Zpravodaj
obce stavěšice 2012

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, stavěšičtí rodáci, i vy, kteří máte blízký vztah
k naší malé obci.
Je to už po třiadvacáté, co dostáváte do rukou tento zpravodaj a já se
prostřednictvím něj k Vám obracím se svým poselstvím a přáním.
24. září 2013 byla uvedena do trvalého provozu čistírna odpadních
vod, kterou provozuje Svazek obcí Strážovice a Stavěšice. 10. října pak
proběhlo slavnostní otevření stavby za účasti vedoucí odboru životního
prostředí JMK ing. Hubáčkové, zástupců dodavatelských firem, starostů okolních obcí. A tak čistírna pracuje tak, jak má, a já jenom připomínám těm, kteří nejsou napojeni přímo na kanalizaci, aby tak neprodleně učinili a vyhnuli se nepříjemnostem.
Těm, kteří se připojili, děkuji za jejich přístup ke zlepšení životního prostředí!
Vážení občané, v letošním roce si připomeneme 625 let od založení
Stavěšic. Oslavy tohoto výročí proběhnou při květnových hodech. Dlouho jsme vybírali vhodný termín, ale nakonec padlo rozhodnutí uskutečnit tyto oslavy při květnových hodech – 3.-5.května 2014. A protože očekáváme v tyto dny účast rodáků, přátel a ostatních hostů, prosím
o úpravu okolí Vašich rodinných domů, aby Stavěšice ukázaly, že jsou
pěkně upravenou dědinkou.
Na začátku nového roku 2014 bych velmi rád poděkoval zastupitelům
obce a Vám, občanům za všechno, co pro svou obec a pro své spoluobčany děláte a popřál Vám hodně zdraví, hodně dobré pohody a málo
zbytečných problémů a starostí po celý rok!
Miroslav Fridrich
starosta

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
13. OBECNÍ PLES

12. ledna se konal v pořadí již 13. obecní ples – motýlkový. Hlavně pánové
přicházeli do společenské místnosti ozdobeni motýlky různých velikostí a barev.

Letos také přišlo ke změně hudby, po několikaletém účinkování skupiny
Motýl a Erika letos hrál pan Josef Pospíšil z Dambořic. O přípravu tomboly se
opět postaraly Vlaďka Florianová a Dana Pančochová – bylo připraveno přes
100 výher a první cena bylo kvalitní horské kolo. Také byly připraveny soutěže – zejména v oboru tanečním, které přispěly k celkové dobré plesové náladě. Účast byla optimální – 77 osob.

Děkujeme všem účastníkům, hudbě, obsluze v bufetu a dárcům do tomboly,
kterými byli: zastupitelé obce a dále občané: Polcrovi č.7, Valianovi, Pasekovi,
Španělovi, Ondříškovi, Minaříková, Rausovi, Polcrovi - Hejda, Kopečková

Marie, Kamencová, Patkovi - Stříbrnice, Novákovi, Jana Sovová, p. Otrubová,
Eva Kocourková, Kepeňovi, Lužovi a dále Obec Stavěšice, Obec Nenkovice,
Obec Strážovice, ing. Minařík - stavební servis Strážnice, Zemagro Strážovice,
Fukanová Kyjov, p. Sudická - Kyjov, Ekor Kyjov, Artesia Ratíškovice, Mirja
Želetice, Kozák Antonín Stavěšice, Rybáři Stavěšice, Myslivci Stavěšice, Michal
Večeřa, Antonín Jirousek - Strážovice, KDU-ČSL Stavěšice, Dujsíkovi Stavěšice,
Šohajovi.

Dětský karneval
V sobotu 16. února v 15.00 hodin
začal ve společenské místnosti dětský karneval. Bylo připraveno občerstvení a bohatá tombola. Petra Bobotová připravila pro děti různé zábavné soutěže a hry, při kterých asistovaly Hanka a Leona Kozákovy. Hudebně karneval doprovázel DJ Zdeněk Luža. Maskovaných dětí přišlo 29
a všechny se ochotně do soutěží zapojovaly a dobře bavily.

Děkujeme všem, kteří pomohli při organizaci karnevalu a také dárcům tomboly: Obec Stavěšice, Florianovi, Polcrovi z Hejdů, Petra Dembická, ing. Martin Vaďura.

Mahenovo divadlo Brno
Na základě požadavků vyplývajících z dotazníků na činnost OÚ, které občané obdrželi v závěru loňského roku, byl zorganizován na neděli 17. února zájezd do Mahenova divadla v Brně na představení Williama Shakespeara - Veselé paničky Windsorské. Zájem občanů byl velký, nakonec jich odjelo do divadla 52.

