SLOVO STAROSTY
Vážení občané, stavěšáci současní i bývalí, srdečně zdravím Vás všechny na
počátku nového roku 2013 a přeji Vám hodně spokojenosti, štěstí a zdraví.
V uplynulém roce 2012 pokračovala a byla stavebně dokončena stavba
„Strážovice-Stavěšice, kanalizace a čistírna odpadních vod“. V rámci této
akce byla postavena a dnem 1. září 2012 uvedena do zkušebního provozu
čistírna odpadních vod, včetně vodovodní přípojky a přípojky nízkého napětí.
Dále bylo ve Stavěšicích vybudováno celkem 2.300 m nové kanalizace.
A protože tato akce byla finančně velmi náročná, tak byla pouze provedena
oprava chodníku v dědině v délce 200 m a chodníku u zastávky a u kostelíka.
Zastupitelstvo obce i do příštího období neuvažuje s finančně náročnými
akcemi, protože musíme po dobu téměř 7 let splácet úvěr na výše uvedenou
stavbu. I když od letošního roku začíná platit nové rozpočtové určení daní,
které by mělo zlepšit příjmovou stránku rozpočtu, vyčkáme, jak se bude situace
vyvíjet a následně rozhodneme o konkrétních akcích.
Milí občané, život v naší malé obci se mění. Rodí se málo dětí a dědina stárne.
Zájemci o výstavbu nových domů nejsou, i když obec by mohla nabídnout 2-3
stavební místa. K tomu nepřispívá i to, že naše oblast trpí nezaměstnaností
a nedostatkem pracovních příležitostí.
Přesto všechno si myslím, že se ve Stavěšicích dají dělat zajímavé akce, ale
k tomu je potřeba i větší zájem Vás, občanů. Většinu akcí zajišťuje a organizuje
zastupitelstvo obce a na Vás je, abyste se těchto akcí zúčastnili. Koncem roku
jsme Vás požádali o vyplnění dotazníku, kde jste měli napsat své připomínky
k činnosti obecního úřadu a určitě se Vašimi připomínkami a náměty budeme
zabývat a dle možností je budeme i realizovat.
Děkuji Vám, občanům, že se staráte a pomáháte svým rodinám, příbuzným,
sousedům a vytváříte tím dobré společenství v obci a aby tomu bylo i nadále,
k tomu Vám přeji na začátku roku, jehož letopočet nekončí moc optimisticky –
2013, hodně vzájemného pochopení, dobrou pohodu a dobré zdraví !

Miroslav Fridrich
starosta

AKCE OBECNÍHO ÚŘADU
Kanalizace a ČOV
I v letošním roce pokračovala stavba Strážovice – Stavěšice, kanalizace a
ČOV, která byla přerušena pro silný mráz v měsíci únoru. Byla provedena
II. etapa kanalizace ve Stavěšicích ( 1.030 m) a ve Strážovicích.
Od 1.9.2012 probíhá zkušební provoz ČOV a zatím nejsou žádné
problémy, obsluhu ČOV zajišťuje obec Stavěšice (kontrola, čištění:
česlí, lapáku písku, dešťové zdrže, dále vedení provozního deníku,
měření kalu, údržba zeleně).
Celkové náklady na tuto akci v mil. Kč:
z  toho:   ČOV:
Kanalizace I. etapa
Kanalizace II. etapa Stavěšice   
Kanalizace II. etapa Strážovice
Dotace (Mze – 24,9, JMK – 12,0)

50,1
16,1
22,1
6,0
5,9
36,9

Vzhledem k tomu, že po dobu zkušebního provozu (do 31.8.2013)
provozuje ČOV Svazek obcí Strážovice a Stavěšice, bude stočné účtovat
tento svazek a výše stočného bude stanovena podle skutečných
nákladů na provoz. O jeho výši pro rok 2013 bude rozhodnuto do konce
I. čtvrtletí 2013 a uděláme všechno pro to, aby stočné bylo co nejnižší.
Závadné látky – látky, které nejsou odpadními
vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být
zabráněno
Orientační přehled nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek dle
Přílohy č. 1 Zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, je uveden níže.
Emisní standardy pro vypouštění vybraných zvlášť nebezpečných

