Slovo starosty
Vážení spoluobčané, bývalí občané, i vy kteří trávíte své dny volna v naší
obci, i vy, kteří se stále zajímáte o dění ve Stavěšicích – Vás všechny zdravím
přeji Vám na prahu nového roku hodně zdraví, spokojené žití a úspěšné dny
v roce 2009.
V uplynulém roce 2008 jsme téměř všechny volné prostředky z rozpočtu
obce vložili do opravy cesty na Hejda – přes 1,400 tis. Kč. V letošním roce
budeme žádat znovu o dotaci na dětské hřiště ( za hasičkou), která nám
nebyla v r. 2008 schválena. Dále bychom chtěli upravit sociální zařízení a
upravit bývalý školní dvůr pro konání menších kulturních akcí.
Také nás čeká rok, ve kterém si Stavěšice připomenou 620 let od svého
založení a tak bychom rádi toto výročí oslavili při Sjezdu rodáků a přátel
Stavěšic, který bude ve dnech 3. – 5. července. Věřím, že se na tyto oslavy
všichni dobře připravíme, upravíme předzahrádky a okolí svých domů tak,
aby se všem návštěvníkům Stavěšice líbily!
Mnoho je ve Stavěšicích ještě potřeba vybudovat, vylepši a zkrášlit. To
se však neobejde bez hodně úsilí, práce, jednání, projektů ale i dobré vůle,
spolupráce, ochoty a tolerance.
Věřím, že se nám to všem podaří!
A tak Vám přeji
víc hezčích dní než těch horších,
víc lásky než nenávisti,
víc hojnosti a radosti než smutku a utrpení.
Miroslav Fridrich
starosta

ČINNOST OBECNÍHO ÚŘADU
Zpravodaj obce za rok 2007
V úvodu měsíce února obdrželi
občané a také ostatní zájemci 15. číslo Zpravodaje obce Stavěšice. Zpravodaj informoval
o veškerém
dění v obci, o kulturních a společenských událostech, také něco z historie a vzpomínku na boxera Františka
Kopečka.
Kácení stromů
1. března byly vykáceny tři topoly
u rybníka, které byly blízko u silnice
a jejich listí padalo na hřbitov. Potom byly upraveny polámané vrby
pod hrází horního rybníka a odstraněn jeden smrk u obecního domu.
Opravy místních komunikací
V měsíci dubnu byla opravena
část kostkové vozovky pod bývalou masňáckou bytovkou. V měsíci
květnu byly zahájeny práce na opravě cesty na Hejda a v měsíci červnu
byly práce skončeny. Celkové náklady na tuto akci byly 1,454 tis. Kč.
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Manipulační a provozní řád
V závěru roku byl aktualizován
Manipulační a provozní řád pro vodní nádrže Stavěšice. Městský úřad
Kyjov, odbor životního prostředí
schválil platnost tohoto dokumentu
do 15.12.2013.
Oprava střechy kaple sv. Floriána
V závěru roku 2008 byla provedena I. etapa opravy střechy kaple

sv. Floriána, která si vyžádala 187
tis. Kč (z toho 15 tis. za vypracování
žádosti z Programu rozvoje venkova).
Tato akce byla financována z
prostředků Jihomoravského kraje
ve výši 85 tis. Kč, částkou 100 tis.
přispěla obec Stavěšice. Na druhou
etapu v r. 2009 je schválena dotace
ve výši 299 tis. z PRV a zbývající
část 34 tis. bude z prostředků farnosti Želetice.
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PLÁN PRÁCE NA ROK 2009
• Jednoduché pozemkové úpravy
• Výstavba dětského hřiště
• Příprava Sjezdu rodáků a přátel Stavěšic
• Příprava akce Kanalizace a ČOV
• Údržba majetku obce a veřejných prostranství
• Oprava soc. zařízení obecního úřadu, úpravy
školního dvora

PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2008
ROZPOČET NA ROK 2009
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
Prodej nemovitosti
Přebytek z roku 2007
Celkem příjmy

zpravodaj 2008

SK 2008

RO 2009

2951
29,1
126,6
29,5
4,4
7,4
417,2
38
31
66,1
24
100
300

3041
37
166,5
35
4,4
3,7
0
77
29
39,5
0
0
0

4124,3

3433,1
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Výdaje: (tis. Kč)

SK 2008

RO 2009

Údržba lesa
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
Pojištění budov
Rezerva na čističku odpadních vod
Příspěvek svazku obcí Strážovice a Stavěšice
Příspěvek farnosti Želetice – kostel Stavěšice

6
1569
19,6
303,5
17
52,8
199,7
47
35,5
303,3
593
145,9
76,7
11,6
25,9
73,2
171,3
22,6
32,3
9,8
10
109
16,7
0
142,6
100

15
0
23,7
312,3
17
33
215
55
40
150
680
110
128,3
15
105
88
223,5
33,7
40
10
18,7
596,2
20
500
3,7
0

Celkem výdaje:

4094

3433,1

Zůstatek na účtu k 31.12.2008 činí 62044,24 Kč

zpravodaj 2008

4

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
8. OBECNÍ PLES
Letošní kulturní sezona začala již
12. ledna a to v pořadí již 8. obecním
plesem. Velmi milým překvapením
letošního plesu byla velká účast
mladých, kterým zastupitelstvo obce
moc děkuje a věří, že se i do dalších
akcí v obci budou aktivně zapojovat!
Velmi pěkné bylo taneční vystoupení orientálních tanců, které předvedla nadšeným divákům Jana Lužová.