Košt slivovice
V sobotu 23. března 2013 pěkně mrzlo a tak přišel vhod k zahřátí nějaký ten
vzoreček slivovice. K ochutnávce bylo připraveno 69 vzorků a dárcům moc
děkujeme. Společenská místnost se před šestou hodinou začala plnit a tak
ochutnávajících bylo téměř 70. K zakousnutí byly připraveny škvarky, sýr a
chleba s dobrým sádlem a cibulí. Nejvíce chutnal vzorek č. 66 – mystery Jany
Sovové, na druhém místě byla slivovice Petra Paseky a na třetím místě meruňkovice Zdeňka Luže (meruňky sbírala Jana).

Beseda s důchodci

V neděli 28. dubna se konala v hasičce od 15.00 hodin beseda s důchodci.
Program si pro dříve narozené připravil stavěšický mužský sbor. Starosta obce
připravil povídání o Františku Filipovi – bezrukém Frantíkovi (r. 1904-r.1957),
jehož žena pocházela ze Stavěšic a také zde počátkem 50. let Filipovi přechodně bydleli. V dalších přestávkách byly promítány fotografie z obecních událostí. V závěru besedy si důchodci prohlédli místní muzeum a řada z nich byla
velmi příjemně překvapena vystavenými exponáty.

KROJOVANÉ HODY
Předpověď počasí na letošní hody nevěstila nic dobrého. Přesto ale v pátek
odpoledne přestalo pršet, a tak chlapi a mládež (14 ks) vyrazili do strážovského lesa pro máj. Přivezli 18,5 m dlouhý modřín, jehož koruna byla nahrazena
smrkem. Před šestou hodinou za mírného pršení děvčata a děti máj nazdobily a mohlo začít stavění. Velení se opět ujal Zbyněk Dobeš a máj byl zanedlouho postavený a pyšnil se nad Stavěšicemi.
Večer pak byla diskotéka pro mladé, která měla pěknou účast - kolem 100
mladých (i když nebylo točené pivo).
Odvážní hlídači máj přes noc uhlídali a ráno se už začalo ukazovat sluníčko,
aby přivítalo sobotní hodový program. Od 13. hodiny se začali krojovaní scházet u Floriánového, aby pak šli průvodem ke kostelíku. Zde je už očekával pan
farář a po přivítání a příchodu do kaple sv. Floriána začala hodová mše svatá.
Při této mši byla posvěcena soška sv. Floriána od neznámého dárce, která se
stane další pěknou výzdobou kostelíka.

Po skončení mše se všichni krojovaní (bylo jich 36) s panem farářem před
kostelíkem vyfotili a pak požádali krojovaní – stárek Zdeněk Luža - starostu o
povolení hodů a ten pak hody povolil a hlavně poděkoval krojovaným i všem

ostatním za přípravu hodů. Vše se již odehrávalo za hudebního doprovodu
dechové hudby Dambořanky s kapelníkem Františkem Mayerem. A pak se hodový průvod vydal po dědině, aby popřál občanům pěkné hody a pozval je na
večerní hodovou zábavu.

O dobrou náladu při zábavě se postarala DH Dambořanka, krojovaní, ale i
ostatní návštěvníci této zábavy, kterých se sešla celá stovka. Přijel dokonce i
jeden pár až z Přerova. Taneční zábava skončila po druhé hodině a pak začalo
pršet, ale to už moc nevadilo.

V neděli odpoledne ve 13.30 hod. byla mše svatá a po ní bylo otevřeno místní muzeum.
Děkujeme všem krojovaným – dětem, mládeži i dospělým, že se do krojů oblékli, děkujeme chlapům a mládeži za máj, děkujeme děvčatům za hodový věnec a nazdobení máje, děkujeme občanům za poskytnuté občerstvení hodovému průvodu, děkujeme naší rodačce p. Ludmile Voháňkové z Nové Role za finanční příspěvek na hody a děkujeme dechové hudbě Dambořance!

KOŠT VÍN
V sobotu 15. června od 15.00 hodin probíhal v areálu u hřiště košt vín.
Ochutnávat výborná vína přišlo 120 milovníků tohoto nápoje, typického pro
jižní Moravu. Připraveno bylo celkem 409 vzorků (nikdy předtím víc nebylo),
z toho 228 bílých, 149 červených, 26 rosé a 6 vinných moštů. K dobré náladě
vyhrávala cimbálová muzika Marýnka z Vracova a zazpívali také chlapi ze stavěšického sboru.