látek jsou uvedeny v Příloze č. 1, odd. C, Nařízení vlády č. 61/2003
Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových
vod a odpadních vod.
• minerální oleje a uhlovodíky ropného původu
• ředidla, organická rozpouštědla, nátěrové hmoty nebo jiné těkavé,
výbušné a hořlavé látky
• koncentrované jedlé oleje nebo tuky (smažící, fritovací a jiné jedlé
oleje a tuky)
• jedy a žíraviny
• koncentrované pokovovací lázně, jiné soli (posypové soli apod.)
• koncentrované silážní šťávy, statková hnojiva, komposty, močůvka,
výpalky
• přípravky na ochranu rostlin a hubení škůdců (pesticidy, insekticidy)
• organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové
sloučeniny ve vodním prostředí
• organofosforové sloučeniny
• organocínové sloučeniny
• látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti
ve vodním prostředí, nebo pod jeho vlivem
• rtuť a její sloučeniny
• kadmium a jeho sloučeniny
• syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo
mohou klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv
užívání vody
• kyanidy
• látky radioaktivní nebo infekční v koncentrované formě
• látky intenzivně barevné
• látky s nadměrným zápachem a dusivé, nebo které ve styku s vodou
vytváří látky s nadměrným zápachem a dusivé
• pevné předměty (zejména hadry, plasty, láhve, obaly, provazy,
injekční stříkačky a pod.)
• látky, které narušují materiál stok, nebo ve styku s odpadními
vodami tvoří látky, které mohou narušit materiál stok

Znovu připomínáme občanům, aby provedli přímé připojení ke
kanalizaci, protože podle zákona o vodách není dovoleno vypouštět
do kanalizace ukončené ČOV odpadní vody přes septiky ani přes
žumpy!!!

Oprava veřejného osvětlení a rozhlasu
V úvodu roku 2012 probíhaly práce na obnově nízkého napětí ve větší
části obce (Hejda, u továrny). Bylo vyměněno 20 nevyhovujících sloupů,
byla provedena výměna venkovního holého vedení za vedení izolované
a dále byly upraveny stávající domovní přípojky. Tuto akci prováděla
firma Němeček-Elektromontáž Strážnice pro E.ON ČR. V rámci této
akce byla provedena i výměna stávajících 33 ks svítidel a část vedení
veřejného rozhlasu.

Nové internetové stránky obce
4. dubna 2012 byly spuštěny nové internetové stránky obce Stavěšice.
Ke konci roku 2012 byla návštěvnost 8.000, tj. cca 30 návštěvníků za
den. V oddělení „vzájemně si radíme“ si můžete prohlédnout tvorbu
stavěšických občanů.

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
12. Obecní ples
Na 14. ledna připravilo ZO v pořadí již 12. Obecní ples, letos
„kloboukový“.
O hudební produkci se opět vynikajícím způsobem postaral Martin
Motýl s Erikou a Kubou Talašem. O přípravu tomboly se postaraly
Vlaďka Florianová a Dana Pančochová – bylo připraveno 90 výher a
první cena byl notebook.
Účast byla maximální – 100 osob. Víc už by hasička asi nepojala.
Nálada byla skvělá, všichni se dobře bavili do pozdních ranních hodin.
Děkujeme všem účastníkům, hudbě, obsluze v bufetu a dárcům do
tomboly:
Obec Stavěšice, Artesia Ratíškovice, Trtík Stavěšice, Fukanová Mil.
Kyjov, Sudická M. Kyjov, Geometra Kyjov, Mirja Želetice, Jaz Stavebniny
Kyjov, Šohajovi, Kocourkovi, MS Srnčí údolí, EKOR Kyjov, Rybářství Peter
Dujsík, Kozák Antonín, Josef Doležal,
Členové ZO a občané:
Valianovi , Polcrovi – Hejda , Polcrovi Jan a Dáša, Pasekovi, Ondříškovi,
Otrubovi, Burda, Kopečková Marie, Zaoralovi, Španělovi, Masarykovi,
Kepeňovi, Sovová Jana, Ing. Kamencová Jana, Michal Večeřa, Tonda
Jirousek, M. Nováková a Balajkovi.

Dětský karneval
V sobotu 18. února od 15. hodin
se konal v hasičce dětský maškarní rej. O krásnou výzdobu sálu a
o přípravu tomboly se postaraly
Renata a Pavla Kozákovy, hudbu
zajišťoval Zdeněk Luža ml. a soutěžní hry řídila Petra Bobotová.
27 dětí si skoro 2 hodiny hrálo a
bavilo se při soutěžích.
Děkujeme dětem za perfektní
masky a všem, kteří dětský
karneval připravovali.

Stavěšický košt slivovice

Na sobotu 10. března připravil Spolek přátel dobré slivovice košt slivovice. Koštovat se začalo od 17.00 hodin a připravených 90 vzorků
přišlo „prověřit“ 60 zkušených degustérů. K zakousnutí byly škvarky a
klobásy.
Jako nejlepší byla vyhodnocena slivovice Tondy Kozáka.
Všem, kteří poskytli vzorky pálenek, děkujeme!

Beseda s důchodci
V neděli odpoledne 22. dubna se konala ve společenské místnosti
Beseda s důchodci. Pro důchodce bylo připraveno malé občerstvení
a v kulturním programu vystoupil Dětský národopisný soubor ze
Skoronic, který předvedl velikonoční pásmo a pak pásmo o Jízdě králů,
která byla zapsána do kulturního dědictví Unesco. Jízdy králů organizují
ve Vlčnově, Kunovicích, Hluku a ve Skoronicích. Vedoucí souboru Marie
Holcmanová seznámila přítomné se skoronskou jízdou králů v programu
Slováckých roků v Kyjově.

