SLOVO STAROSTY
Vážení občané i ostatní čtenáři tohoto stavěšického zpravodaje, zdravím Vás
všechny na začátku nového roku 2012 a přeji Vám hodně zdraví, spokojenosti
a hodně radostných dnů.
Uplynulý rok 2011 byl pro Stavěšice významný tím, že byla zahájena akce:
Stavěšice-Strážovice, kanalizace a čistírna odpadních vod, jejímž investorem
je svazek obcí Strážovice a Stavěšice. Ve Stavěšicích byla postavena u lesíka
čistírna odpadních vod (hrubá stavby bez technologie) a nová kanalizace v
celkové délce 1273,5 m. Tato akce je v historii obce určitě finančně nejnáročnější a bez poskytnutých dotací jak z ministerstva zemědělství, tak i z Jihomoravského kraje, by se nedala vůbec realizovat.
Z těch menších akcí se nám podařilo opravit přední část hřbitovní zdi – rovněž částečně z dotace JMK.
Do života v obci také vstupuje nový objekt v části obce Hejda – Penzion pro
důchodce, který byl v měsíci prosinci zkolaudován a poskytne nový domov pro
26 důchodců. Majitelem toho zařízení je pan MUDr. Richard Strýček.
Ale tou největší událostí, která ovlivnila život nejen ve Stavěšicích, ale i ve
farnostech Želetice a Věteřov, bylo ukončení duchovního působení faráře P.
Josefa Šedivého, který byl zvolen velmistrem Řádu Křížovníků s červenou
hvězdou a odešel v měsíci červenci do Prahy.
A tak nám všem přeji, abychom si s tím, co nám život připraví, dokázali
úspěšně poradit a k tomu Vám všem přeji hodně elánu, odhodlání a hlavně
dobrou pohodu ve Vašich rodinách a ať se nám ve Stavěšicích dobře žije!

Váš Miroslav Fridrich,
starosta obce

ČINNOST OBECNÍHO ÚŘADU
STRÁŽOVICE A STAVĚŠICE, KANALIZACE A ČOV
Svazek obcí Strážovice a Stavěšice, který je investorem této akce, po přípravných pracích, vydání stavebního povolení a hlavně schválených dotacích
v r. 2010 zahájil v měsíci únoru 2011 stavbu. Ve Stavěšicích se realizovala
výstavba čistírny odpadních vod u lesíka. Technologie a vybavení bude dodáno v r. 2012.

Ve Stavěšicích je vybudována kanalizace v celkové délce 1273,5 m (od hřiště k ČOV, od Viktorýnového č. 69 ke Koutníkovému č. 27, propojení u Stárkového č. 18). Dále je vybudován přivaděč ze Strážovic o délce 1326 m.
Financování: 20,926 tis. Kč, z toho: 13,602 tis. Kč dotace Ministerstvo zemědělství, 3,824 tis. Kč Jihomoravský kraj, 2,000 tis. Kč obec Strážovice a
1,500 tis. Kč Obec Stavěšice. Dále bylo vydáno stavební povolení v měsíci
září a byla podána žádost o dotaci na JMK na další etapu kanalizace ve Stavěšicích. Po vydání stavebního povolení na kanalizaci ve Strážovicích byla
podána žádost o dotace na JMK .

OPRAVA PŘEDNÍ ČÁSTI HŘBITOVNÍ ZDI
V měsíci srpnu byly zahájeny práce na opravě přední části hřbitovní zdi,
která se v pravé části už trhala v důsledku dříve provedených zemních pracích při stavbě trasy dálkového optického kabelu. Po výkopových pracích se
provedla betonáž základů, izolace a bylo zahájeno zdění nové zdi z lícových
cihel. Byly také opraveny nápisy po stranách hlavní brány.
Tato akce byla dotována z Programu rozvoje venkova JMK částkou 93 tis.
Kč, celkové náklady dosáhly 190 tis. Kč.

ÚDRŽBA OBECNÍHO LESA
V jarních měsících byl proveden průklest porostu javorů a lip a vysázeno
100 ks třešně ptačí. V zimních měsících se pokračovalo v průklestu. Bylo
připraveno 50 ks vánočních stromků pro místní zájemce.

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2012
Kanalizace a ČOV
V roce 2012 bude pokračovat stavba kanalizace a čistírny odpadních vod.
Bude dokončena výstavby čističky u lesíka a ve II. pololetí roku by měl být
spuštěn zkušební provoz, což předpokládá přímé připojení domácností na kanalizační řady (ne přes stávající septiky!).
Ve Stavěšicích bude vybudováno ještě cca 800 m nové kanalizace.

Oprava veřejného osvětlení a rozhlasu
V úvodu roku budou probíhat práce na obnově nízkého napětí ve větší části
obce (Hejda, u továrny). Tuto akci bude provádět E.ON ČR a v rámci výměny
stávajícího drátového el. vedení za kabelové bude provedena i výměna stávajících svítidel a reproduktorů veřejného rozhlasu. Tyto práce a materiál musí
zaplatit obec z vlastních zdrojů, případně z dotací.
Drobné opravy chodníků a místních komunikací
V případě získání pracovních míst od Úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací budou opraveny části chodníků a místních komunikací.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
11. OBECNÍ PLES
Na sobotu 15. ledna 2011 připravilo zastupitelstvo obce v pořadí 11.
Obecní ples, letos maškarní. O hudební produkci se perfektním způsobem postarala hudební skupina Motýl
a Erika. Maskovaných přišlo 18 a výrazně přispěli k dobré náladě celého
sálu – moc jim děkujeme! V tombole
bylo připraveno 70 výher, z toho o 12
hlavních se losovalo a 58 bylo v připravených obálkách. O organizaci tomboly se postaraly Dana Pančochová,
Pavlína a Vlaďka Florianovy. Hlavní cenu – vysavač, vyhrál Milan Svršek.
Atmosféra plesu byla výborná, zejména mladí se dobře bavili, a tak všech 90
účastníků bylo spokojeno.

Do tomboly nám přispěli:
Obec Stavěšice, Obec Nenkovice, Myslivci Stavěšice, Geometra Kyjov, Zemagro Strážovice, Ekor Kyjov, Miluše Fukanová Kyjov, Mirja Želetice,
Členové zastupitelstva – Mir. Fridrich, Ing. Martin Vaďura, Vlaďka Florianová, Jitka Franková, Zdeněk Slezáček, František Večeřa, Ladislav Pančocha, Petr Polcr a občané: Peter Dujsík,Antonín Kozák, Jan Polcr, Frant.
Sudický, Stanislav Burda, Polcrovi Hejda, Pasekovi, Ilčíkovi, Španělovi,
Jana Sovová, Lužovi, Kozákovi R.+R., Vaďurovi, Ing. Jana Kamencová,
Ilona Minaříková, Kocourkovi, Šohajovi, Kepeňovi.