Na přípravě koštu se nejvíce podíleli: Michal Večeřa, Ing. Martin Vaďura,
Petr Polcr, František Večeřa, Miroslav Fridrich. Moc děkujeme!

Dětské rybářské závody
V sobotu 29. června od půl sedmé ráno se začal scházet „rybářský potěr“,
aby si zasoutěžil a pobavil se při rybářských závodech na zarybněném stavěšickém rybníku. Rybařit přišlo 24 dětí za doprovodu rodičů, dědečků, babiček i ostatních občanů. Připravena byla pěkná tombola, k občerstvení nealko
i alko nápoje, k jídlu grilovaný pstruh nebo cigáro.

Výsledky:
Nejdelší úlovek – 56 cm:
Součet délek: 			
				
				
				

Klára Kocourková
1. Tomáš Kempf
2. Štěpán Střeštík
3. Sebík Bobot
4. Honzík Kania

SPONZOŘI
RYBÁŘI STAVĚŠICE, OBEC STAVĚŠICE,TRTÍK s.r.o., Jiří Kamenec, manželé Florianovi, Ing. Jaroslav Kučera, Antonín Jirousek, Michal Večeřa, Radomír Víšek,
Jana Kaniová, Alena Rausová.

Havajská noc
Hospoda u hřiště a mládež připravila na sobotní odpoledne a večer 29. června havajskou noc. Účastníci obdrželi věnec, připraveno bylo grilování, míchané nápoje a taneční parket byl řádně „zapískován“ a byl tak připraven pro havajské taneční produkce. Bavit se přišlo cca 120 zájemců, kteří vydrželi až do
ranních hodin.

Ochutnávka slaného a sladkého pečiva
Ženy-kuchařinky a členky zastupitelstva obce připravily na sobotu 16. listopadu od 16.00 hodin v hasičce ochutnávku slaného a sladkého pečiva.
K ochutnání bylo připraveno 53 vzorků, z toho 33 sladkého a 20 slaného pečiva. V kuchyňce bylo připraveno také něco na zapití, a tak se mohlo přes 50

zájemců pustit do ochutnávání. Hudbou ochutnávku podbarvoval DJ Zdeněk
Luža.
Děkujeme organizátorkám i všem kuchařkám, které poskytly vzorky pečiva
k ochutnávce!

Zpívání koled
V neděli 22. prosince od 16.00 hodin se sešli občané ve společenské místnosti u vánočního stromečku, aby si zde společně zazpívali ty nejznámější vánoční koledy. Aby se dobře zpívalo, byl připraven skvělý svařák, pro děti čaj a
k zakousnutí perníčky.

Vánoční koncert CM Babí lom
Stává se pomalu už tradicí, že na Štěpána (26.12.) se v kapli sv. Floriána koná
Vánoční koncert cimbálové muziky Babí lom. 80 posluchačů (ale i zpěváků)
častým potleskem odměňovalo účinkující za krásné a zajímavé provedení známých vánočních koled. K umocnění vánoční nálady přednesl starosta obce
vzpomínání na vánoce od skoronického rodáka Josefa Holcmana, právníka a
spisovatele.

Vánoční koncert Marie Novákové
V neděli odpoledne od 14.30 hodin se konal v kapli sv. Floriána Vánoční koncert. Marie Nováková velmi působivě zazpívala známé i méně známé vánoční písně a koledy.

AKCE OBECNÍHO ÚŘADU
Úprava volební místnosti v budově OÚ
Pro zajištění kvalitnějšího a rychlejšího zpracování výsledků voleb byla vstupní místnost obecního úřadu upravena na volební místnost. Byla odstraněna
dělící příčka a po stavebních úpravách, výměně svítidel, vymalování a položení podlahové krytiny byla místnost připravena pro I. kolo prezidentských voleb ve dnech 11. a 12. ledna 2013.