Mužský sbor zazpíval pásmo písní o koních a Maruška Nováková
zazpívala písně z pohádek a muzikálů.
HODY
Letošní hody byly zahájeny již tradičně v pátek stavěním máje. 19 borců
odjelo odpoledne do strážovského lesa pro modřín a Tonda Kozák ho
za dozoru zkušeného doprovodu dopravil bezpečně k hospodě. Holky
máj pěkně nazdobily a ještě stihly dělat hodový věnec. Po 18.00 hodině
se máje chopili chlapi a za velení Zbyňka Dobeše ho bez problémů
postavili. Přesná míra máje: 22 m, 22 cm a 2 mm.
Po postavení máje zazpíval mužský sbor několik písní.
Večer vyhrávalo DUO Vávra, pobavit se přišlo 60 hostů, ostatní mládež
hlídala máj.

V sobotu od 13.15 hod. se seřadil u Florianového krojovaný průvod,
který před kostelem už očekával nový pan farář, aby krojované přivítal
na hodové mši. Po mši se všichni krojovaní před kostelíkem vyfotili
(bylo jich 43, starších žen 5 a chlapů v zástěrách také 5, takže celkem
53 krojovaných!) 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
Dambořanka vydal po hodové obchůzce.

Hodová taneční zábava začala od 20.00 hodin a přišlo se pobavit přes
100 účastníků. Po deváté hodině přinesli stárci hodový věnec, chvilku se
verbovalo a před půlnocí začala zavádka. Pak se verbovalo a tancovalo
do půl třetí. Pozdravit stavěšické hody přišli zástupci mužského sboru
ze Želetic, kteří se vraceli ze soutěže o nejlepší guláš na bukovanském
mlýně. A protože soutěž vyhráli, tak přinesli i dobrou náladu!
V neděli od 13.30 hodin byla mše svatá a potom bylo otevřeno místní
muzeum.

DĚTSKÝ DEN
Na sobotu 2. června odpoledne byl připraven pro děti dětský den.
Na programu byly sportovně zábavné soutěže, které připravila Iva
Balajková, myslivci připravili střelbu ze vzduchovky a Balajkovi předvedli
polétání svých modelů letadel. Manželé Šohajovi ochotně povozili děti
na koníčcích a pak se už rozhořel táboráček a začalo opékání špekáčků.
Celé odpoledne děti využívaly nové trampolíny (průměr 4m), kterou
obec zakoupila z výtěžku z obecních akcí. Škoda, že přišlo málo dětí.
Děkujeme Balajkovým za soutěže a za modely letadel a Šohajovým za
koníčky!
KOŠT VÍNA
V sobotu 16. června se od
15.00 hodiny začal zaplňovat
areál u hřiště návštěvníky
letošního koštu. K ochutnávce
bylo připraveno 268 vzorků.
V úvodu zazpíval mužský sbor
sadu písniček o víně a dobrou
náladu při ochutnávce zajišťovala
cimbálová muzika Babí lom.
Ochutnávka se protáhla až do ranních hodin a přišlo kolem 120
účastníků.
Děkujeme všem vinařům, kteří poskytli svá vína na košt a za přípravu
koštu děkujeme Michalovi Večeřovi, Martinovi Vaďurovi a Petru
Polcrovi!

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Na sobotní dopoledne 30.6. připravili místní rybáři dětské rybářské
závody. Vzorně upravili okolí rybníka, umístnili lavičky a odpadkové koše,
natřeli železné konstrukce požeráků. A také dobře zarybnili rybník, aby
děti měly co chytat. Přišlo závodit 28 malých rybářských potěrů, kterým
pomáhali tatínkové a dědečkové. První místo za nejdelší úlovek (kapr
58 cm) získala Klára Hrabalová. Další místa byla za celkovou ulovenou
délku a ty získaly Lukáš (47 cm) a Nikolka (45 cm) Léskovy.

Byla také připravena tombola
a všechny děti v ní vyhrály
pěkné ceny. K občerstvení byly
připraveny chlazené nápoje a
v udírně klobásky a cigára.
Sponzoři závodů: Trtík s.r.o.,
Josef Měchura autodoprava
Mistřín, Jiří Kamenec, Obec
Stříbrnice, Obec Stavěšice.
Děkujeme rybářům za dobře připravenou akci !!!
HAVAJSKÁ LETNÍ NOC
Hospoda u hřiště připravila na pátek 6. července noc plnou zábavy,
exotických písniček, pěveckých a tanečních vystoupení. K občerstvení
byli grilovaní pstruzi a k pití míchané koktejly. U vstupu každý účastník
obdržel havajský věnec. Přišlo přes 160 návštěvníků!