Také letos vyhrávali Slávek Vávra a
Luboš Ventrča, kteří už dobře ví, co
ve Stavěšicích hrát.
Vystoupení cimbálové muziky
Babí lom bylo velmi pěkným zpestřením plesu a přítomní si při cimbálce pěkně a rádi zazpívali.
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Letošní návštěva byla velmi pěkná, bylo obsazeno téměř 70 míst!
V tombole se sešlo více než 50
výher – domácí pekárna, mikrovlnná trouba, sele, rychlovarná konvice, dárkové balíčky a spousta dalších
pěkných a potřebných výher.

A kdo nám přispěl do tomboly?
FIRMY: Obec Stavěšice, Obec
Nenkovice, Město Kyjov, Mirja Želetice, Trtík s.r.o. Stavěšice, ČSAD
Kyjov, WIKY Kyjov, JAZ Stavebniny Kyjov, Jiří Ilčík Kyjov, ZEMAGRO Strážovice, Antonín Kozák –
Stavěšice, Michal Večeřa Stavěšice,
Antonín Jirousek Strážovice, MS
Srnčí údolí Stavěšice, KDU-ČSL
Stavěšice
Občané: Pančochovi, Valianovi,
Novákovi, Zálešákovi, Pasekovi, M.
Kopečková, Šohajovi, Kamencovi,
Ing. Kozelek, Minaříkovi, Vaďurovi,
Hubáčkovi – Kyjov, Sudičtí – Kyjov
a členové Zastupitelstva obce.
Upřímné poděkování všem dárcům, všem účastníkům a zejména
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mladým !!!

bohužel velmi málo) seznámila se
svými novými knihami. Po přečtení úryvků z knih si mohli zájemci
Dětský karneval
zakoupit knihy s podpisem spisovaV sobotu 1. března od 16.00 ho- telky. Pro všechny bylo připraveno
din se konal ve společenské míst- malé pohoštění.
nosti dětský karneval, který připravily stavěšické maminky. Hudební
doprovod zajišťoval Jakub Frank. O
program se postarali „ Mach a Šebestová“ (Mirka Šimečková a Pavla
Floriánová), které dětem připravily
různé soutěže a hry. Po skončení si
všichni pochutnali na dobrém párku.

Beseda se spisovatelkou
Místní knihovna připravila na
čtvrtek 13. března besedu s brněnskou spisovatelkou Věrou Řeháčkovou, která píše knihy pro mládež.
Ve Stavěšicích nebyla poprvé a tak
v jejích knížkách se také dočteme o
Stavěšicích.
Spisovatelka přítomné (těch bylo
zpravodaj 2008

Beseda s důchodci
V neděli 20. dubna od 15.00 hodin se uskutečnila v sále obecního
domu beseda s důchodci. Starosta
obce přivítal důchodce a představil
účinkující. Letos to byl dětský národopisný soubor Nenkovjánek s
vedoucí paní učitelkou Jaroslavou
Macháčkovou a oblíbená cimbálová
muzika Babí lom s primášem Liborem Macháčkem. V průběhu programu předala p. uč. Macháčková za
soubor Nenkovjánek sponzorský dar
ve výši 5 tis. Kč postižené holčičce z
Vracova na pořízení vozíčku. Starosta obce přečetl pojednání z Kroniky
kaple stavěšické o vzniku sochy sv.
Jana Nepomuckého, která stojí před
6
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obecním domem a byla postavena Hradišťan Jiřího Pavlicu a astrofypřed 135 lety. Besedy se zúčastnilo zika RNDr. Jiřího Grygara. Členové
40 spokojených důchodců.
CM museli složit „křestní slib“, při
kterém slíbili, že se o cimbál budou
dobře starat a hrát lidem pro zábavu a potěšení. Po pokřtění cimbálu
(šampaňským) vyzval starosta vzácné hosty k vystoupení. Jiří Pavlica si
přinesl historický nástroj – niněru,
a dokonce si s cimbálkou zahrál a
zazpíval! A stal se kmotrem cimbálu, který dostal jméno pro Stavěšice
příznačné – Florián (sv. Florián –
patron obce).
Křest nového cimbálu
Cimbálová muzika Babí lom připravila pro sponzory a ostatní pozvané křest nového cimbálu. Akce
se konala 26. dubna od 17.00 hodin.
Mezi pozvanými byli členové zastupitelstev obcí, které přispěly na
pořízení nového cimbálu – Stavěšice, Strážovice, Nenkovice, Želetice
a Dražůvky a dále přátelé a známí
členů CM Babí lom. Hasička byla KROJOVANÉ HODY 3.5.2008
plná, přišlo na 80 účastníků.V úvodu
Po zkušenostech z loňského roku,
přivítala vedoucí CM Mirka Šimeč- kdy máj před hodama někdo podřeková všechny hosty a poděkovala za zal, nebylo moc chuti letos máj stasponzorský dar. Pak předala slovo vět. Ale z řad mladých se ozývaly
starostovi Stavěšic s tím, aby pro- hlasy, že hody bez mája by nebyly
vedl křest nového cimbálu. Staros- hody, a tak vyrazila v pátek před
ta se ujal slova a před provedením devátou skupina patnácti siláků pro
křtu přivítal opravdu mimořádné máj ke strážovské hájence a za hoosobnosti, které se na této akci ob- dinu byl modřín ve Stavěšicích. Pak
jevily – uměleckého vedoucího CM se ještě nastavil smrčkem a Zbyněk
zpravodaj 2008
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Dobeš naměřil 17,13 m. Večer děvčata máj nazdobila a po šesté se začalo stavět a bez problémů se máj
postavil. A letos se musel dobře pohlídat, což se podařilo a hody mohly
v sobotu začít.