Kácení stromů

Z důvodu stáří stromů a jejich zdravotního stavu rozhodlo ZO o vykácení
stromů u rybníka a topolů u cesty k lesíku. Z řad některých občanů toto bylo
kritizováno, ale je nutné si uvědomit, že se jednalo o přestárlé stromy a po
každé bouřce nebo námraze docházelo k lámání větví. Byla navržena také náhradní výsadba jak v prostoru rybníka, tak i ostatních lokalitách. Tento případ
šetřila na základě oznámení i Česká inspekce životního prostředí, která udělila obci pokutu ve výši 20 tis. Kč a uložila náhradní výsadbu 42 ks stromů a
80 ks keřů. V sobotu 13. dubna byla provedena náhradní výsadba stavěšickými rybáři i ostatními občany v počtu 11 osob (bylo vysázeno 50 stromů –jasan ztepilý, dub letní, lípa srdčitá, olše lepkavá, vrba bílá a hrušeň polnička a
dále 100 ks keřů – ptačí zob, svída krvavá, brslen evropský, kalina obecná a
dřín obecný).

Úpravy obecní hospody
V letošním roce byla provedena instalace krbových kamen vč. komínu, vymalování, nátěry střechy, instalace a revize hromosvodů a zateplení zdi od
venkovního posezení.

Knihovna
Obec Stavěšice podala žádost o poskytnutí dotace na Automatizaci Obecní
knihovny a vybudování informačního centra. Žádost byla schválena odborem
umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury a obec obdržela dotaci ve
výši 33 tis. Kč. Celkové náklady činily 49 tis. Kč.
V rámci dotace byl zakoupen nový počítač pro knihovnici a notebook pro
čtenáře. Dále byl pořízen program REKS, do kterého byly zaevidovány všechny knihy, které knihovna vlastní a následně vytvořen on-line katalog, díky
němuž můžete v pohodlí svého domova zjistit, které knihy jsou v knihovně
k dispozici, případně si je rezervovat.
Proč do knihovny:
1. Čtení pro každého (od leporel přes komiksy a romány až po odborné knihy)
2. téměř 3500 knih a stále přibývají nové tituly a to i dle Vaší poptávky
3. pokud knihu nemáme v nabídce, vypůjčíme ji pro Vás v rámci výměnného fondu
4. internet zdarma
5. možnost tisku pouze za cenu nákladu na papír a toner
6. do knihovny on-line (od webových stránek knihovny až po on-line katalog
7. za pár drobných (dospělí 20,- Kč, děti do 15 let 10,- Kč)
8. akce pro děti (5. dubna 2013 proběhla noc s Andersenem, dále plánuje
různé dílničky)
9. plánujeme nákup společenských her pro děti i dospělé.
Otevřeno: každý pátek od 17 – 19 hodin
K návštěvě knihovny Vás srdečně zve knihovnice Petra Crlíková !

Rybáři Stavěšice
Po založení toho spolku v roce 2012 pokračovali místní rybáři ve své činnosti: zarybnění rybníků, údržba rybníků, nová výsadba stromů v okolí rybníků, pravidelné sečení travního porostu, péče a udržování čistoty, vybudování objektu sloužícího jako zázemí pro organizování rybářských závodů, brigád apod.)

Myslivecké sdružení Srnčí údolí
Vážení spoluobčané!
Blíží se konec roku 2013, a tak nastal čas bilancování a hodnocení. Proto mi
dovolte, abych Vás seznámil s činností myslivců ve Stavěšicích.
Myslivci hospodaří v honitbě o výměře 508 ha, zemědělská půda je zastoupena v poměru 432 ha, lesní půda 2 ha, vodní plocha 5 ha, ostatní pozemky 69 ha. Normované kmenové stavy zvěře jsou pro naši honitbu stanoveny
MěÚ Kyjov následovně : srnec obecný - 30 ks, zajíc polní - 85 ks, bažant obecný - 75 ks. V současné době vykonává v našem mysliveckém sdružení prá-