OCHUTNÁVKA POMAZÁNEK
Ženy – kuchařinky za podpory zastupitelstva obce připravily na sobotu
10. listopadu 2012 ochutnávku domácích pomazánek. K ochutnávce
bylo připraveno 56 pomazánek, které byly podrobeny tvrdé zkoušce
chuťových buněk návštěvníků. Ochutnat pomazánky a „trochu poplkat“
přišlo kolem 50 zájemců.

ZPÍVÁNÍ KOLED
V sobotu 22. prosince od 17.00
hodin se začala společenská
místnost plnit návštěvníky, kteří si
přišli zazpívat koledy u vánočního
stromečku a také ochutnat vzorky
vánočního cukroví, které připravily
stavěšické kuchařky.

V úvodu zazpíval pěvecký
kroužek žen 3 vánoční písně a pak
při ochutnávce cukroví a popíjení
svařeného vínečka nebo čaje se
celý sál společně zpíval koledy při
doprovodu el. varhan.

VÁNOČNÍ KONCERT
Na svátek sv. Štěpána 26.12.2012 připravila cimbálová muzika Babí
lom Vánoční koncert, který se konal již tradičně v kapli sv. Floriána.
Přítomní návštěvníci častým potleskem odměňovali cimbálovou muziku
za pěkné výkony jak instrumentální, tak i pěvecké.

ZABÍJAČKA

V pátek 28. prosince ráno obětaví chlapi zatopili pod 5 kotly a začala
domácí zabíjačka, kterou „odnesla“ 2 prasata (150 a 256 kg). Po 11.
hodině se ochutnával ovar a pak se pokračovalo výrobou zabíjačkových
specialit. I když přišlo málo přihlížejících, téměř všechno se prodalo.
Výtěžek z této akce bude použit na financování hodů.
SILVESTR 2012
Rozloučit se s rokem 2012 a popřát si do nového roku 2013 přišlo do

hasičky kolem 40 zájemců.

OSTATNÍ UDÁLOSTI

Kolik napršelo v roce 2012:
měsíc:

mm: celkem mm:

měsíc:

mm: celkem mm:

leden
únor
březen
duben
květen
červen

41
5
0
33
16
113

červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

117
34
42
66
15
5(+25 cm sníh)

41
46
46
79
95
208

321
355
397
463
478
483

Přehled ročních srážek:
r. 2001 – 518 mm
r. 2002 – 552 mm
r. 2003 – 348 mm
r. 2004 - 391 mm

r. 2005 – 442 mm
r. 2006 – 510 mm
r. 2007 – 507 mm
r. 2008 – 451 mm

r. 2009 – 646 mm
r. 2010 – 825 mm
r. 2011 – 463 mm
r. 2012 – 483 mm

Charita
V obci byla provedena sbírka ošacení a oděvů na jaře a na podzim.
Sbírky se zúčastnilo 35 rodin. Přispěli také občané ze Strážovic a
Nenkovic. Vše co bylo vybráno, si odvezlo auto Charity Brno do svého
skladu.

Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. ledna 2012 dopoledne za zvonku koled z obecního rozhlasu
provedli dobrovolníci z řad dětí i dospělých tříkrálovou sbírku. Ve
stavěšických domácnostech se vybralo 9 100,-Kč. Velké poděkování všem.
MO KDU-ČSL
Ve středu 16. května 2012 členové pomáhali s prodejem žlutých kvítků
pro Ligu proti rakovině. Děkujeme všem, kdo si kytičku zakoupili a tak
přispěli na dobrou věc.
V pátek 5. října 2012 proběhla v ZŠ Nenkovice beseda se spisovatelem
Janem Svitákem. Beseda byla určena pro žáky 4. až 6. ročníků. Beseda
byly velmi poutavá, všem se líbila.
V pondělí 3. prosince 2012 jsme připravili zdobení mikulášských
perníčků pro děti z mateřské školy v Nenkovicích. Perníčky si nazdobilo
15 dětí. Do MŠ také přijelo 12 dětí ze školky ze Želetic. Děti předvedly,
jak jsou šikovné a nazdobené mikulášské perníčky si odnesly domů
pochlubit se rodičům.

KNIHOVNA
Od 1.1.2013 je novou knihovnicí Petra Crlíková. Půjčovní doba je každý
čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin.
Obec Stavěšice podala žádost o dotaci v rámci programu Veřejná
informační služba knihoven na automatizaci obecní knihovny a
vybudování informačního centra. O schválení dotace bude rozhodnuto
během měsíce dubna 2013.

Rybáři Stavěšice
V letošním roce zahájila činnost nová organizační složka obce – Rybáři
Stavěšice. Bylo zapsáno 15 členů, předsedou byl jmenován Pavel Léska.
Rybáři připravili v červnu pěkné dětské rybářské závody a pečlivě se
starají nejen o vodu a ryby, ale také o okolí rybníků.