KOŠT SLIVOVICE
Na pátek 4.2.2011 připravil SPDP (Spolek přátel dobré pálenky) ochutnávku slivovic, pálenek a likérů. Původně se akce měla konat v hospodě, ale
pro očekávaný zájem se přeložila do hasičky a to bylo dobře, protože přišlo
ochutnávat přes 60 návštěvníků. Připraveno bylo 50 vzorků těchto pěstitelů a
výrobců:
Pančocha Laďa, Polcr Josef-Hejda, Polcr Petr a Jan, Sudický Fr., Večeřa Fr. a Michal, Paseka Petr, Vaďura Roman a Martin, Slezáček Zd.,
Luža Zd., Fridrich Mir., Balajka Zd., Balajka Vlad.-Kyjov, Viktorýn Milan, Ilčík Jiří, Kramlová Dana, Polášek – Kyjov, Dobeš Zb., Raus Jos.,
Kozelek Jar., Sova Kamil, Valenta Jiří, Jarýnová Hel., Sedláček-Vyškov,
Jandora Mojmír, Hrubý –Strážovice, Pavlíček-Kyjov, Nimrichter-Hovorany, Kepeň Petr a Rosťa, Španěl Jos., Víšek Radek a Jan, Crlík Jan,
Šohaj Jan, Dujsík Petr.
Dárcům vzorků děkujeme !!!

DĚTSKÝ DISKOKARNEVAL

V sobotu 26. února 2011 přijeli do Stavěšic manželé Dana a František Procházkovi z Letonic, aby se postarali o zábavu dětí na diskokarnevalu. Dětí
v maskách přišlo 33 a všechny se okamžitě zapojily do soutěžních her. Atmosféra byla velmi soutěživá, napínavá a děti se velmi snažily v plnění „náročných úkolů“. O tombolu a pěknou výzdobu sálu se postaraly Renata a Pavla
Kozákovy. V tombole bylo připraveno 50 výher.
Děkujeme dětem za účast, manželům Procházkovým za pěkný program a
rodičům, babičkám a dědečkům za tleskání a povzbuzování!
Beseda s důchodci
V neděli 27. února odpoledne připravilo zastupitelstvo obce besedu s důchodci.
Starosta obce je po přivítání seznámil s tím, co se letos bude ve Stavěšicích
odehrávat (ČOV, oprava hřbitovní zdi) a informoval o přípravě knihy o krojích
kyjovska a o situaci se stavbou domu s pečovatelskou službou.
O program se postarala cimbálová muzika Babí lom a mužský sbor Stavěšice,
který zazpíval odvedenecké a pijácké písničky.
Oslava MDŽ
V sobotu 12. března od 20.00 hodin se sešlo v hasičce asi 50 hlavně mladších
účastníků, aby si připomněli svátek žen – Mezinárodní den žen. Bylo připraveno
občerstvení, malá tombola a dobré vínko.
Velikonoční dílna
Stavěšické maminy (Renata Kozáková a Ivana Balajková) připravily pro děti
v sobotu 2. dubna odpoledne velikonoční dílnu, na které děti vyráběly kraslice, velikonoční stromek a další výrobky. Je jenom velká škoda, že rodiče
neposlali víc dětí na tuto velmi dobře připravenou akci!
ZABÍJAČKA
V sobotu 9. dubna o půl sedmé ráno zatopil Petr Polcr pod čtyřma kotlama
a šikovní řezníci Tonda Kozák a Michal Večeřa začali zpracovávat 2 prasátka
(125 a 145 kg). A tak před polednem už byl připraven k ochutnání ovar a
odpoledne se vyráběly tlačenky, jitrničky, jelita, polévka a škvarky. Zájem o
zabíjačkové speciality byl velký a všechno se prodalo.
Velký dík členům zastupitelstva i ostatním, kteří při zabíjačce pomáhali.
Byla to velmi zdařilá akce!

HODY
Letošní hody byly zahájeny již tradičně v pátek stavěním máje. 15 chlapů
odjelo odpoledne do strážovského lesa pro modřín a Tonda Kozák ho za dozoru zkušeného doprovodu dopravil bezpečně k hospodě. Po 18.00 hodině se
vyzdobeného máje chopili chlapi a bez problémů ho postavili.
Večer vyhrávala kapela VSP Band, ale asi kvůli chladnému počasí přišlo jen

50 hostů.
V sobotu od 13.15 hod. se seřadil u Florianového krojovaný průvod, který
před kostelem už očekával pan farář, aby krojované přivítal na mši. Po mši
se všichni krojovaní před kostelíkem vyfotili (bylo jich 40) a pak šli požádat
o povolení hodů. Pan starosta s místostarostou po krátké poradě trvající době
vypití pohárku vína, hody povolili. A pak se hodový průvod za doprovodu
dechové hudby Ištvánci vydal po hodové obchůzce.
Hodová taneční zábava začala od 20.00 hodin a přišlo se pobavit kolem stovky účastníků. Po desáté hodině přinesli stárci hodový věnec a začala zavádka.
Pak se verbovalo a tancovalo do půl třetí.
V neděli od 10.30 hodin byla mše svatá a odpoledne bylo otevřeno místní
muzeum.

Text : © PhDr. František Synek, 2011

Slovácké folklorní drahokamy
Stavěšice: první hodová sobota roku 2011
Země se ještě pořádně nezahřála, velikonoce byly nedávno, ale to nic neubírá na síle lidových tradic. Hned počátkem měsíce května se o své slovo hlásí
nejrázovitější lidové tradice. Možná v tuto chvíli leckterý znalec lidové kultury zaváhá. O jaký zvyk se může jednat? Málokoho napadne, že již v tomto
jarním čase jde o tradici hodovou. Odehrává se vždy o víkendu a hlavně v
sobotu po svátku sv. Floriána, římského vojáka a patrona hasičů, v malé hanácko-slovácké vsi Stavěšice.
Mám rád tyto malé vesnice. Obvykle jimi vede jedna dlouhá státní silnice,
kolem ní se modeluje hlavní ulice, ale ony se rozprostírají i do vzdálenějších