hodaře, hody povolil s podmínkou,
že se budou všichni slušně chovat a
hodové zákony dodržovat. Poděkoval maminkám a babičkám za udržování stavěšického kroje a hodových
zvyků a hody mohly začat.
Svatý Florián také letos hody
ochránil před deštěm a pršelo jen
trochu v průběhu hodové mše.
Hodový průvod prošel celou dědinu a večer od 20.00 hodin začala
v přírodním areálu u hřiště hodové
zábava. Po deváté hodině přinesli
stárci hodový věnec, který zase pěkně nazdobila paní Kamencová. Krojovaní za pomoci ostatních hodařů
Ve čtvrt na dvě se krojovaní se- zazpívali a zaverbovali a po desáté
řadili u Florianového a vyšli průvo- hodině začala zavádka. Letos přišlo
dem ke kostelíku.
99 platících a 18 krojovaných, což je
velice pěkná návštěva. Nálada i přes
trošku chladnější počasí byla výborná!

Po skončení hodové mše se všichni krojovaní před kostelíkem vyfotili
- bylo jich čtyřicet a pak už vyhrávali vlkošáci a stárek Petr Florian
V neděli byla dopoledne v 10.30
požádal starostu o povolení hodů. hod. mše v kapli sv. Floriána a na
Starosta přivítal krojované a ostatní hodové nedělní odpoledne byl přizpravodaj 2008
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praven pořad k nedožitým stým
narozeninám vynikajícího stavěšického sportovce – boxera Františka
Kopečka.
Program připravil svatobořický
rodák JUDr. Jan Kux a společně s p.
Marií Pasekovou pořad také moderoval. V úvodu starosta obce přivítal všechny účinkující a návštěvníky
programu, kterých přišlo asi 150!
Vyzval přítomné, aby minutou ticha
uctili památku Františka Kopečka a
pak vyzval zástupce obce, aby položili věnec na hrob. V programu
vystoupila CM Babí lom, členové
Box clubu z Mistřína a skupina orientálních tanečnic, které vedla Jana
Lužová.
V sobotu i v neděli v době od

15.00 do 17.00 hodin bylo otevřeno
muzeum, kde byla také výstavka věnovaná Františku Kopečkovi.
Zastupitelstvo obce děkuje krojované mládeži, maminkám a babičkám za přípravu krojů a oblékání,
zpravodaj 2008

občanům, kteří poskytli hodovému
průvodu a muzikantům občerstvení.
Poděkování patří i návštěvníkům nedělního vzpomínkového pořadu na
boxera Františka Kopečka!

Dětský den
Na sobotní odpoledne 14. června
připravily obětavé maminky dětský
den. Ten byl zahájen na jízdárně
manželů Šohajových, kde se děti
projížděly na koních pod odborným
a trpělivým dozorem manželů Šohajových. Potom se děti přesunuly na
hřiště, kde pro ně již byly připraveny různé zábavné a sportovní soutěže – házení míčků na cíl, skákání v
pytli, střelba fotbalovým míčem na
cíl, lyžování a největší zájem byl o
střelbu ze vzduchovky, kterou dozorovali členové mysliveckého sdružení. Mirka Šimečková připravila
pro děti výtvarnou dílničku, kde děti
využívaly své výtvarné dovednosti.
9
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Děkujeme rodičům, Mirce Šimečkové a manželům Šohajovým za přípravu pěkného dětského dne!!!