MS Srnčí údolí
Vážené dámy, pánové, spoluobčané!
Rok 2012 uběhl jako voda a nastává čas bilancování a hodnocení toho,
co se nám v něm podařilo. Dovolím si Vás seznámit s činností myslivců
v naší obci za tento uplynulý rok.
Úvodem několik základních údajů. Myslivecké sdružení Srnčí údolí
Stavěšice myslivecky 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 75ks. V současné době má MS
8 členů.
Nyní k samotné činnosti. První akcí v roce 2012 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.
Na jaře se všichni naši členové v rámci dobré spolupráce s Obecním
úřadem podíleli na výsadbě nových stromků v biokoridoru.

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 taky slaniska se solí, které hlavně srnčí zvěř ráda navštěvuje.
Tato zařízení jsou rozdělena mezi jednotlivé členy, kteří je pravidelně
doplňují a starají se o ně. V zimních měsících provádíme také v rámci
celoplošné ozdravovací akce odčervování spárkaté zvěře. Celoročně je
také v rámci propagace myslivosti vedena veřejná nástěnka.
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.
Toto je důležité dodržovat hlavně v jarním období. Situace s toulavými
kočkami je obdobná.

V měsíci březnu se pravidelně zúčastňujeme Okresní přehlídky
loveckých trofejí. Tato byla v Kulturním domě v Kyjově. Jedna z našich
srnčích trofejí byla ohodnocena jako čtvrtá nejsilnější v okrese Hodonín
stříbrnou medailí. Trofej jezevce lesního získala bronzovou medaili.
V obou případech byl úspěšným lovcem pan Josef Machala st., tímto
mu blahopřejeme.
V rámci Dětského dne 2. 6. 2012 jsme pro děti tradičně připravili
disciplínu - střelba ze vzduchovky. Tato bylo velmi atraktivní, byl o ni
velký zájem a občas jsme ani nestačili dětem vzduchovky nabíjet.
Na počest našeho zemřelého člena a kamaráda jsme v létě uspořádali“
Memoriál Vladimíra Trboly“. Jedná se o soutěž ve střelbě z brokových
zbraní. V tomto nám velmi vychází vstříc mysl. sdružení Ždánice, které
nám pronajímá na soutěž střelnici. Tato soutěž se stává velmi populární
a zúčastňuje se jí několik desítek střelců ze širokého okolí. Jednalo se
již o VI. ročník.
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. Počasí nám přálo, počet úlovků byl
taky solidní, tak se hon vydařil a všichni účastníci byli spokojeni.
Na úseku kultury se tradicí také stává Mikulášská zábava. Tuto jsme
uspořádali večer po honu dne 1. 12. 2012. Mimo velmi kvalitní hudby
bylo pro všechny hosty připraveno bohaté občerstvení a velmi hodnotné
ceny v tombole s možností vyhrát i zajíce nebo bažanta. Nechyběl
samozřejmě ani zvěřinový guláš. Přes všechnu naši snahu byla letošní
účast návštěvníků slabší a částečným zklamáním, tudíž vyvstává otázka,
zda v pořádání této akce pokračovat.
Dovolte mi závěrem poděkovat členům mysliveckého sdružení za
organizaci akcí a za spolupráci. Dále bych chtěl poděkovat Obecnímu
úřadu za podporu a popřát jménem myslivců všem spoluobčanům
hodně zdraví, štěstí, osobní pohody, úspěchů a lásky v roce 2013.
Josef Slavík
myslivecký hospodář MS Stavěšice

Dotazník
V průběhu IV. čtvrtletí byly do domácností doručeny dotazníky
s anketou pro občany, ve které občané vyjadřovali své připomínky
a návrhy k občanské vybavenosti, službám, společenskému životu a
k činnosti obecního úřadu.
S nejčastějších připomínek uvádíme:
• Organizace výletů a zájezdů do divadel
• Kroužky – zumba, aerobic
• Nepořádek před některými domy, pobíhání psů, parkování aut
na chodnících
• Oprava chodníků a místních komunikací
• Zajistit služby pro seniory
• Zajistit kontejner na velkoobjemový odpad

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V roce 2012 se narodily 2 děti,
byla uzavřena 2 manželství

V roce 2012 zemřeli 3 občané:
Anna HRDLIČKOVÁ zemřela ve věku 86 let
Stanislav FLORIÁN zemřel ve věku 76 let
František ŠPANĚL zemřel ve věku 87 let
K 31.12.2012 měly  Stavěšice 359 obyvatel (průměrný věk 42 let)
z toho 169 mužů (prům. věk 40 let) a 190 žen (prům. věk  44 let) .