vo myslivosti 8 členů , máme také po dlouhé době jednoho adepta myslivosti. Kalendářní rok pro naše členy začíná jako vždy pravidelnou péčí o zvěř v
době zimního strádání. Tato je kontrolována členy revizní komise pravidelně
po celé zimní období. Každý náš člen se stará o přidělený krmelec pro zajíce
a srnčí zvěř a o zásyp pro zvěř bažantí. Nezbytným zařízením v honitbě jsou
i slaniska, která jsou velmi hojně navštěvována zvěří, jako jediný zdroj soli a
minerálních látek dostupných v honitbě.
Nyní tedy k samotné činnosti našich členů v roce 2013. Někteří naši členové
se zúčastnili jarní brigády spolu s členy sdružení Rybáři Stavěšice, jednalo se o
vysazování stromků a keřů v okolí rybníků v obci. Další naše činnost se v podstatě periodicky opakuje každý rok. V měsíci březnu provádíme dle pokynů
Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno sčítání zvěře, které je nezbytné
pro hospodaření se zvěří v honitbě. Další akcí je Okresní přehlídka trofejí, kde
prezentujeme hlavně naše srnčí trofeje. Poté následuje naše vzpomínková
akce „Memorial Vladimíra Trboly“, kdy se jedná o soutěž ve střelbě z brokových zbraní na počest našeho zemřelého člena a kamaráda. Letos proběhl už
VII. ročník této velmi úspěšné akce, které se zúčastňují v hojném počtu střelci
ze širokého okolí. Pro tuto akci již mnoho let využíváme střelnici ve Ždánicích.
V tomto roce jsme zorganizovali i společný hon , na kterém se nám za účasti
13 střelců a 4 honců podařilo ulovit 10 zajíců, 8 bažantů kohoutů a 1 kachna
divoká. Výřad nebyl nijak veliký, na nízkém počtu úlovků se podepsalo hlavně letošní jarní, velmi nepříznivé počasí, které narušilo rozmnožování drobné
zvěře. Naopak průběh zimy je zatím velmi mírný, a tím pro zvěř příznivý, což
je nadějí do příštího roku.
Na společný hon už tradičně navázala „Mikulášská zábava“. Ta letošní se
vydařila, byla velmi kvalitní hudba - pan starosta Fridrich, bohatá tombola
s možností vyhrát zajíce nebo bažanta, na občerstvení byl pečený divočák a
srnec, zelí, knedlík.
Na závěr roku jsme vzhledem k nepříznivé situaci kolem účelové komunikace do Šardic uspořádali brigádu, zaměřenou na sběr hlavně plastového odpadu kolem této komunikace a v lesíku. Podařilo se nám naplnit odpadem 4 velké pytle. Je až neskutečné, v době třídění odpadů, proč lidé vyhazují PET láhve a jiné plasty do přírody. Co potom říct na nově založenou nelegální skládku
odpadů v lokalitě Břížďany?? Na jedné straně někdo uklízí jednotlivé PET láhve, a na druhé někdo vyveze několik vleček odpadu do přírody!!

Jak jsem uvedl výše, stavy drobné zvěře jsou nízké. Na tuto skutečnost má
vliv mnoho příčin. Jednou z nich je i plašení a rušení zvěře v době hnízdění a
kladení mláďat. Žádám tímto hlavně majitele psů a koček, aby si své chovance hlídali a nenechávali toulat bez dohledu .
Dovolte mi poděkovat členům našeho mysliveckého sdružení za jejich obětavou práci, Obecnímu úřadu za podporu a spolupráci. Všem spoluobčanům
přeji v následujícím roce hodně štěstí, zdraví a pohody.
Josef Slavík, myslivecký hospodář MS Stavěšice

OSTATNÍ UDÁLOSTI
Tříkrálová sbírka

V sobotu 5. ledna 2013 se vydaly skupinky tříkrálových koledníků po obci, aby
„vykoledovaly“ pro potřebné finanční prostředky do charitativní tříkrálové
sbírky. Ve Stavěšicích se vybralo rovných 9.000,- Kč.
Poděkování pro dárce i pro koledníky !

Kolik napršelo v roce 2012:
měsíc:
leden
únor
březen
duben
květen
červen

mm: celkem mm:

měsíc:

6
24 (15 cm sníh)
33
11
126
103

červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

6
30
63
74
200
203

mm: celkem mm:
6
29
81
28
34
6

310
339
420
448
482
488

Přehled ročních srážek:
r. 2001 – 518 mm
r. 2002 – 552 mm
r. 2003 – 348 mm
r. 2004 - 391 mm
r. 2013 - 488

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
Také v letošním roce byla provedena sbírka ošacení a oděvů v měsíci březnu
a říjnu. Sbírky se zúčastnilo 29 rodin. Přispěli také občané ze Strážovic a
Nenkovic. Vše, co bylo vybráno, bylo ze Želetic odvezeno autem Charity Brno
do skladu.
Charita nabízí občanům celoročně možnost odevzdat vyřazené věci u Nováků
č. 185. Toto se uskuteční po vzájemné domluvě. Telefon: 518 622 184