KOŠT VÍNA
Na sobotu 5. července připravilo
ZO a členové přípravného výboru
košt vína. Tentokrát se košt uskutečnil na školním dvoře a víno se nalévalo ve sklepě, takže mělo správnou
teplotu pro ochutnávání. Od 16.00
hodin se školní dvůr začal plnit návštěvníky lačnými po dobrém vínku a dobrém jídle. K jídlu připravil
Tonda Kozák opékané selátko (45
kg), které všem, na které se dostalo,
velmi chutnalo. Bylo připraveno 90
porcí a hostů bylo kolem 115, takže
se na všechny nedostalo. Ale byly
připraveny i klobásky, takže nikdo

netrpěl hladem. K zapití jídla se toNa závěr byl zapálen táborák a bylo čila plzeň.
tradiční opékání špekáčků.
K ochutnávce bylo celkem 189
zpravodaj 2008
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vzorků a podle ohlasu ve velmi dobré kvalitě! S přibývajícími vzorky
se zvedala i náladu a tak se začalo
zpívat a tancovat při hudebním doprovodu starosty, kterému v závěru
pomohl basista Michal a houslistka
Eva.

A kdo se na této velmi vydařené
akci nejvíc podílel a komu se patří
poděkovat?
Michal Večeřa, Ing. Martin Vaďura, Jiří Ilčík, Tonda a Roman Kozákovi se svými ženami, Jirka Kamenec, členům zastupitelstva a mladým
ve sklepě za nalévání vzorků vín!
Ochutnávka pomazánek
Na sobotu 8. listopadu připravilo
Zastupitelstvo obce a ženykuchařinky ochutnávku pomazánek. Záštitu
nad touto akcí převzala Vlaďka Florianová. K ochutnávce bylo připraveno 92 druhů pomazánek – krabí,
rybí, sýrová, salámová, sloní žrádlo,
česneková, hermelínová, pivní, masová, křenová, celerová, vajíčková,
zpravodaj 2008

škvarková atd.
Od 16. hodin se začal sál plnit a
nakonec přišlo ochutnat asi 100 labužníků. Všem pomazánky chutnaly
a bylo slyšet slova chvály a tuto zdařilou akci!
Děkujeme kuchařkám ze Stavěšic
i z Nenkovic na poskytnuté pomazánky!

POPELKA
V sobotu 20.prosince ve 14.30
hod. jsme přivítali ve Stavěšicích
dětský divadelní soubor ze Skoronic, který nám přijel zahrát divadelní
pohádku od Marie Holkové – POPELKA.
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Přítomným divákům předvedl
skvělé představení, kterému se těžko vyrovná vánoční televizní pohádka. Plně se zde ukazálo, že náročnost
vedoucí souboru Marie Holcmanové
je na místě a přináší zasloužené ovoce. Je jen velká škoda, že návštěva
byla slabá – 35 diváků je opravdu
málo!

Po skončení divadla bylo naplánované zpívání koled u vánočního
stromu, ale pro deštivé počasí se koledy za doprovodu starého skládacího harmonia zpívaly na sále a popíjelo se svařené vínko a k zakousnutí
byl dobrý perníček.

zpravodaj 2008

Zpívání koled u vánočního stromku
V úterý 23. prosince přijely do
Stavěšic děti ze Základní školy Nenkovice a od 18.00 hodin zazpívaly
koledy a vánoční písně pod vedením
p. učitelky Lungové.

Vánoční vystoupení
V neděli 28. prosince od 15.30
se uskutečnilo vánoční vystoupení v
kapli sv. Floriána. O letošní program
se postarala cimbálová muzika Babí
lom s primášem Liborem Macháčkem a mužský sbor ze Želetic. Asi
60 návštěvníků odměňovalo účin-
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kující častým potleskem. Dobrovolné vstupné bude použito na opravy
střechy kaple. Sv. Floriána.
Děkujeme CM Babí lom a chlapom ze Želetic!!!

20. hodiny přišlo do společenské
místnosti rozloučit se starým rokem
a přivítat nový rok 2009 asi 40 návštěvníků, kteří se dobře bavili při
hudbě a se zájmem sledovali pěkné
předpůlnoční vystoupení „tanečnice
Jany“.

Zájezd na plavání
V pondělí 29. prosince odpoledne
se uskutečnil zájez na plavání do krytého bazénu ve Vyškově. Tuto akci
připravuje naše obec ve spolupráci s Charita
obcí Želetice. Letos se zúčastnilo 15
Oblastní charita Hodonín pořádazájemců o plavání ze Stavěšic a 33 la během roku 2008 materiální sbírze Želetic.
ky. Ve Stavěšicích proběhla sbírka v
červnu a přispělo 11 rodin. Všechny
Silvestrovské loučení s rokem věci byly odvezeny na vagon do Ho2008
donína.
Poslední den v roce 2008 se od
Mimořádně byla 10.8.2008 provedena sbírka na pomoc postiženým
povodněmi v Rumunsku. Na sbírku
přispěly 4 rodiny. Věci si hned další
den svážela Charita Hodonín a odvážela přímo do postižených oblastí
v Rumunsku.
Všem moc děkujeme!

zpravodaj 2008
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
KDU-ČSL
Členové MO KDU-ČSL připravili pro děti zdobení velikonočních
perníčků v Základní škole v Nenkovicích. 10. března během celého
dopoledne si zdobení zkusily děti z
mateřské školy a žáci 1. až 5. třídy
a také speciální třída. Žáci se střídali
po vyučovacích hodinách.
Základní škola Nenkovice pořádala vánoční dílnu 4.12.2008. Během odpoledne si každý, kdo chtěl,
mohl vybrat a nazdobit svůj vánoční
perník.
Dne 20. září byla ve společenské
místnosti taneční zábava spojená s
ochutnávkou bramborových salátů.