JUBILANTI V ROCE 2013:
50 let:
		
		

František Valian, Miloslava Kučerová,
Miroslava Hrbáčková, Jan Sudický,
Anna Horáková, Luděk Stárek, Marie Stárková,
Rostislav Peňáz

55 let:
		

Dáša Polcrová, Josef Raus, Marie Nováková,
Milan Masaryk,

60 let:

Marie Rýznerová, Jiřina Houdková

65 let:
		
		
70 let:

Miroslav Fridrich, Marie Petriková, Josef Polcr,
ing. Jaroslav Kozelek, Marie Kopečková,
Josef Kapusňák, Olga Kozelková
Anežka Řihánková, Rostislav Rotrekl

75 let:
		
		

Marie Sudická, Marta Floriánová, Marie 		
Grillová, Květoslava Valihrachová,
František Sudický, Marie Pospíšilová

80 let:
		

Marie Vymazalová, Marie Ševelová,
Bohuslav Hondlík, Hedvika Hanáková

85 let:

Vilém Doležal

90 let:

Marie Kopečková, Jiřina Malá

91 let:

Zdenka Slámová, Františka Zemánková

94 let :

Františka Řihánková

95 let:
Marie Duhajská – nejstarší občanka
Zlatá svatba - 50 let manželství
Jaroslav a Anežka Řihánkovi

Topení tuhými palivy a spalování odpadů
V posledních letech nás bohužel hlavně finanční situace nutí vracet se k
topení tuhými palivy, což se projevuje na zhoršené kvalitě ovzduší. Při pohledu
na zimní krajinu ve Stavěšicích se stále častěji setkáváme s takto romantickým
pohledem:

Kouř z komínu se díky nízkému tlaku válí po dědině a svým zápachem
obtěžuje okolí. Je to hlavně důsledek uzavření přístupu vzduchu při hoření
v kotli nebo spalujeme nedostatečně vysušené palivo. V této situaci dochází
k nedokonalému spalování, tudíž uhlík (C), jako základní prvek chemického
procesu hoření odchází z kotle, aniž by se jeho energie využila k přeměně
tepla.
1. místo oxidu uhličitého (CO2) vzniká dík nedokonalému spalování jedovatý
oxid uhelnatý (CO).
2. snižuje se účinnost kotle – CO je energeticky bohatý plyn, jehož vysoký
obsah ve spalinách znamená nízkou účinnost kotle.
Nedokonale spálený uhlík (C) se pak usazuje na vnitřních stěnách komínu
v podobě sazí. To je hmota, která je ještě schopná hořet. Pak můžeme být
svědky takovéto podívané:
Vůbec nejhorším nešvarem je spalování domovních odpadů. Koho pálením
odpadu nejvíce poškodíme?

Nejen sami sebe a své děti, ale také své nejbližší okolí. Na jedy ve vzduchu
jsou citlivější děti, těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickým či jiným
respiračním onemocněním. Mějme k nim ohled.
Následující přehled shrnuje, jaké druhy zplodin při nedokonalém domácím
spalování odpadů v kamnech mohou vznikat a čím jsou škodlivé. Množství
látek závisí na tom, co spalujeme:
Druh odpadu

Co vzniká

Čím škodí

Staré palety, dřevo z demolice,
rozbitý nábytek, chemicky
ošetřené dřevo, dřevo-tříska,
nápojové kartony

- dioxiny, furany a další
chlororganické látky

PVC

fosgen

Plasty

ftaláty

Polypropylen (PP), polyethylen
(PE), PET

polycyklické aromatické
uhlovodíky (PAU)

Dřevotříska, koberce, tapety

formaldehyd a další aldehydy

Polystyren (PS)

styren

Celobarevné letáky a časopisy,
nápojové kartony (tetrapak)

těžké kovy

Pryž (guma)

oxidy síry

Plasty, listí, tráva

oxid uhelnatý

Umělé textilie

čpavek, kyanovodík

rakovinotvorné, dlouhodobé
působení vede k poškození
imunitního a nervového
systému, změnám
hormonálního systému
(zejména štítné žlázy) a
reprodukčních funkcí.
Dlouhodobě se hromadí v těle
vysoké koncentrace: po-leptání
plic a smrt; nižší koncentrace:
nemoci dýchacích cest
poškozují ledviny a játra,
způsobují vrozené vady.
Některé jsou rakovinotvorné
obsaženy hlavně v tmavém
kouři a sazích. Rakovinotvorné,
toxické a mutagenní vlastnosti.
Dlouhodobě se hromadí v těle
rakovinotvorné a mutagenní
účinky, dráždí oči a plíce,
působí alergie
rakovinotvorný, ve vyšších
koncentracích poškozuje
oči a sliznice. Dlouhodobé
vystavení jeho vlivu ovlivňuje
nervový systém a způsobuje
bolesti hlavy, únavu, slabost a
deprese.
toxické, do různé míry
rakovinotvorné. Mohou
způsobovat vrozené vady
dráždí dýchací cesty. Ve vyšších
koncentracích způsobují
poškození plic
jedovatý, váže se na krevní
hemoglobin
dráždí oči, sliznice nosu,
působí nevolnosti a bolesti
hlavy škrábání v krku,
zarudnutí spojivek,
bolesti hlavy a závratě