Místní organizace KDU-ČSL
28. března v místní knihovně bylo pro návštěvníky připraveno zdobení
velikonočních perníčků. Ti, kdo přišli si nazdobili vybrané perníčky.
Ve středu 15. května 2013 členové prodávali žluté pampelišky pro Ligu
proti rakovině. Dopoledne ve Stavěšicích, odpoledne ve Strážovicích. Bylo
prodáno 100 kytiček a vybraná částka 2.120,- Kč byla odevzdána do Hodonína
organizátorům sbírky.
Všem upřímné poděkování za podporu dobré věci!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V roce 2013 se narodily 3 děti,
nebylo uzavřeno žádné manželství
V roce 2013 zemřeli 4 občané:
Karel MARYŠKO zemřel ve věku 61 let
Marie DUHAJSKÁ zemřela ve věku 95 let
Ludmila DOLEŽALOVÁ zemřela ve věku 81 let
Františka ZEMÁNKOVÁ zemřela ve věku 90 let
K 31.12.2013 měly Stavěšice 352 obyvatel (průměrný věk 42,7 let),
z toho 172 mužů a 180 žen.

JUBILANTI V ROCE 2014:
50 let:		

Marie Valentová, Ludmila Šilderová

55 let:		
			

Jana Hrbáčková, Jan Polcr, Helena Jarýnová, 		
Zdeněk Hroza

60 let:		
			

Zdeněk Slezáček, Peter Kepeň, František 		
Večeřa, Josef Polcr, Miroslava Horáková		

65 let:		
70 let:		
			
75 let:		

Helena Masaryková
Augustín Pospíšil, Josef Španěl, Jana Klímová,
Aloisie Jelínková, Jan Navrátil
Marie Viktorýnová

80 let:		
			
85 let:		
90 let:		
			

Jaroslav Řihánek, Zdeňka Vodáková,
Vladislava Crlíková
Vlastimil Rovner, Marie Španělová
Marie Čermáková, Milada Jelínková,
Marie Polcrová, Ludmila Jungová

91 let:		

Marie Kopečková

92 let:		

Zdenka Slámová

95 let:		

Františka Řihánková– nejstarší občanka

50 let manželství – zlatá svatba
Marie a Josef Jandorovi
60 let manželství – diamantová svatba
Helena a Vlastimil Rovnerovi

Něco z historie …
Stavěšice - Sokol
Oddíl ledního hokeje ve Stavěšicích byl založen roku 1954. Nejdříve se hrálo
na hřišti „Na Bařině“, později na hřišti na kraji „Zelnic“ v místech zvaných
„Pod masnů“. Za pomoci JZD a provozovny Masného průmyslu získal oddíl
kompletní dresy a ostatní výstroj. Hrály se mistrovské zápasy okresního
přeboru I. mužstva a také turnaje žákovských družstev. V březnu roku 1957
se tělovýchovná jednota Sokol Stavěšice obrátila na státní sázkovou kancelář
Sazka Praha s následujícím dopisem:
V roce 1955 jsme zřídili v naší jednotě svépomocí přírodní kluziště. V roce
1956 jsme již založili oddíl ledního hokeje, který se přihlásil do okresního
přeboru. S velkými potížemi jsme kluziště postavili, svépomocí vybudovali
elektrické osvětlení a hráčům pořídili základní výstroj. Naše kluziště se stalo
středem zájmu okolních vesnic, hrajeme zde i žákovské turnaje. V letošním
roce chtěli bychom zřídit mantinely a část výstroje hráčům, kterou máme ještě
hradit. Obracíme se proto na Vaši sázkovou kancelář se žádostí o poskytnutí
finanční podpory na dobudování našeho kluziště. Doufáme, že nás nenecháte
dlouho čekat a za každou i sebemenší pomoc Vám předem děkujeme.
P. S. Přikládáme článek z kyjovských novin o našem kluzišti.
Hřiště „Pod masnů“, bylo na tehdejší dobu dobře vybaveno, mělo mantinely
a umělé osvětlení. Do náročné práce s přípravou ledu se zapojovali hráči i
příznivci ledního hokeje. Hokej ve Stavěšicích se soutěžně hrál v letech 1956–
1958 v mužské kategorii, do roku 1964 pokračoval už jen v mládežnické
kategorii. V oddíle bylo i několik hráčů z okolních obcí, především Strážovic.
Sokol Stavěšice byl účastníkem okresního přeboru. V sezoně 1956/57 v něm
hrály dokonce dvě domácí družstva - Stavěšice I, Stavěšice II, dále Kyjov,
Bukovany, Uhřice, Ždánice a Svatobořice. V sezoně 1957/58 hrály okresní
přebor Stavěšice, Ždánice, Koryčany, Kyjov. Člen Sokola Stavěšice Josef
Chytil byl v lednu roku 1957 jmenován spolu s Jindřich Weinhönigem ze
Ždánic a Vratislavem Šnajdrem ze Spartaku Svatobořice členem okresní
trenérské rady.
Soupisku hráčů dorostu oddílu ledního hokeje TJ Sokol Stavěšice tvořila