koutů přilehlých strání a luk. A protože do města bývá daleko, obvykle z nich
v minulosti mladí odcházeli. Jejich rodiče dožívali svá plodná léta ve svých
starých chalupách. A ty, neopravovány a drženy v původním duchu, vytvářejí
dnes osobité poklady staré lidové architektury. Tyto stavební skvosty v těch
větších, početnějších vsích, už nenajdete!
Jakoby mávnutím kouzelného proutku se z veselé hodové ulice s množstvím
krojovaných i civilních hostů dostanete do jiného světa. Stačí projít zachovalými, ale starobou dýchajícími dveřmi do síně, a náhle stojíte o šedesát, sto let
v minulosti. Už samotná dispozice domu je archaická. Z jedné strany síně, která vede napříč domem rovnou do dvora, je prastará komora, naplněná nejrůznějšími poklady starého vesnického stavení. Na druhé straně jsou světnice. Za
nimi směrem do dvorního traktu je obvykle kuchyně. Nyní již zelenou travou
zarostlý dvůr stále odděluje od zahrady a sadu dřevěný plot. Po straně dvora
ve tvaru písmene L jsou chlévy, kurníky a sklep. Před nimi zbytky hnojiště s
dřevěným venkovským záchodkem. Prostě dávná idyla starých časů.
Přes střechu z ulice do dvora zaznívá řízná hudba slovácké dechovky a zpěv
chasy, ale archaický vzhled stavení nám nutí do mysli příběhy z časů minulých. Náš zrak spočine na staré ruční pumpě. Určitě studna pod ní vyhloubená
zásobovala vodou rodinu i hospodářství po celá staletí. Chtělo by to vzít do rukou držadlo a zapumpovat. Váháme, studna již nebyla dlouho používaná, ale
nedá nám to. Ozve se z mládí známé skřípání železných částí stařičké pumpy,
táhlé zvuky z hloubi studny dávají tušit její hloubku. Bodejť by ne, vždyť
dům stojí ve svahu vysoko nad údolím. Studna dnes vodu již nevydá. Vodní
poměry ve vsi i v okolí se dávno změnily, ale dříve musela být funkční a voda
z ní kvalitní. Při cestě zpět z minulosti do současnosti nahlédneme prosklenými dveřmi ještě do světnice přes zručnou vyšívačkou zhotovenou záclonku.
Nad dřevěným stolem a židlemi se klene starodávný dřevěný strop. Střední
mohutný trám nese menší příčné trámy a dlouhé a široké desky, které vytváří klasický podhled. Vše je zachovalé, jakoby dokončené nedávno. U stěn
naproti oken stojí vyřezávaný dřevěný nábytek a dotváří tak vzácný dojem
dávné doby. Do přítomnosti nás opět zve nevelkými okny doléhající hudba.
Napadá nás, kolikrát už před zdmi tohoto starého stavení zněly o hodových
sobotách podobně jásavé tóny křídlovek? Jen tak narychlo studuji nosný trám,
zdali nemá vročení. Času není nazbyt, hodová přítomnost neodbytně zve k pokračování s chasou ulicemi současných Stavěšic, a tak žádaný rok vybudování
tohoto starého hospodářského stavení zde nevidím. Odcházím vstříc novým
hodovým zážitkům. V předsíni překračuji na zemi odpočívajícího, možná i
spícího domácího psa, a přes něj vstupuji starými zdobenými dveřmi do ulice.
Slunce vystřídá přítmí místností s nízkými stropy. Zářivé hanáckoslovácké
kroje opodál lákají k následování průvodu.

Ve Stavěšicích začínají hody slavnostní mší svatou v místním kostele. Mladý
pan farář z nedalekého Věteřova si početné přítomnosti krojovaných - těch
nejmenších, i těch větších - na slavnostní svaté bohoslužbě považuje. Ví, že
kroj v našich krajích je symbolem velké radosti, rodinné, vesnické i církevní události a vyjádřením křesťanské víry. I proto ve své promluvě krojované
vítá, ba doslova je svými slovy hýčká a v jejich zálibě i víře je povzbuzuje! S
pokorou sobě vlastní vše uvádí slibem, že bohoslužba nebude dlouhá. Nebude
chasu zdržovat před hlavní hodovou událostí, kterou je po mši svaté následující obchůzka vesnice. A svůj slib dodrží!
V hanáckoslováckých Stavěšicích na hody obchází chasa společně s ženáči
za doprovodu dechové muziky celou ves. Stárkové páry navštěvují dům od
domu, zvou spoluobčany na večerní hodovou zábavu a vybírají do zdobené
krabičky peněžité dary. Ostatní krojovaní i civilní hosté rádi přijmou další
odměnu. Tu pohárek dobrého vína, jinde štamprličku slivovice, děti sladkou
sodovku, koláček nebo jiné cukroví. U některých domů chasa s domácími
tančí, podobně jako na úvod u domu pana starosty. Také on chasu a stárky
slavnostně hned po mši svaté přivítal a po chvíli hodový průvod i večerní
zábavu za výskání a jásotu povolil.
Hodová sobota ve Stavěšicích se vydařila. Téměř letní teplý den vylákal do
ulic kromě desítek krojovaných také mnoho občanů i přítomných stavěšských
rodáků. Všechny vítala upravená obec, jejímuž centru vévodila nedaleko přírodního sportovního a kulturního areálu vysoká hodová mája. Také doklad
vztahu místních obyvatel k tradicím a kultuře předků. Ti mohou být na jejich
současné nositele opravdu pyšní.

KOŠT VÍN
Na sobotu 11. června připravilo zastupitelstvo obce a Michal Večeřa
ochutnávku vín. Po loňském nevydařeném roku pro vinaře byly obavy, že
bude málo vzorků. Těch se nakonec
podařilo sehnat 271 vzorků (159 bílých, 18 rosé a 94 červených vín)!
Po páté hodině začala vyhrávat cimbálová muzika Babí lom a s přibývajícími vzorky 120 ochutnávajících
se začala zvedat už tak dobrá nálada.

Koštovali i chlapi z mužského stavěšického sboru, kteří zazpívali písničky o
víně a pak písničky odvedenecké.
Tato velmi zdařilá akce končila po půlnoci. A protože jsme nebyli schopní
všechny vzorky vypít, darovali jsme 48 vzorků na Farní dvorní slavnost do
Želetic (18.6.) a ostatní Michal Večeřa uložil ve sklepě a bude na svařáček při
zpívání u vánočního stromu.

Děkujeme vinařům za poskytnuté vzorky a také všem, kteří stavěšický košt
navštívili!
DĚTSKÝ DEN
V sobotu 9. července se konal v prostorách u hřiště a na dětském hřišti Dětský den. Na programu byla jízda na koních manželů Šohajových, střelba ze
vzduchovky a skákání na trampolíně. Rodina Balajkova předvedla dětem i
rodičům své modely letadel.
Na novém dětské hřišti byl připraven táborák, kde si děti opékaly špekáčky.
Na závěr byly děti odměněny malými dárečky.

SLOVÁCKÝ ROK V KYJOVĚ
Ve dnech 11. až 14. srpna 2011 se
konal v Kyjově XVII. ročník Slováckého roku. Také v tomto ročníku, který slavil 90. výročí svého vzniku, se
představila naše obec. Jedním z nejsledovanějších pořadů je již tradičně

sobotní krojovaný průvod obcí kyjovska a ždánicka. Stavěšice reprezentovala skupinka 32 krojovaných, které
doprovázela cimbálová muzika Babí
lom.

Zastupitelstvo obce Stavěšice děkuje všem účinkujících na Slováckém
roku, kteří tak vzorně reprezentovali Stavěšice na této významné folklorní
akci. Děkujeme cimbálové muzice Babí lom za jejich doprovod v průvodu a
děkujeme p. Marii Ševelové za přípravu krojů a oblékání krojovaných!