Něco z historie …
Když se vařívaly trnky neboli povidla
V našem kraji se odedávna vařívaly trnky. Kde se vařily, to byl svátek
pro celou rodinu, ale hlavně pro děti. Vařené trnky nesměly chybět
v žádné domácnosti. V komoře vedle štandlíku se sádlem a škopku
kvašeného zelí to bylo základní živobytí pro celý rok. Bylo to velmi
zdravé jídlo, které mělo široké uplatnění. Nejdříve se ale muselo natrhat
nebo natřást ovoce, které se roztřídilo a očistilo. Vařívaly se hlavně
durancie hodně vyzrálé, horší nebo poškozené ovoce se dávalo na mač
na pálení. Za starých časů se vařívaly trnky ve hliněných vypalovaných
hrncích zazděných do zvláštních pecí. Práce ale byla dosti zdlouhavá
a nebezpečná na popálení, neboť se míchalo tzv. kotůlkou, jenž byla
asi 1m dlouhá tyč, na jejímž konci bylo ze silnější desky vyřezané
kolečko asi 15cm v průměru s dírkami, a tou se jezdilo po dně, aby
se trnky nepřipálily. Novějším nástrojem už byl tzv. měsíček. Nad
středem kotle ve zdi byla upevněna železná tyč s oknem, do které se
nastrčila kulatá dřevěná tyč asi 10cm v průměru a asi 150cm dlouhá,
která byla součástí celého nástroje. Spodní část tvořil tzv. měsíc,
který musel být vyřezán přesně na spodní tvar kotle, aby dokonale
přiléhal a trnky se nepřipalovaly. Tímto se pak pomocí kulaté tyčky
navlečené na příční laťce pohybovalo sem a tam a tím se celý obsah
kotle pohyboval. Používaly se kotle měděné nebo vylívané. Nejdříve
se trnky vařily tak dlouho, až se rozvařily a oddělovaly se od pecky,
toto se pak přecedilo do škopků. Pak se už vařilo na hotovo na mírném
ohni až do úplného zhoustnutí, aby se trnky nekazily. Tato práce trvala
několik dní a pomáhala celá rodina i sousedé. Celou dědinou se táhla
libá vůně. To obzvlášť lákalo mládež, která si vyřezala dřevěné lžíce a
chodívalo se na tzv. lízačku. Obzvláště u dospělé mládeže, která ráda
zavítala do domu, kde měli hezkou dívku, to byla záminka, že jdou na
lízačku. Nejdříve se ochutnávalo a pomáhalo míchat. Při míchání se
tetičky a stařenky střídaly, aby si odpočinuly. Hospodář přinesl něco na
posilnění a hned bylo veselejší. Mládenci zpívali a vyprávěly se různé

hrůzostrašné příběhy. Když začala vyprávět stařenka Škodová, všecko
ztichlo tak, že bylo slyšet jen míchání a oheň pod kotlem.
Tož to vám za starých časů bývali Habáni. Budovali si velký domy
a sklepy a některý byli tak dlůhý, že vedly až pod Babylón. Nikdo se
neodvážil do tech sklepů vejít, protože už se aji pár lidí odtud nevrátilo.
Ale jistý strýc, který přišel z vojny, se do teho sklepa podívál. Povdal:
„Byl sem v taliánské vojně pod maršálkem Radeckým až v rozmarýnových
horách a nebál sem se a včíl se mám bát jit do sklepa? Tož to teda né.“
Jednů z rána si vzál lampu a vešel sám do té díry. Známí ho čekali, ale
milý strýc se vrátil až večír. Vykládal, že sklep je velice dlůhý a že tam
blůdíl až došel na konec sklepa. Leželo tam prý moc beček a všecky
byly zarůstlý mechem, aji stůl se stoličkama. Když si na jednu sedl,
aby si odpočinůl, tá se pod ním rozpadla. Protože už mněl žízeň, rozbil
jednu bečku a víno v ní bylo tak ztuhlý, že se dalo krájet a bylo výborné
chuti.
Jeden mládenec aji přestal míchat, takže strýc museli na něho
zařvat, že to připálí. Mládenci se vzpamatovali a začali zpívat a strýc
nalívali. Potom začali po sobě házet lízačkama a trnkama a to už bylo
moc. Tetička zakřičeli: „Dosť a alou dom!“ Mládenci ještě zazpívali:
„S pánem Bohem idem od vás“ a vše se pouklízelo a příští den se
pokračovalo dál.
Zapsal Josef Jandora

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.:   
Pátek:              
Sobota:           
Neděle:

15.30 – 21.00 hod.
15.30 – 22.00 hod.
15.30 – 23.00 hod.
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

Diecézní charita Brno - Oblastní charita
Hodonín

Charitní pečovatelská služba Šardice
č.p. 613, 696 13 Šardice

Motto:
„Ve stáří nemusíte zůstat osamělí.“
Vedoucí projektu: Bc. Alena Kožíková
Supervize: Mgr. Ilona Gertnerová
Telefonní spojení: + 420 518 624 638
Email: domovinka.sardice@charita.cz