pro mládež a 443 krásná literatura
pro mládež. Každé dva měsíce nám
Okresní knihovna Hodonín zapůjčuje výměnný fond. Čtenáři tak mají
možnost zapůjčit si knihy ze 30 – 40
zajímavých nových titulů. V knihovně je také k dispozici počítač s internetem.
Brněnská spisovatelka Věra Řeháčková dne 13.3.2008 představila své dvě nové knihy – JANA A
DANA aneb ROZUMBRADY K
POPUKÁNÍ a JANA A DANA aneb
KDYŽ HOLKY MAJÍ ZA UŠIMA.
Děj knih popisuje Stavěšice a
okolí. Děti předčítaly úryvky z knih
všem přítomným posluchačům.
Bylo připraveno také občerstvení a
tak ti,co se besedy zúčastnili, prožili
Skauti naší farnosti
společně krásný večer v příjemném
Na Štědrý den roznášely skautky prostředí společenské místnosti.
Marie Novotná s Veronikou Hartlovou a Marie Nováková s Janou Balajkovou do každé domácnosti naší
obce Betlémské světlo.
KNIHOVNA
Knihy se půjčují každé pondělí od 14.30 do 16.30 hodin. V roce
2008 bylo registrováno 25 čtenářů
z toho 10 dětí. Bylo půjčeno 1566
knih, z toho 288 naučná literatura
pro dospělé, 653 krásná literatura
pro dospělé, 182 naučná literatura
zpravodaj 2008
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SPORT
Šachy
Přeborníkem okresu Hodonín se
v roce 2008 stal ve své věkové kategorii Marek Jagoš ze Stavěšic, hrající za oddíl Sokol Kyjov. V Jihomoravském kraji Markovi patří celkové
čtvrté místo. Vítězství a zlaté medaile Marek vybojoval na turnajích
v Osvětimanech a Dolním Němčí,
bronz na turnaji v Břeclavi Poštovné. Velkého úspěchu dosáhl také v
těžké konkurenci nejlepších mládežnických šachistů na mistrovství
Moravy a Slezska v Havířově, kde
obsadil čtvrté místo a byl zapsán na
listinu talentů České republiky a zároveň se probojoval na mistrovství
v Koutech nad Desnou (proběhne 7.

zpravodaj 2008

až 14.3.2009), kde si to osm nejlepších z Moravy a Slezska a osm nejlepších z Čech rozdají o mistra České republiky.
Šachové turnaje se většinou těší
velkému zájmu dětí a mládeže, třeba na posledním letošním mládežnickém turnaji v Břeclavi startovalo
celkem přes 140 kluků a holek. Šachová hra pomáhá rozvoji logického myšlení, soustředění, tvořivosti a
taktice. Šachový klub Sokol Kyjov
uvítá případné další zájemce z řad
dětí ze Stavěšic. Nejlepší hráči z oddílu jsou potom vysíláni na turnaje.
Na snímku je Marek Jagoš s trenérem Ing. Ivanem Pařízkem.
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OSTATNÍ UDÁLOSTI
Kolik napršelo v roce 2008:
měsíc:

mm:

celkem mm:

leden
únor
březen
duben
květen
červen

15
0
48
27
60
43

15
15
63
90
150
252

měsíc:
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

mm:

celkem mm:

59
71
41
35
14
38

252
323
364
399
413
451

Tříkrálová sbírka
Již se stalo pěknou a ušlechtilou tradicí, Věteřova. Přítomna byla i senátorka MUDr.
že první lednovou neděli se koná tříkrálová Venhodová z Hodonína. Letos přišlo asi
sbírka
i v naší obci. Tříkráloví koledníci 250 lidí.
navštívili každou domácnost a letos se vybralo pěkných 8.150,- Kč.
Přívalová bouřka
Poděkování pro organizátory, koledníky
V noci z 15. srpna na 16. srpna napršelo
a všem těm, kteří do sbírky přispěli!!!
45 mm a protože pole vedle hřbitova bylo
čerstvě podiskované a příkopy u státní silnice nebyly pročištěné, došlo k zaplavení čásOrkán Emma
ti silnice pod farmou ŽV od mostu k ChytiV sobotu 1. března před dvanáctou ho- lovému. Bláto ještě v dopoledních hodinách
dinou se přes Stavěšice přehnala vichřice - uklidilo Zemagro Šardice. Obec Stavěšice
orgán Emma, který řádil po celé naší repub- vyzvala Správu a údržbu silnic Hodonín k
lice a celé Evropě. Ve Stavěšicích nedošlo jednání o zlepšení stavu.
k větším škodám na majetku, byly mírně
poškozeny střechy a přetrhané dráty elektrického vedení.
V lesíku bylo vyvráceno asi 20 stromů.
Sešlost lidu na Babím lomu
Poslední prázdninovou sobotu připravil mikroregion Babí lom na Babím lomu
ve Strážovicích tradiční Sešlost lidu na Babím lomu. V kulturním programu vystoupily folklórní soubory z Kyjova, Nenkovic,
Želetic, Strážovic, Ostrovánek, Bukovan a
zpravodaj 2008
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V roce 2008 se narodilo jedno dítě – Filip Jandora č. 66. Nebyl uzavřen žádný sňatek.
V roce 2008 zemřelo 6 občanů:
Štěpánka Sovová			
Stanislava Lažková		
Růžena Rotreklová		
Miloslava Hondlíková		
František Viktorýn		
Eva Kašpárková			