OCHUTNÁVKA POMAZÁNEK
V sobotu 5. listopadu se od 16.00 hodin začal plnit sál obecního domu, kde
bylo připraveno k ochutnání 66 druhů domácích pomazánek. Na zapití pak
bylo připraveno v kuchyňce občerstvení alko i nealko. Pro zpříjemnění ochutnávání vyhrával DJ Petr Florian. Ochutnávka pomazánek se již pomalu stává
tradicí, protože letos to byla už 4. v pořadí – od r. 2008.

VÁNOČNÍ DÍLNA
Na sobotní odpoledne 3. prosince připravily stavěšické maminy pod vedením Renaty Kozákové pro děti i
pro ty starší vánoční dílnu, na které si
přítomní mohli vyrobit různé vánoční

ozdůbky – andílky, svícny, zvonky,
přáníčka apod.
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
Myslivecké sdružení Srnčí údolí na sobotu 10. prosince po úspěšném honu

připravilo pro občany mikulášskou zábavu. Ochutnat dobrý zvěřinový guláš a
pobavit se přišlo asi 50 účastníků. Někteří měli také štěstí v tombole a vyhráli
zajíce, bažanty a další pěkné výhry.
ZPÍVÁNÍ KOLED
V pátek 23. prosince od 17. hodin v hasičce u stromku zazpíval smíšení sbor
vánoční písně a koledy. V přestávce bylo podáváno svařené vínko a rybí polévka. V závěru si přítomní společně zazpívali nejznámější koledy.

VÁNOČNÍ KONCERT
Na svátek sv. Štěpána od 15.00 hodin si připravila CM Babí lom vánoční
koncert v kapli sv. Floriána. Kromě tradičních koled zazněly i rytmické vánoční písně, které se přítomným moc líbily. Milým překvapením byla účast
našeho bývalého pana faráře – velmistra Josefa Šedivého.

ZABÍJAČKA
V pátek 30. prosince od rána se konala v areálu u hřiště pravá domácí zabíjačka. Bylo připraveno 5 kotlů a řezníci Tonda Kozák a Michal Večeřa začali
zpracovávat 2 prasátka (130 a 195 kg). Před polednem už byl připraven k
ochutnání ovar a odpoledne se vyráběly tlačenky, jitrničky, jelita, polévka a
škvarky. Zájem o zabíjačkové speciality byl zase velký a všechno se prodalo.
Velký dík všem, kteří při zabíjačce pomáhali.
SILVESTR 2011
Po náročném zabijačkovém pátku se
konalo v hasičce rozloučení s rokem
2011. Přišlo 65 hostů, kteří se dobře
bavili při hudebním doprovodu Mir.
Fridricha a o půlnoci si připili a popřáli vše dobré do nového roku a také
si vystřelili (ale ne z někoho).

KNIHOVNA
Knihy se půjčují každé pondělí od 15.30 do 17.30 hod..
V roce 2011 bylo registrováno 25 čtenářů, z toho 7 dětí.
Bylo půjčeno 1601 knih, z toho 581 knih naučné literatury pro dospělé, 917
knih krásné literatury pro dospělé, 28 knih naučné literatury pro děti a 75 knih
krásné literatury pro děti.
Každé dva měsíce nám okresní knihovna v Hodoníně zapůjčuje výměnný
fond. Čtenáři tak mají možnost seznámit se a vybrat si ze 30 – 40 svazků nových zajímavých knih. Je to moc dobrá služba, protože tak máme možnost si
za roční poplatek pro děti 10,- Kč za rok a pro dospělé 20,- Kč za rok vybrat
opravdu ze široké nabídky knih.
Knihovna také nabízí čtenářům přístup na internet. V roce 2011 tuto možnost
využilo 5 osob.
Skauti naší farnosti
Na Štědrý den roznášely skautky Marie Novotná a Marie Nováková do domácností v naší obci Betlémské světlo.
MO KDÚ-ČSL
V neděli 27. března byla ve společenské místnosti přednáška RNDr. Libora Ambroska „Antarktida“. Společně s přednášejícím jsme navštívili českou
polární stanici na ostrově Jamese Rosse. Všichni přítomní, kteří zaplnili společenskou místnost, si vyslechli poutavé vyprávění doplněné krásnými fotografiemi.
V pondělí 11.4.2011 jsme připravili zdobení velikonočních perníčků pro
děti z mateřské školy v Nenkovicích. Do MŠ přišly na zdobení perníčků
také děti ze školky v Želeticích. Perníčky si ozdobilo celkem 30 dětí.
Ve čtvrtek 1.12.2011 jsme připravili zdobení mikulášských perníčků pro
děti z mateřské školy v Nenkovicích. Přítomno bylo 13 dětí.
CHARITA
V červnu byla provedena v obci sbírka ošacení a oděvů pro Charitu. Sbírky
se zúčastnilo 15 rodin. Vše, co bylo vybráno, se odvezlo do Hodonína na přistavený vagon Charity.

OSTATNÍ UDÁLOSTI
Kolik napršelo v roce 2011:
měsíc:

mm:

celkem mm:

leden
únor
březen
duben
květen
červen

14
0
29
56
63
90

14
14
53
106
170
260

měsíc:
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

mm:

celkem mm:

91
30
28
27
0
27

351
381
409
436
436
463

Přehled ročních srážek:
r. 2001 – 518 mm
r. 2002 – 552 mm
r. 2003 – 348 mm
r. 2010 - 825 mm

r. 2004 – 391 mm
r. 2005 – 442 mm
r. 2006 – 510 mm
r. 2011 – 463 mm

r. 2007 – 507 mm
r. 2008 – 451 mm
r. 2009 – 646 mm

Tříkrálová sbírka
V sobotu 8. ledna 2011 dopoledne se vydali po Stavěšicích tříkráloví koledníci, kteří obcházeli jednotlivé domácnosti se žádostí o finanční příspěvek do
charitativní sbírky. Ve Stavěšicích se vybralo 7.760,- Kč.

Ukončení působení pana faráře Josefa Šedivého v želetické a věteřovské farnosti.

Jmenování 48. velmistra a generála Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou
Kongregace pro instituty zasvěceného života a pro společnosti apoštolského
života jmenovala dne 20. června 2011 P. PharmDr. Mgr. Josefa Šedivého,
O.Cr. 48. velmistrem a generálem Rytířského řádu Křižovníků s červenou
hvězdou na dobu 6 let. Slavnostní uvedení do úřadu proběhne do třech měsíců
od jmenování.
Životopis
P. PharmDr. Mgr. Josef Šedivý O.Cr., se narodil 9. 7. 1967 v Košicích na
Slovensku. Oba rodiče pocházejí z Moravské Nové Vsi. Má dva sourozence,
staršího bratra a mladší sestru.
V roce 1971 se rodina přestěhovala do Teplic. Zde vychodil základní školu
a vystudoval gymnázium. Poté studoval farmaceutickou fakultu Univerzity
Karlovy v Hradci Králové. Po skončení studia v roce 1990 nastoupil do teologického konviktu v Litoměřicích. Následně byl přijat do pražského kněžského
semináře a tři roky studoval teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
V roce 1994 vstoupil do Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou.
Po složení noviciátu a časných slibů dokončil studia na teologické fakultě
Univerzity Karlovy.