SPORTLAND BABYLON STRÁŽOVICE
otevřel novou FARMÁŘSKOU CHALUPU, která Vám nabízí jak zdejší
speciality a domácí kuchyni, tak rozvoz jídel do domu. Menu nabízí
výběr ze tří jídel, z toho dvě jídla za cenu 50,- Kč a jedno minutkové za
60,- Kč. Menu je včetně polévky a dovozu.
Informace na telefonu: 777 188 431

511134965

606 731 100

Informace k platbě za svoz odpadů a za psy
v roce 2013
Obecní úřad je v řízení o poplatcích správcem daně, resp. správcem
poplatku ve smyslu ustanovení § 1, odst. 3 zákona o správě daní a
poplatků.

SVOZ TKO
Poplatek je splatný na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích ve znění pozdějších předpisů a na základě Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Poplatek platí:

 Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt (dále jen poplatník)
 Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci (dále jen poplatník)

Osvobození:

 Děti, a to za kalendářní rok, ve kterém se narodily
 5. a každý další poplatník v domácnosti
 Osoby s adresou trvalého pobytu na ohlašovně obecního úřadu
s nedohledatelnou adresou skutečného pobytu.
 Fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt nebo fyzické osoby, která
mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,
v případě, že nemovitost je neobyvatelná (zbořeniště).
 Fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt a zároveň mají ve
vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, jsou od
platby za „druhý dům“ osvobozeny

SAZBA POPLATKU PRO POPLATNÍKA NA ROK 2013 ČINÍ
450,-KČ.
Splatnost poplatku:
Varianta I.: Jednorázově na celý kalendářní rok, nejpozději však
do 31.8.
Varianta II: Ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3.
a do 31.8.
Obecní úřad může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti
poplatek zcela nebo částečně prominout, poplatník však na toto
prominutí nebo snížení poplatku nemá právní nárok.
Možné důvody pro prominutí nebo snížení poplatku

 Studium nebo zaměstnání v ČR mimo místo trvalého pobytu
 Studium nebo zaměstnání v zahraničí
 Jiné důvody pobytu mimo místo trvalého pobytu (pobyt v domovech,
penzionech, výkonu trestu,…)

Možné formy potvrzení dokládajících nárok na prominutí nebo
snížení poplatku:

 Potvrzení školy nebo zaměstnavatele o studiu nebo zaměstnání v ČR
mimo trvalý pobyt
 Potvrzení ubytovatele o ubytování v době studia nebo zaměstnání
v ČR mimo trvalý pobyt
 Potvrzení školy nebo zaměstnavatele o studiu nebo zaměstnání
v zahraničí
 Potvrzení o odhlášení ze zdravotního pojištění ČR
 Záznam o dlouhodobém pobytu pojištěnce v zahraničí
 Potvrzení domova, penzionu,…. o ubytování poplatníka mimo trvalý
pobyt
 Čestné prohlášení

Žádosti o prominutí nebo snížení poplatku spolu s potvrzením
prokazujícím nárok poplatníka na prominutí nebo snížení poplatku za rok

2013 bude přijímáno obecním úřadem do konce měsíce července 2013.
(vzor žádosti je uveřejněn na www.stavesice.eu v sekci formuláře)
Po prozkoumání předložených potvrzení dokládajících nárok
na prominutí nebo snížení poplatku vydává obecní úřad tato
rozhodnutí:
 Rozhodnutí o prominutí poplatku (pokud vyhoví žádosti o
prominutí)
 Rozhodnutí o snížení poplatku (pokud vyhoví žádosti o snížení
poplatku)
 Rozhodnutí nevyhovět žádosti (pokud poplatník nepředložil potvrzení
prokazující nárok na prominutí nebo snížení poplatku)

POPLATEK ZA PSA
Poplatek je splatný na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích ve znění pozdějších předpisů a na základě  „Obecně závazné
vyhlášky č. 1/2007 o místním poplatku ze psů“.
1. Poplatek za psa činí 50,-Kč
2. Přiznání k platbě za psa a následná platba se provádí u psů starších
3 měsíců
3. Poplatek platí držitel psa obci, dle místa svého trvalého pobytu
4. Osvobozeni – nevidomí, bezmocní, osoby s tělesným zdravotním
postižením (ZTP/P)

VÝBĚR POPLATKŮ
PONDĚLÍ   28.1.2013
ÚTERÝ       29.1.2013
STŘEDA     30.1.2013
ČTVRTEK  31.1.2013

8.00 – 17.00
8.00 – 15.00
8.00 – 17.00
8.00 – 15.00

Pokud Vám termíny výběru poplatků nevyhovují, je možné se telefonicky  
(518 622 152, 728 794 451) domluvit na jiném termínu.

Chodník u kostelíka

Chodník u zastávky

Zima

Chodník v dědině

Rozšiřte naše řady a přijďte si začvičit.