č. 61 			
č. 74			
č. 45			
č. 19			
č. 31			
č. 113			

91 let
84 let
64 let
72 let
75 let
60 let

K 31. 12. 2008 měly Stavěšice 369 obyvatel (průměrný věk 42 let), z toho bylo 175
mužů (průměrný věk 40 let) a 194 žen (průměrný věk 44 let).
JUBILANTI V ROCE 2009:
50 let:
55 let:
		
60 let:

Jana Hrbáčková, Jan Polcr, Helena Jarýnová, Zdeněk Hroza
Zdeněk Slezáček, František Zábský, Peter Kepeň, František Večeřa,
Josef Polcr, Miroslava Horáková
Helena Masaryková

65 let: Augustín Pospíšil, Josef Španěl, Jana Klímová, Jan Navrátil
70 let: Marie Viktorýnová
		
75 let: Jaroslav Řihánek, Zdeňka Vodáková, Vladislava Crlíková
80 let: Vlastimil Rovner, Marie Španělová, Václav Machala
85 let:
		

Marie Čermáková, Milada Jelínková, Jan Výrubek, František Španěl,
Antonie Lundová, Marie Polcrová, Ludmila Jungová

90 let:

Františka Řihánková

91 let:

Marie Duhajská

-

nejstarší občanka

60 let manželství – diamantová svatba:
50 let manželství – zlatá svatba:		
		
						

zpravodaj 2008

Rozálie a Václav Machalovi
Marie a Jaroslav Sudičtí
Květoslava a Jaroslav Valihrachovi
Veronika a František Hanákovi

17

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ SRNČÍ ÚDOLÍ
Vážení spoluobčané!
Blíží se konec roku a nastává čas
bilancování a hodnocení toho, co se
nám v uplynulém roce podařilo, naší
práce. Dovolím si Vás seznámit s
činností myslivců v naší obci za rok
2008.
Úvodem několik základních údajů. Myslivecké sdružení Srnčí údolí Stavěšice hospodaří na honitbě o
rozloze 508 ha, z toho je zemědělská
půda 432 ha, lesní půda 2 ha, vodní plocha 5 ha, ostatní pozemky 69
ha. Normované stavy zvěře jsou následující - srnec obecný 30 ks, zajíc
polní 85 ks, bažant obecný 75 ks. V
současné době má MS 8 členů.
Nyní k samotné činnosti. První
akcí v roce 2008 bylo sčítání zvěře
v měsíci březnu. Toto probíhá na základě pokynů Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního
prostředí Brno v rámci celého kraje
a je důležité pro další hospodaření v
honitbě v daném roce.
Co se týká další myslivecké práce, naši členové se věnují ochraně a
péči o zvěř a samotnému lovu v průběhu celého roku. K tomuto účelu
využíváme kryté kazatelny a žebříkové posedy v počtu 14 ks. V zimním období je velmi důležité přikrmování strádající zvěře, proto máme
vybudované zásypy pro bažanty a
srnčí a zaječí krmelce. Důležité jsou
zpravodaj 2008

taky slaniska se solí, které hlavně
srnčí zvěř ráda navštěvuje. Tato zařízení jsou rozdělena mezi jednotlivé členy, kteří je mají na starosti.
V zimních měsících provádíme také
odčervování spárkaté zvěře.
I přes to, že se o zvěř staráme,
dochází k úbytku zajíců a to nejen
u nás, ale i v okolních honitbách.
Došlo také k poklesu stavu bažantů.
Příčin tohoto stavu je více. Podstatnou roli zde hraje absence krytin v
době rozmnožování, přemnožené
lišky a kuny, způsob hospodaření na
pozemcích, atd..
Zvěři škodí i vyrušování v době
hnízdění a kladení mláďat. Proto
chci tímto apelovat na majitele psů,
aby své miláčky nenechávali volně
běhat po honitbě, měli je stále pod
dohledem a nechodili s nimi mimo
cesty. Situace s toulavými kočkami
je obdobná.
Vzhledem k nízkým stavům
drobné zvěře, jak je uvedeno výše,
jsme v tomto roce pořádali pouze
jeden společný hon. Tyto hony se v
dnešní době stávají spíše setkáním s
přáteli, kteří mají společné zájmy a
samotný lov ustupuje do pozadí.
V měsíci dubnu se pravidelně zúčastňujeme Okresní přehlídky trofejí v Hodoníně. Letos byla jedna
z našich srnčích trofejí ohodnocena
18