V roce 1997 přijal kněžské svěcení z rukou apoštolského delegáta Mons.
Františka Václava Lobkowicze, O.Praem., biskupa ostravsko-opavského. V
témže roce byl ustanoven farářem ve Věteřově a administrátorem v Želeticích
u Kyjova, kde působil až do svého jmenování 48. velmistrem a generálem
Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou.
Pan farář Josef Šedivý působil v naší farnosti od Vánoc r. 1997 a poslední
mši ve Stavěšicích sloužil v neděli 10. července 2011. Na závěr mše svaté se
s ním za obec i farníky rozloučil starosta obce, poděkoval mu za jeho působení ve Stavěšicích. Od farníků obdržel finanční příspěvek (na cestování z
Prahy do Stavěšic) a od Obce Stavěšice keramickou desku se stavěšickým
kostelíkem, kterou vyrobil Mgr. Michal Vaněk, keramik se stavěšickými kořeny. Moc panu faráři děkujeme za 14 let jeho obětavé a záslužné duchovní
služby pro naši obec a její občany. Budeme na něj vždy rádi vzpomínat!
Opatská benedikce 48. velmistra a generála Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou J. M. Mgr. PharmDr. Josefa Šedivého, O. Cr. z
rukou pražského arcibiskupa a primase českého
Pražský arcibiskup a primas český Dominik Duka udělil ve středu 14. září
L. P. 2011 Opatskou Benedikci 48. velmistrovi a generálovi našeho Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, který je jediným ryze českým
rytířským kněžským řádem založeným ženou - světicí. Stal se jím
PharmD Mgr. Josef Šedivý, O. Cr.
Slavnosti v našem hlavním kostele na Křížovnickém náměstí v Praze, který
je zasvěcen sv. Františkovi z Assisi, přihlíželo více než 300 návštěvníků, včetně velké skupiny krojovaných poutníků z Moravy. Významného okamžiku
Řádu se zúčastnila celá řada osobností - biskupové Vojtěch Cikrle, Václav
František Lobkowicz, Jan Baxant, František Radkovský, Josef Kajnek, Ladislav Hučko, opat premonstrátů Michael Pojezdný a Rudolf Kosík z Nové
Říše, prelát kláštera v Herzogenburgu, opat Maxmilian Fürnsin, augustinian Evžen Martinec a zejména chargé d'affaires apoštolské nunciatury Mons.
Dennise Kuruppassery, který v současné době zastupuje v ČR papežského
nuncia. Pozvání přijal i norský velvyslanec J. E. Jens Eikaas. Mezi čestnými
hosty byla také předsedkyně Konfederace politických vězňů MUDr. Naděžda
Kavalírová a další.
Na nádvoří pak přijely dát novému velmistrovi hold další téměř čtyři stovky
poutníků především z farností, které 14 let na Kyjovsku spravoval (Věteřov,
Želetice u Kyjova, Nenkovice, Stavěšice, Strážovice) s cimbálkou, dechovkou
Nenkovjanka, mužáckým sborem z Věteřova a chrámovým sborem ze Želetic

a dalších věřících z Čech, Moravy a Slezska. Slavnou Mši svatou, koncelebrovanou pražským arcibiskupem Dukou, velmistrem Šedivým, chargé d'affaires
apoštolské nunciatury Kuppasserym, 30 vysokými církevními hodnostáři a
15 spolubratřími Řádu, mohli diváci na nádvoří sledovat v přímém přenosu z
kostela na několika velkoplošných obrazovkách.
P. Josefa Šedivého, O. Cr. jako 48. velmistra a generála Rytířského řádu
Křižovníků s červenou hvězdou jmenovala na příštích šest let vatikánská
Kongregace pro instituty zasvěceného života a pro společnosti apoštolského
života 20. června 2011. Stalo se tak v jubilejním roce naší velké zakladatelky
sv. Anežky České Přemyslovny, kdy si připomínáme 800. výročí jejího narození.
Naši obec reprezentovala na této opatské benedikci skupina 32 osob,
z toho 14 krojovaných.Všem, zejména krojovaným, děkujeme za účast
na této významné akci a paní Ševelové děkujeme za pečlivou a trpělivou
práci při přípravě krojů a při oblékání krojovaných.
Novým duchovním správcem byl jmenován od července 2011 pro farnost Věteřov a Želetice farář P. Vít Červenka.
Přejeme novému panu faráři, ať se mu u nás líbí a ať se mu daří v jeho
pastorační činnosti!

PENZION pro důchodce
V r. 2010 koupil MUDr. Richard Strýček z Kyjova od rodiny Biháryové rozestavěný dům na Hejdách. Tuto nedokončenou stavbu přestavěl na penzion
pro důchodce. Tato stavba byla zkolaudována v prosinci 2011. Je zde 14 dvoupokojových bytů vč. potřebných prostor pro provoz tohoto zařízení.
Zahájení provozu bude v průběhu I. čtvrtletí 2012.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V roce 2011 se narodily 2 děti, bylo uzavřeno 1 manželství
V roce 2011 zemřeli 2 občané:
Jaromíra HLEDÍKOVÁ		
Anežka ZEMÁNKOVÁ		

zemřela ve věku 75 let
zemřela ve věku 84 let

K 31.12.2011 měly Stavěšice 362 obyvatel (průměrný věk 42 let) z toho
168 mužů (prům. věk 40 let) a 194 žen (prům. věk 44 let).

JUBILANTI V ROCE 2012:
50 let:		

Iva Šohajová, Radomír Horák

55 let:		
		

Helena Kepeňová, Jindra Viktorýnová, Marie Hrbáčková,
Jan Crlík, Jiří Jarýn

60 let:		
		

Karel Maryško, Jana Sovová, Pavel Novák, Jan Horák, 		
Eliška Ondříšková, František Jirůšek

65 let:		

Marie Paseková, Miroslav Lažek, ing. Paseka Petr

70 let:		

František Jelínek

75 let:		

Ladislav Pančocha

80 let:		
		

František Hanák, Marie Černá, Ludmila Doležalová, 		
Miroslav Čermák, Štěpánka Náplavová

90 let:		

Zdenka Slámová, Františka Zemánková

93 let :

Františka Řihánková

94 let:

Marie Duhajská – nejstarší občanka

Myslivecké sdružení Srnčí údolí Stavěšice
Vážení spoluobčané!
Bilancování roku začínáme vždy v předvánočním čase. Ani tentokrát tomu
nebude jinak. Vánoční svátky jsou časem klidu, pohody a přátelských setkání. Je mou milou povinností seznámit na tomto místě občany obce a širokou
veřejnost s činností našeho Mysliveckého sdružení v roce 2011.
Myslivecké sdružení Srnčí údolí Stavěšice hospodaří v honitbě o rozloze
508 ha, z toho tvoří zemědělská půda 432 ha, lesní půda 2 ha, vodní plocha
5 ha, ostatní pozemky 69 ha. Normované stavy zvěře jsou pro naši honitbu
stanoveny následovně - srnec obecný 30 ks, zajíc polní 85 ks, bažant obecný
75ks. V současné době má MS 8 členů.
Kalendářní rok 2011 začal pro naše členy péčí o zvěř. Pravidelné přikrmování je kontrolováno členy revizní komise minimálně 2x za měsíc v průběhu
celého zimního období. K tomuto účelu má každý člen našeho sdružení přidělen zásyp pro zvěř bažantí, krmelec na seno a korýtko na jadrné krmivo a sůl
pro zvěř spárkatou a zajíce.
V roce 2011 bylo pravidelné 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.
V měsíci dubnu se pravidelně zúčastňujeme Okresní přehlídky trofejí.Ta letošní byla v KD Kyjov, naši členové se zde prezentovali svými srnčími trofejemi.
V rámci Dětského dne pořádaného Obcí Stavěšice připravujeme pro děti
disciplínu - střelba ze vzduchovky. Tato je vždy velmi atraktivní hlavně pro
chlapce, ale své střelecké schopnosti si prověřují i děvčata.
V měsíci září jsme již tradičně pořádali na počest našeho zemřelého člena a
kamaráda „Memoriál Vladimíra Trboly“. Letos proběhl už V. ročník. Jedná se
o soutěž ve střelbě z brokových zbraní. V tomto nám velmi vychází vstříc naši
kolegové myslivci ze Ždánic, kteří nám pronajímají na soutěž svoji brokovou
střelnici. Tato soutěž se stává velmi populární a zúčastňuje se jí několik desítek sportovních střelců ze širokého okolí.
No a abychom jen nepracovali, ale se i bavili, uspořádali jsme jako každý rok
i letos, druhou prosincovou sobotu společný hon na drobnou zvěř. Tyto hony
se v dnešní době stávají spíše setkáním s přáteli, kteří mají společné zájmy a
samotný lov ustupuje do pozadí.

Na tento hon tradičně navázala večerní „Mikulášská zábava“. Letos se nám
podařilo včas rezervovat na pozici muzikanta pana starostu, toto se podepsalo
na velké účasti, která rok od roku vzrůstá. Mimo velmi kvalitní hudby bylo
připraveno pro všechny hosty bohaté občerstvení a velmi hodnotné ceny v
tombole. Nechyběl samozřejmě ani zvěřinový guláš.
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.
Závěrem své zprávy chci poděkovat členům našeho mysliveckého sdružení
za spolupráci, Obecnímu úřadu Stavěšice za podporu a popřát všem spoluobčanům jménem svým i jménem všech myslivců hodně zdraví, štěstí, osobní
pohody, úspěchů a lásky v roce 2012.
Josef Slavík, myslivecký hospodář MS Stavěšice

NĚCO Z HISTORIE …

Farnost Želetice ve spolupráci s obcí Stavěšice podala žádost o dotaci na restaurování oltáře v kapli sv. Floriána ve Stavěšicích. O výsledku žádosti bude
rozhodnuto v průběhu I. pololetí 2012.
A tak si přečtěte, jaká byla historie tohoto oltáře a jak je popisována v Kronice kaple stavěšické:
ROK 1890
Nový oltář v kapli stavěšické
Konečně bohudíky po tolikerém toužení k tomu došlo, že nový oltář objednán u pozlačovače a vyrábitele p. Františka Stříže v Bučovicích. Litovati jest
jen, že při objednání oltáře neovládál čistý, dobrý křesťanský oumysl, nýbrž
msta, ctižádost, ba též sobectví a nactiutrhání.
Ujednali se totiž z návodu v čele Jana Chytila, Jakub Polcr a Florián Kopeček, že nový oltář objednají a taky o své újmě bez vědomí a souhlasů výboru
obecního neb občanů o to se zasadili a oltář objednali. O své újmě starý oltář
zrušili, což občanů nemile se dotklo, an byli ze spoluoučinkování, chtíce dobrovolnými příspěvky byt nápomocni, vyloučeni, jako by se nejednalo o jejich
a společensků záležitost.
Dne 12. března starý oltář zrušen a podnikatel Stříž toho dne oboltáří, či
spodek oltáře nového, a bylo všeobecné očekávání, že o slavnosti sv. Floriána
bude nový otlář již zhotoven a posvěcen. Ale týden za týdnem ucházel, a oltář
nikdo neupravovál až konečně došla doba, den sv. Floriána, a oltáře nebylo. V
neděli před slavností ohlášeno v Želeticích z kazatelny, že ještě se jen očekává
povolení k svěcení oltáře od Nejdůst. pana biskupa, a tak že se slavnost odkládá na příští neděli. Jelikož oltář posůd upraven nebýl, mělo se všeobecně za to,
že v posledních dnech před nedělí oltář upraven bude. Ale opět uplynula neděle a oltář nic. Uplynuly další po sobě neděle za nedělí, již žně, již po žněch, ale
oltáře posůd nic. To bylo občanům nápadné a nelibě to nesli, a rozhořčenost se
zmáhala a to tím více, an jmenovaní objednatelé se nevyjadřovali určitě, proč
tato tak důležitá věc se odkládá. Občané se horšili, proč bez vědomí občanů
starý oltář zbořen a novým posůd nenahražen. Až konečně věc sama se vyklůbavala. Vyrabitel nehotovil oltáře, an mezi objednateli vzniklo nedorozumnění vzhledem k zaplacení. Velká ochota byla slovem, ale když mělo přijít ke
skutku, tu začala kolisavost a jeden na druhého odvolávání. Ale radili si.
Psali prosby o dary na různé strany, jakož vdově její jasnosti Štěpánce po korunním princi, zde nedostali ani odpověď. Prosili pana Hraběte v Miloticích,

