. Tento film jsme zhlédli
v kině Svět v Hodoníně 29. ledna 2017.

V měsíci září proběhla sbírka ošacení a oděvů.
Všechny posbírané věci byly odvezeny na faru do
Želetic a poté do skladu Charity do Brna. Tam
slouží našim potřebným spoluobčanům, lidem
v nouzi, ženám s dětmi apod.
Charita celoročně nabízí občanům možnost
odevzdat vyřazené věci u Nováků č. p. 185, vždy
po vzájemné dohodě. Tel.: 518 622 184.

Den Ligy proti rakovině

Skákací hrad

Ve středu 10. května 2017 byl celorepublikový
den „Ligy proti rakovině“. Prodalo se všech 100
ks žlutých kytiček. Mnozí z vás si zakoupením
kytičky s novou barvou stužky rozšířili svou sbírku kytiček. Prodávalo se ve Stavěšicích a Strážovicích. Výtěžek sbírky činil 2 450 Kč. Děkujeme
všem, kdo přispěli na dobrou věc.

V hodový pátek, 5. května 2017 při stavění máje,
místní organizace KDU-ČSL zajistila pro děti
skákací hrad. Atrakce stála na hřišti a děti si ji
náležitě užily.

historie
Čtvrtě u šibeniček
Tajemný název polí tzv. Čtvrtě u šibeniček si
lidé odedávna vykládali jako místo, kde stávalo
několik šibenic a název vsi Stavěšice spojovali
s tímto místem. Jako, že se tam věšely sta lidí, čili
je název obce odvozen od tohoto místa, sta lidí
věšíce, což je jenom výplodem lidské fantazie
a povídek. Stavěšice vznikly podle jména zde
usedlého, snad rodiny, která se zde usídlila hned
za slovanského osidlování zdejšího území. Bylo
to typické slovanské jméno Stávek, Stavěch
a celá rodina se pak nazývala Stavěšici. To, že
na každé povídce je trochu pravdy, se potvrzuje
i v tomto případě. Šibenice na těchto místech
opravdu stávala. Z Čtvrtě u šibenice, dřívější
název přidáním písmene „k“, posléze vznikl
název Čtvrtě u šibeniček. V neklidných dobách
po 30leté válce, zřejmě v důsledku násilných
trestných činů na strážovském panství, jako byly
vraždy, přepadávání zvláště panských povozůa
krádeže, si strážovská vrchnost vymohla hrdelní
soud, viditelnou šibenici, jako odstrašující
nástroj na rozhraní katastrů Strážovic a Stavěšic.
Jedním z významných práv, na kterém si v 16.
až 18. století zakládala řada měst a městeček,
bylo právo hrdelní. Ještě počátkem 18. stol. bylo
na Moravě, podle průzkumu v roce 1709, celkem
201 hrdelních soudů. Mezi města a městečka,
která se honosila hrdelním právem, se zařadilo
i několik významných vesnic. Pozornosti zatím
unikl hrdelní soud v sídle drobného statku na
Kyjovsku – ve Strážovicích. Na Kyjovsku byly
hrdelní soudy v Kyjově, ve Vracově, v Koryčanech,
v Archlebově, ve Ždánicích a v Dražůvkách,
z nichž ztratily Dražůvky hrdelní právo už
v 16. stol. ve prospěch Ždánic a Vracov o něco
později, ve prospěch Bzence. Nebyla zmínka
o Strážovicích. Zachoval se však doklad, který
prozrazuje existenci strážovického hrdelního
soudu ještě někdy v polovině 17. století.
V souvislosti se zpracováním přehledu hrdelních
soudů na Moravě, k němuž byl vydán pokyn