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ SRNČÍ ÚDOLÍ
bronzovou medailí.
V rámci Dětského dne jsme pro
děti připravili disciplínu- střelba ze
vzduchovky. Toto bylo velmi atraktivní hlavně pro chlapce, ale střílela
i děvčata.
V srpnu jsme již tradičně pořádali
na počest našeho zemřelého člena a
kamaráda Memoriál Vladimíra Trboly. Jedná se o soutěž ve střelbě z
brokových zbraní. V tomto nám velmi vychází vstříc myslivecké sdružení Ždánice, které nám pronajímá
na soutěž střelnici. Tato soutěž se
stává velmi populární a zúčastňuje
se jí několik desítek střelců ze širokého okolí.
Na úseku kultury se tradicí také
stává Mikulášská zábava. Jak název
napovídá, tato se konala v prosinci
letošního roku. Pro hosty bylo připraveno bohaté občerstvení a velmi
hodnotné ceny v tombole. Nechyběl
samozřejmě ani zvěřinový guláš.
Závěrem chci poděkovat členům
mysliveckého sdružení za organizaci
těchto akcí, Obecnímu úřadu za podporu a popřát všem spoluobčanům
hodně zdraví, štěstí, osobní pohody,
úspěchů a lásky v roce 2009.
Josef Slavík
myslivecký hospodář MS Stavěšice
zpravodaj 2008
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RŮZNÉ ZAJÍMAVOSTI
90 let od skončení 1. světové války
11. listopadu 2008 si celý svět
připomenul 90. výročí od ukončení
1. světové války, která svými hrůzami překonala všechny předchozí
války na celém světě. Německo se
již delší dobu na válku připravovalo, aby získalo mocenské postavení
v Evropě a odčinilo své neúspěchy v
mezinárodním boji o ovládnutí koloniálního území. Na společné poradě
rakouských a německých politiků,
které se zúčastnil německý císař Vilém II a rakouský následník trůnu
František Ferdinand d'Este vznikla
dohoda. Rakousko a Německo začalo připravovat vpád do Srbska.
Čekalo se jen na vhodnou příležitost
a ta přišla v okamžiku atentátu v Sarajevu na následníka trůnu Františka
Ferdinanda a jeho manželku Žofii.
28. července 1914 vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku Srbsku. K tomuto kroku dohnalo svého slabšího
spojence právě Německo, kterému
se podařilo přesvědčit stařičkého
mocnáře Františka Josefa, známého
svou opatrností a nechutí jít do války. Začala 1. světová válka. Dohodové státy mobilizovaly během války
44558000 vojáků. Centrální mocnosti 25598000 vojáků. Na straně
Dohody vystoupily tyto státy: Velká
Británie, Kanada, Austrálie, Nový
zpravodaj 2008

Zéland, Francie, Rusko, USA, Itálie, Belgie, Haiti, Honduras, Srbsko,
Kuba, Libérie, Nikaragua, Panama,
Peru, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko a Uruguay. Na straně
centrálních mocností stály: Německo, Rakousko-Uhersko, Turecko a
Bulharsko. V českých zemích začala
válka známým prohlášením císaře
Františka Josefa: Mým národům,
kterým vyhlásil dne 1. srpna 1914
všeobecnou mobilizaci. Čeští a slovenští vojáci bojovali na počátku
války na srbské frontě, v Bosně a
Hercegovině na haličském bojišti. V
největším množství byli nasazeni na
východní haličské frontě. Tam také
bylo nejvíce obětí na životech. Nechuť bojovat proti Slovanům byla
známa, proto při nejbližší příležitosti přeběhli, nebo se nechávali zajat.
V Rusku se z několika tisíc našich
vojáků začaly tvořit první česko-slovenské jednotky, začali si říkat Legionáři. Velké vítězství dosáhli ve
slavné bitvě u Zborova. Bojovali po
boku carské armády a po roce 1917
spolu s bělogvardějci proti vznikající
bolševické armádě. Obsadili obrněné vlaky na Transsibiřské magistrále
a odtud bojovali proti narůstající armádě bolševiků a jejich velké přesile, za což si zasloužili obdiv celého
20
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světa. Po rozpadu carské armády a roky a tři a půl měsíce, skončily 11.
bělogvardějců už nemělo význam listopadu 1918 v 11 hodin dopoledpokračovat v boji. Jejich cílem se ne.
stal přístav Vladivostok, kam po nekonečných měsících útrap konečně „Utichla děla a palba kulometů,
dorazili. Tam se nalodili. Lodě sem válečná vřava odešla někam v dál,
vyslaly vítězné mocnosti. Po dloujen my tu zůstali v objetí anděla
hých měsících plavby se dostali do
smrti
Evropy. Protože některé lodě pluly
a nemůžem se vrátit k vám.
přes Tichý oceán, Panamský průplav
a celý Atlantický oceán, dostali se
Tu vzpomínku nám zachovejte,
legionáři domů do nově vznikající
my tolik chtěli žít,
republiky až v roce 1920.
nebylo sil, nebylo štěstí,
Jak velké ztráty vojáků z Čech,
se k vám znovu navrátit.“
Moravy a Slezska zapříčinila 1. světová válka si můžeme udělat před- J.W. Neznámý vojín
stavu po sčítání padlých a nezvěst					
ných na okrese Kyjov. Z 50 obcí na
Zapsal Josf Jandora
Kyjovsku padlo nebo zemřelo na
následky zranění 1246 vojáků. Ze
Stavěšic zahynulo 21 vojínů, v legiích bojovalo 14 legionářů. Podle
země, kde bojovali, se jmenovali
ruští, francouzští a italští. Z Kyjovska 420 mužů bojovalo v legiích. I v
té nejzapadlejší vísce v Čechách a na
Moravě oplakávali své padlé. Skoro
všude stojí dodnes pomníky a pamětní desky se jmény padlých hrdinů. Celkové ztráty na obou stranách
konfliktu činily: na straně dohody
padlo 5413000 mužů, na straně centrálních mocností 4029000 mužů.
Dne 11. listopadu Německo kapitulovalo. Boje, které trvaly čtyři
zpravodaj 2008
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RŮZNÉ ZAJÍMAVOSTI
Víte, co se událo ve Stavěšicích
před 110 roky? Přečtěte si výpis
„písmáka“ Františka Capity z Kroniky kaple stavěšické.
Rok 1899
Oheň vznikl v pondělí dne 15.
května u kovárně u Jakoba Staňka
nebo u Šťastných, neví se jak. Zhořeli: 1. vdova po Matůšovi Viktorínovi, 2. Alojz Zemánek, 3. kovárna,
vlastně vdova po kovářovi Frant.
Fialovi, nebo onen čas nebylo u nás
kováře, 4. František Šťastný, 5. Jakob Staněk, 6. Frant. Komnácký, 7.
stodola Fr. Hlaváče a chlévy, 8. stodola Fr. Řihánka, 9. stodola Frant.
Špondra, 10. stodola Fr. Kopečka
č.32, 11. chlévy Jana Staňka.