zde dostali pouze jen 10 zl. Prosili jeho jasnost panujícího knížete Jana z Lichtenštejna a zde se jim podařilo. Jeho jasnost darovál nad pomyšlení značný
dar, totiž 400 zl, čímž osvědčil své šlechetné a křesťanské srdce a to tím více,
že Stavěšice nebyly a nejsů v nějakém spojení s velkostatkem jeho jasnosti.
Budiž mu Bůh na věčnosti odměnitelem a všem, kteří tůto prosbu podporovali, a to zajistě jest v první řadě náš důstojný pan farář Vilhem Konorza. Šťastný
výsledek této prosby měl taky dobré následky. Podnikatelé byli z nesnáze vytrženi a tu hned přikročeno k dohotovení nového oltáře, který v neděli čtrnáctů
po sv. Duchu dne 31. srpna před polednem svěcen a pak sloužena mše svatá.
Jelikož nový oltář objednán za 300 zl. a jelikož darů se sešlo 410 zl., tedy ze
zbytků též upravena nová kazatelna, pěkná a důstojná svého oučelu na místě
dřívější nepěkné a nedůstojné, jen z prken zbité a hodící k přenášení.
Taky obmítka a malba z roku 1857 zrušená a zdi a strop na modravo oblíčené. Vzadu na vrchu oltáře pro paměť vepsáno: rok zhotovení oltáře, pak jméno
mistra, a jméno důst. p. faráře Vilhema Konorze, což jest patřičné a místné.
Ale nemístné jest to, že tam též vepsáno jméno Jana Chytila, co prý kostelního
hospodáře, což néni pravda, že by byl ustanoven kostelním hospodářem, a k
čemu?
Co ale občané velmi nelibě nesou, jest nevděk, že pro paměť potomkům by
z vděčnosti na dobrodince v modlitbách vzpoměli ho, nepoznačeno jméno
dobrodince, což mělo být asi v tomto smyslu poznamenáno:
Tento oltář jest objednán, jakož i kazatelna, z darů jeho jasnosti - šlechetného panujícího knížete Jana z Lichtenštejna, Bůh mu žehnej.

Změny v sociální oblasti
V rámci Sociální reformy I dojde od 1. ledna 2012 ke změně instituce
i místa výplaty nepojistných sociálních dávek, kdy Úřad práce České
republiky převezme od obcí výkony související s příjmem žádostí a
výplatou sociálních dávek hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek pro
osoby zdravotně postižené. Se stávajícími dávkami státní sociální podpory bude tak vytvořen sociální systém nepojistných sociálních dávek.
Pro oblast Kyjovska bude od 1. 1. 2012, namísto Městského úřadu
v Kyjově, pověřen k zabezpečení všech těchto agend Úřad práce
České republiky, kontaktní pracoviště v Kyjově, tř. Komenského
50.
V Kyjově bude agenda hmotné nouze vyřizována společně s dávkami státní sociální podpory v budově kontaktního pracoviště Úřadu
práce ČR na adrese Jungmannova 1310, Kyjov. Ostatní nepojistné sociální dávky (příspěvek na péči a dávky pro osoby zdravotně
postižené) budou vyřizovány úřadem práce v budově Městského
úřadu v Kyjově na adrese Masarykovo náměstí 30, Kyjov. Zaměstnanost a nově přejímaný institut veřejné služby bude úřad práce
zajišťovat na pracovišti tř. Komenského 50, Kyjov.
Kontaktní pracoviště v Kyjově bude dále v omezeném provozním
režimu zabezpečovat agendu hmotné nouze v Bzenci, nám. Svobody 73 (každé úterý od 8.00 do 13.00 h) a ve Ždánicích na adrese
Městečko 787 (každý čtvrtek od 8.00 do 13.00 h).
Úřad práce ČR má následující úřední hodiny:
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod,
úterý a čtvrtek 8.00 – 13.00 hod,
pátek 8.00 – 13.00 hod
jen pro evidenci nových uchazečů

					
					

o zaměstnání a příjem žádostí 		
o nepojistné sociální dávky.		

Základní legislativní změny v oblasti nepojistných
sociálních dávek účinné od 1. ledna 2012
Dávky pomoci hmotné nouze
U těchto dávek dochází se změnou příslušných zákonů k drobnějším úpravám, o kterých budou příjemci dávek informováni, pokud ovlivní výši jejich
dávek. Společnou větší změnou bude nový způsob výplaty formou tzv. karty
sociálních systémů, který je však dosud ve stádiu přípravy. Do budoucna tak
budou dávky vypláceny převodem na účet příjemce, v hotovosti výběrem z
bankomatu nebo využitím platební funkce karty.

Dávky pro osoby zdravotně postižené
Mnohem k významnějším změnám však dochází u dávek pro osoby se zdravotním postižením, kdy se novým zákonem ruší stávající dávky sociální
péče poskytované dle vyhlášky č. 182/1991 Sb. (příspěvek na provoz motorového vozidla, příspěvek na pořízení kompenzační pomůcky, na koupi
a opravu motorového vozidla, na úpravu bytu atd.), které jsou nahrazeny
dvěma novými dávkami – příspěvkem na mobilitu a příspěvkem na zvláštní
pomůcku.
Příspěvek na mobilitu má nárok osoba starší 1 roku, která není schopna
zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby. Výše příspěvku činí 400,- Kč měsíčně,
podmínkou nároku je mj. posouzení zdravotního stavu. O dávku je nezbytné
požádat na předepsaném tiskopisu MPSV, o dávce rozhoduje Úřad práce ČR.
Příspěvek na zvláštní pomůcku je určen osobám s těžkou vadou nosného
nebo pohybového ústrojí nebo s těžkým sluchovým nebo zrakovým postižením nebo těžkým mentálním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu. Lze ho poskytnou na pořízení kompenzační pomůcky (s
výjimkou schodišťových plošin, schodolezů a stropních zvedacích systémů,
které budou poskytovány formou výpůjčky), na pořízení motorového vozidla, na úpravu bytu, pořízení vodícího psa. Pro případný nárok na příspěvek
je nezbytné provedení posouzení zdravotního stavu, o dávce rozhoduje Úřad
práce ČR.
Průkazy osoby s těžkým zdravotním postižením (ZP, ZTP a ZTP/P)
postupně nahradí karta sociálních systémů, která bude sloužit nejen k výplatě
sociálních dávek, ale také jako vlastní průkaz. Nově bude poskytována oso-

bám, kterým byl přiznán příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu nebo na
zvláštní pomůcku nebo osobě, která dle zdravotního posouzení není schopna
zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility. Původní průkazy ZP, ZTP
a ZTP/P zůstávají v platnosti i nadále, a to do uplynutí vyznačené doby platnosti, nejdéle však do 31. 12. 2015. Do tohoto data také držitelé průkazu ZTP
a ZTP/P splňují podmínku zdravotního stavu odůvodňujícího nárok na příspěvek na mobilitu. Karty sociálních systémů bude vydávat Úřad práce ČR.
Ke změnám došlo také u speciálního označení vozidel přepravujících
osobu zdravotně postiženou O1 – parkovacího průkazu (karta se symbolem
invalidního vozíku). Nárok na nový parkovací průkaz, který je platný i v zemích EU, má držitel průkazu ZTP a ZTP/P. Původní označení O1 platí do 31.
12. 2012, držitelé těchto karet mají možnost požádat o jejich výměnu na Městském úřadu v Kyjově. K výměně je nutné doložit fotografii držitele průkazu
ZTP, ZTP/P a staré označení O1.