v r. 1709, se dostavili 22. března 1710 do Kyjova tři
občané Strážovic, aby vypověděli, co je jim známo
o někdejším hrdelním soudu ve Strážovicích.
Asi šedesátiletý Václav Popelka, rodák ze
Sobůlek, bydlící však od mládí ve Strážovicích,
vypověděl, že viděl stát „celú šibenicu“ u hranic
u „stavěšické cesty“ a že slýchal od Mikuly Tomka
a starého horného Bílovského, že z Kyjova
předali strážovickým vězně, „který tam pro lepší
zaopatření byl“ a ten byl u zmíněné šibenice
sťat. V témže místě byl sťat i nějaký Mikšáček.
Totéž si pamatoval z vyprávění svého otce
padesátiletý Ondra Tomků ze Strážovic. Tomáš
Ruban, rovněž rodák ze Strážovic, si pamatoval
dřevo ze šibenice, ležící v místech, kde pásl
dobytek. Bylo to při cestě „jak se do Stavěšic
jede“, na hranicích katastrů Stavěšic a Strážovic.
Výslech pamětníků si vyžádal tehdejší majitel
strážovického statku Maximilián, svobodný pán
z Věžník ve Strážovicích. Svědecké výpovědi
zřejmě někdejší existenci hrdelního soudu ve
Strážovicích prokázaly, o jeho obnovení však
postrádáme jakoukoliv další informaci. Jak je
z výpovědi zřejmé, neměli ve Strážovicích vězení,
proto své vězně předávali do Kyjova. Vlastní
hrdelní právo si však až do poloviny 17. století
udrželi.
Literatura:
Hurt, Rudolf : Vlastivěda moravská
Štarha, Ivan : Jižní Morava
Os. Archiv
Zapsal Jos. Jandora
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kyjovské slovácko v pohybu
Máte nápad, který chcete realizovat a nevíte, jak na to?
Chtěli byste přispět ke zlepšení prostředí, ve kterém žijete?
Zajímá Vás dění v regionu a chtěli byste se zapojit?
Máte nějaký projektový námět a chcete poradit?
V tom všem vám může pomoci spolek Kyjovské Slovácko v pohybu. Působíme
v regionu již patnáct let a o našich aktivitách jste pravděpodobně slyšeli, či se jich
přímo účastnili.
Pokud ne a chcete to změnit, navštivte nás v naší kanceláři na Masarykově nám. 13
v Kyjově (vedle lékárny „U zlaté koruny.), kde vás rádi s naší činností seznámíme.
Aktuálně vyhlašujme dotační program na podporu Dětských skupin a připravujeme
další výzvy k předkládání žádostí do Programu rozvoje venkova, Operačního programu
Zaměstnanost a Integrovaného regionální operačního programu. Připravujeme
i zapojení se do Operačního programu Životní prostředí, abychom podpořili zeleň
v obcích.
Zabýváme se projekty škol a pomáháme zlepšovat jejich klima. Provozujeme
Centrum služeb pro obce a jsme zapojeni do Turistické asociace Slovácko.
Pořádáme ale také vlastní akce, výstavy, semináře, soutěže, konference. Publikujeme.
Více se můžete dozvědět na našich webových stránkách:
www.kyjovske-slovacko.com.
Zapojit se můžete i prostřednictvím našeho FB profilu:
Kyjovské Slovácko v pohybu.
Považujeme rozvoj venkova za společnou věc jejích obyvatel, tedy nás všech.
Zapojte se i Vy!
Za tým Kyjovského Slovácka v pohybu
Anna Čarková
Předsedkyně spolku

Vydal v dubnu 2018 Obecní úřad Stavěšice v počtu 200 ks. Jazyková korektura: Hana Šišperová.
Grafika a tisk: A studio group, Nerudova 1339, Kyjov 697 01, tel. 518 616 111, mail: astudio@astudio.cz.

Obec STAVĚŠICE
Informace pro občany

Pošta Strážovice:

(tel. 518 622 129)

Zdravotní středisko Nenkovice

(tel. 518 622 622)

Jednota Stavěšice

(tel. 518 622 146)

Hostinec U Hřiště

(tel. 721 224 647)

Mše - Kaple sv. Floriána

(mob. 608 257 183)
(mail: josef.pohanka@seznam.cz)

Po, Út, Čt, Pá
Středa
Přestávka

8:00-15:30
8:00-17:00
11:00-12:00

Úterý
Středa, Pátek

7:00-11:00
12:00-16:15

Pondělí
Úterý, Středa, Pátek
Čtvrtek
Sobota

6:30-9:30
6:30-11:00
14:00-16:00
6:30-10:30
6:30-10:00

Po, St, Čt
Úterý
Pátek, Sobota
Neděle

17:00-20:00
zavřeno
16:00-24:00
16:00-22:00

Středa

letní čas v 17:45
zimní čas v 16:45

Odjezdy autobusů (platné do 10. 12. 2018)
Pracovní dny (směr Kyjov):
5:09, 6:09, 6:49, 7:19, 7:49, 8:49, 9:49, 10:49, 11:49, 13:49, 14:49, 15:19, 15:49, 16:19, 16:29,
16:49, 17:19, 17:49, 18:49. 19:49, 21:19, 22:39, 23:49
Sobota, neděle (směr Kyjov):
5:19, 7:19, 9:19. 11:19, 13:19, 15:19, 17:19, 19:19, 21:19, 23:49
Pracovní dny (směr Brno):
4:10, 4:40, 5:10, 5:40, 5:50, 6:10, 6:30, 6:40, 7:10, 8:10, 9:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 14:40,
15:10, 15:40, 16:10, 17:10, 18:10, 18:40, 20:10, 21:20, 22:51
Sobota, neděle (směr Brno):
4:10, 6:40, 7:10, 8:40, 10:40, 12:40, 14:40, 16:40, 18:40, 20:40, 22:51
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