tato jména: Josef Hasala, Vojtěch Kopeček, Miroslav Lažek, Josef Svozil, Jan
Léska, Josef Moudrý, Jaroslav Kozák, Miroslav Španěl, František Buchta,
Josef Kopeček, Václav Měsíček (Nenkovice), Jaroslav Markus (Strážovice),
Josef Procházka (Strážovice), Josef Výleta (Strážovice), Ladislav Sedláček
(Mistřín), Jan Němčanský (Mistřín). Na soupisce hráčů A týmu byli Jaroslav
Sudický, Karel Pospíšil, Josef Chytil, František Trbola, František Kopeček,
František Viktorýn, František Staněk, Václav Hledík, Jaroslav Sláma, Jaroslav
Ivan, Ladislav Frelich, Miroslav Ostrezí, František Vrba, Jaroslav Viktorýn,
Jaroslav Vašíček, Antonín Navrátil, Jiří Bělohoubek, Zdeněk Pospíšil,
Lubomír Procházka, Oldřich Pospíšil, Josef Müller, Chytil Josef, František
Velc, Miroslav Hlavinka, Jan Šural.
(pramen: Obecní úřad Stavěšice, kronika)

Bezruký Frantík
(Narodil se v Jamném nad Orlicí 20. února 1904 jako bezruký a zemřel 19.
února 1957 v Brně.)
Na počátku 50. let minulého století přechodně bydlel ve Stavěšicích Bezruký
Frantík – František Filip, který měl za ženu p. Marii Mrázovou z čp. 48. Řada
stavěšáků si na něj určitě vzpomíná.
Přečtěte si článek, který byl zvěřejněn ve zpravodaji města Rožnova, kde také
Bezruký Frantík žil a podnikal.
O bezrukém Frantíkovi slyšeli většinou jen filmoví fanoušci, kdy František
Filipovský v komedii Jak svět přichází o básníky řeší, jestli stříhání nehtů
na jeho noze je pedikúra nebo manikúra. Málokdo však tuší, že tato postava
opravdu reálně žila a to naprosto ojedinělým životem. Zanechal výrazné stopy
napříč Českou republikou, kdy jej za „vlastního“ dodnes považují v Praze,
Brně, Rožnově pod Radhoštěm a kdo ví, kde ještě.
Bezruký Frantík, vlastním jménem František Filip se narodil v roce 1904 v
Jamném nad Orlicí a jak je asi všem jasné, narodil se bez rukou. Dá se jen tušit, že integrace zdravotně postižených nebyla za císaře pána běžnou záležitostí, přesto Frantíkovi vyrobili speciální školní lavici, aby mohl psát nohama

a bez jiných úlev chodil do místní, běžné školy. Poté dokonce úspěšně absolvoval obchodní školu. Přestože patřil mezi první klienty Jedličkova ústavu a
musel se setkávat s velkým zneschopňováním, tak se nenechal odradit nikým
a ničím. Vlastně dělal vše, co chtěl a žil jako každý jiný aktivní člověk. Psal
novinové články a knihy perem i na stroji, maloval, byl soběstačný v oblékání a třeba i v holení, zašíval si oblečení, pletl košíky, dlátky vyřezal loutkové
divadlo, nohama jedl i pil z hrníčků, prostě uměl víc, než mnozí jiní. Asi nejzajímavější však muselo být to, že v době tzv. první republiky řídil nohama
automobil a to tehdy samozřejmě neexistovaly žádné posilovače řízení, hydraulické brzdy a jiní dnes běžní pomocníci pro řízení. Díky své aktivitě se
v roce 1923 dostal i do Ameriky, kde se osobně setkal s tehdejším prezidentem
USA Warrenem G. Hardingem, nebo legendárním Henry Fordem. Většina
z nás by možná očekávala, že by se takto výjimečný mrzák (omlouvám se, ale
to byl tehdy běžný pojem) mohl živit jako člen cirkusu zrůd, nebo jiných pouťových atrakcí. Bezruký Frantík však žil tak normálně jak jen to šlo a podnikal v mnoha různých oborech. V Brně založil veřejnou písárnu i s různými tiskařskými a reklamními službami, na Veveří provozoval cukrárnu U Bezrukého Frantíka, v Praze vedl obchod s uměleckými předměty. Pro město Rožnov
pod Radhoštěm byl významný tím, že zde otevřel restauraci, no spíše bufet
akavárnu. Jako správný obchodník plně využíval svého důvtipu a do tehdejších klimatických lázní, jakými Rožnov byl, lákal a vozil lidi až z Prahy.