Příspěvek na péči
Zvyšuje se příspěvek na péči pro osoby od 1 roku do 18 let ve II. stupni závislosti - z 5.000 Kč na 6.000 Kč.
Nově si příjemci příspěvku na péči (rodič nezaopatřeného dítěte nebo nezaopatřené dítě) mohou žádat o jeho zvýšení, a to až o 2 000 Kč za předpokladu,
že jejich příjmy a příjmy osob s nimi společně posuzovaných nedosahují částky dvounásobku životního minima rodiny.
Od 1. 1. 2012 dochází k výraznému zjednodušení a větší efektivitě při stanovení stupně závislosti pro účely přiznání příspěvku na péči podle mezinárodního modelu hodnocení zdravotního stavu (tzv. Mezinárodní klasifikace
funkčních schopností, disabilit a zdraví), kdy posudkoví lékaři popisují jen
10 ucelených a věcně souvisejících oblastí každodenního života člověka, jak
dokáže zvládnout základní životní potřeby, a to namísto dnešních 36 úkonů
ve 129 činnostech.
Rodičovský příspěvek
Čerpání rodičovského příspěvku upravuje novela zákona o státní sociální
podpoře. Od ledna 2012 mají rodiče větší volnost při čerpání a mohou rozhodovat pružněji než dříve o jeho délce a výši:
• rodiče si budou moci určit výši i délku čerpání rodičovského příspěvku.
Pro získání možnosti volby výše příspěvku bude nově stačit, pokud nárok na peněžitou pomoc v mateřství splní alespoň jeden (tedy kterýkoli)
z rodičů dítěte;
• výplata příspěvku skončí buď vyčerpáním celkové částky příspěvku tj.

220.000 Kč, nebo dovršením 4 let věku dítěte;
• výše příspěvku je limitována výší peněžité pomoci v mateřství (PPM) –
tedy 70 procenty třicetinásobku denního vyměřovacího základu, nejvýše
však činí 11.500 Kč za měsíc;
• děti mladší 2 let mohou navštěvovat školky nebo obdobné zařízení pro
děti v rozsahu nejvýše 46 hodin za měsíc, dítě starší 2 let může takové
zařízení navštěvovat bez omezení.
O podrobnostech důležitých změn i v dalších oblastech činností Úřadu
práce České republiky se můžete více dozvědět na webových stránkách
http://socialnireforma.mpsv.cz
Mgr. Karel Ryba,
ředitel kontaktního pracoviště ÚP ČR v Kyjově

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ
UPOZORNĚNÍ
Dle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších
předpisů, je povinen na rok 2012 každý vlastník nemovitostí podat přiznání k dani z nemovitostí, a to do 31.1.2012, pokud v průběhu roku 2011
došlo ke změně vlastnictví či k jiné změně rozhodující pro zdanění
nemovitostí (např. prodej, koupě, darování, dědictví, kolaudace, stavební
povolení apod.).
Dle § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, je povinen každý daňový subjekt, který podá daňové přiznání opožděně,
uhradit pokutu v minimální výši 500 Kč.
Tiskopisy k dani z nemovitostí jsou k dispozici také na www.mfcr.cz.
Finanční úřad v Kyjově
Tel.: 518 698 311
Úřední den: pondělí, středa 8 – 17 hod

Dobrovolný svazek obcí
Svazek obcí Strážovice a Stavěšice
Stavěšice 9
696 38 Strážovice
V Ratíškovicích 16. 12. 2011
Věc: Cenová nabídka
Na základě naší dohody Vám předkládáme nabídku pro občany Vaší obce
na využití zemního stroje a prodej potřebného materiálu při přepojování popř.
budování nových kanalizačních přípojek v návaznosti na výstavbu kanalizačních stok v obci.
Zemní stroj JCB bude možno využít ve dnech pracovního klidu (sobota, svátek) za předpokladu zajištění jeho výkonu po dobu alespoň 5 hodin. V pracovní dny po pracovní době jen výjimečně, vždy po dohodě. Využití stroje bude
možné pouze v případě, že bude firma v obci pracovat.
Cena Kč 500,-/1 hod., minimální fakturační doba je 0,5 hod.
Při výkopových pracích nese investor (majitel přípojky) plnou zodpovědnost
za inženýrské sítě (voda, plyn, kabely, atd.).
V případě požadavku na kompletní dodávku celé přípojky bude provedena
samostatná kalkulace.
Ceny materiálu:
materiál
Šachtové dno 400/160 přímé
Š.D. 400/160 spojné
Š.D. 400/200 přímé
Š.D. 400/200 spojné
KGEM TR 400/1m SN 2 prodloužení k šachtě
Poklop kruhový PP 1,5t DN 400

ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Kč/ks
1089,90
1202,25
1247,40
1354,50
495,60
390,60

Poklop kruhový litina 1,5t DN 400
1 ks
		
Roury		
KGEM TR 160/1m SN 8
1 ks
KGEM TR 160/2m SN 8
1 ks
KGEM TR 160/3m SN 8
1 ks
KGEM TR 200/1m SN 8
1 ks
KGEM TR 200/2m SN 8
1 ks
KGEM TR 200/3m SN 8
1 ks
PVC odbočka 200/125/45°
1 ks
PVC odbočka 160/125/45°
1 ks
PVC koleno 160/15°
1 ks
PVC koleno 160/30°
1 ks
PVC koleno 160/45°
1 ks
PVC koleno 160/67°
1 ks
PVC koleno 160/90°
1 ks
PVC koleno 200/15°
1 ks
PVC koleno 200/30°
1 ks
PVC koleno 200/45°
1 ks
PVC koleno 200/67°
1 ks
PVC koleno 200/90°
1 ks

653,10
173,25
305,55
401,10
280,35
488,25
681,45
231,00
115,50
53,55
56,70
61,95
75,60
72,45
108,15
111,30
126,00
153,30
160,65

Nabízený trubní materiál je plnostěnný o SN 8 (kruhová tuhost).
Materiál koextrudovaný s pěnovým jádrem a trubní materiál s hodnotou SN nižší než SN 8 pro budování kanalizačních přípojek nedoporučujeme.
Ceny jsou uvedeny bez DPH, DPH bude účtována dle platných právních
předpisů.

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
				
Úterý: 		
7.00 – 11.00 hod.
(tel. 518622622)		
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. 606287386)		
				
				

Po., Stř., Čt.: 15.30 – 21.00 hod.
Pátek:
15.30 – 22.00 hod.
Sobota:
15.30 – 23.00 hod.
Neděle: 15.30 – 22.00 hod.

MŠE – KAPLE SV. FLORIÁNA:
(mob. 723515704)
Sobota 1x za 3 týdny
–
17.00 hod.
			
Čtvrtek (před sobotou, kdy je mše): 17.00 h. /zimní čas/
(vit.cervenka@post.cz)				
18.00 h. /letní čas/
ODJEZDY AUTOBUSŮ: (platí do 10.12.2011)
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:
		
		
SO+Ne:

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
4,10 6,40 12,10 14,40 18,40 20,40 22,40