mi řečmi a Chytil rozsíváním svárů.
O mne se otírál lživě v novinách, na
což sem se já zase v novinách ohradil a lživé udání vyvrátil. Místo čtení
a poučování pořádali výlety i taneční zábavy. Kluci mohli být přítomni,
kteří hulákali a tak se jenom pohoršení dávalo. K čemuž taky přispívali
někteří pracovníci cizí s továrny. A
tak již se počíná má obava, že s továrny nic dobrýho pro Stavěšice nevykvete, uskutečňovat.

Velké vzbouření stalo se dne 4.
listopadu v Kyjově při kontrolním
shromáždění. Němců důstojník žádal, aby se hlásili slovem „hír“.
Někteří přec se hlásili česky „zde“.
Za to byli hned vzíti do vězení do
Brna pod dohlídků vojensků. Od nás
to stihlo Františka Hlaváče č. 31 a
Josefa Polcra, a co toto píši dne 11.
Silnice dědinou a bařinou ku Stra- listopadu ještě nejsou za to slovíčžovicím započatá v červenci. Navá- ko“ zde“ propuštěni a posůď se neví,
želi a pracovali ponejvíce cizí lidi a kdy propuštěni budů. Ostatně o tom
sice ze Šardic a z Mistřína.
přiložil jsem sem výstřižky z novin.
Ve Stavěšicích na jaře zařídili čtenářskopěvecký spolek, v jehož čele
byl nadůčitel Fr. Přibil a študent syn
Jana Chytila. A tito místo aby lid poučovali a ku spolku získali, ještě lid
víc popuzovali. Nadůčitel vyzívavýzpravodaj 2008
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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.:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

			

14.00 – 21.00 hod.
14.00 – 22.00 hod.
14.00 – 23.00 hod.
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 AUTOBUSŮ: (platí do 12.12.2009) – 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 • 6,49
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 • 6,07 • 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
zpravodaj 2008
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Provoz lékařské služby první pomoci v Nemocnici Kyjov od
1.1.2009
Všeobecná LSPP (brána)				
tel. 518 601 233
• Pracovní dny			
15.30 – 22.00.hod.
• Nepracovní dny		
08.00 – 20.00 hod.

Dětská LSPP (UNK)					
tel. 518 601 658
• Pondělí – čtvrtek		
15.30 - 22.00 hod.
• Pátek				
16.00 – 22.00 hod.
• Nepracovní dny		
08.00 – 20.00 hod.
Stomatologická LSPP				
tel. 518 601 632
• Nepracovní dny		
08.00 – 13.00 hod.
Všeobecná LSPP pracoviště Veselí nad Moravou tel. 518 323 934
• Pracovní dny			
17.00 – 22.00 hod.
• Nepracovní dny		
08.00 – 20.00 hod.
Nejbližší pohotovost s nepřetržitým provozem
• Stomatologická – Karáskova 11, Brno – Židenice
• Lékárenská – Koliště 846/47, Brno
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