V Rožnově se stal tak úspěšným, že i když měl restauraci až na okraji města,
tak místní i lázeňští hosté raději chodili k němu a ne do hospod v centru. Pravdou bohužel je i to, že úspěch se nikomu neodpouští a tak byl terčem mnoha
pomluv od konkurence, jako například že zmrzlinu míchá sám a nohama, takže zase o hosty přicházel. Nejsmutnější však je fakt, že nejtěžší fází života pro
něj byl poválečný komunistický převrat v roce 1948, kdy jej systém opět zařadil mezi mrzáky a vzal mu právo podnikat.
František Filip umírá v roce 1957 v Brně.

Začátky školství ve Stavěšicích
Nejstarší zpráva uvádí, že r. 1785 byla pronajata 1 světnice na Hejdách v
chaloupce náležející vdově po Karlu Koudelovi na místě domu dnes č. 83.
Vyučoval zde Jiřík Luža, vojenský vysloužilec a domkař, zběhlý ve čtení, psaní
a počítání. Vyučoval žáky, kteří se zde sešli. Později se konalo vyučování
mládeže v č. 40 v gruntu náležejícímu Františku Španělovi. Až do konce 18.
stol. Posléze byly Stavěšice přiškoleny k Želeticím. Dítky mysely až do roku
1803 chodit do Želetic k vyučování. Byly s tím velké potíže. Proto krajská
komise sjednala s panem rechtorem Tomášem Valsem posílat jednoho
podučitele do Stavěšic každý den od 10 hod. do 12 hod. Obec mu platila 2
krejcary měsíčně za každého žáka. Učitel František Novák, první z proceptorů
ze Želetic vzpomíná: „Míval jsem se ve Stavěšicích dobře. Byli by mne tam
zanesli podbradky, jaternicemi a ovocem, což mělo pro hladového učitele
převelikou cenu.“ Želetický proceptor vyučoval na č. 40 až do r. 1818. Teprve
za starostování Dominika Capity pomyslelo obecní představenstvo na stavbu
školy, která také byla v tom roce postavena, dnes dům č. 4. Do roku 1818
tudy vedla cesta na Padělky. Postavena byla z nabíjené hlíny, podlaha byla
hliněná. Stropy byly trámové z vrchu podbité deskami, střecha byla došková.
Obsahovala učírnu se 7 lavicemi v řadě a jednou na boku, pak síň s kuchyní a
ohništěm. Odtud vedly dveře do komůrky na dřevo, za kterou se nacházel ještě
úzký chlév, ten sloužil jako trestnice školní i obecní. V zimě museli žáci nosit

každý po polínku, kdo nedonesl, musel jít pro ně třeba do lesa. Učitel spával
v učírně. Postel při vyučování nesměla překážet. Obec objednávala ze svého
topení: 6m3 tvrdého dřeva a 86q hnědého uhlí. V roce 1866 za starosty Jana
Kopečka z č. 20 byla došková střecha nahrazena pálenou křidlicí. Do vydání
nových zákonů v r. 1869 se chodilo do školy jen do 12 let a to chodil jak kdo
chtěl. Na začátku 19. století chlapci přestali chodit do školy o 10 až 11 letech.
Staří lidé nám o sobě vyprávěli, že děvčata tehdy přestala docházeti do školy,
když pokročila ve čtení do druhé části katechismu. Málo která se naučila
psáti. Proto také ve starých matrikách jsou vidět místo podpisů tři křížky, nebo
je podepsal farář. Tenkrát školní síně nebyly vybaveny ani obrazy, mapami,
ani jinými pomůckami. Kříž s Kristem byl v každé učírně. Většinou sám učitel
musel udělat nebo pořídit nějakou pomůcku, nebo ji škole darovaly školní
úřady. Školy na vesnicích byly vesměs vlhké a nezdravé, málo prosvětlené.
Pro mnohé učitele to byla úplná muka. Obce se zdráhaly učitele platit a dávat
jim naturální dávky, ačkoliv to měli ve smlouvě. Mnozí učitelé trpěli hlady,
zimou a chudobou. Humorný příběh zapsal učitel František Novák z Želetické
školy, který přes veškeré žádosti, jak na obec, tak školní inspektorát, kvůli
katastrofálnímu stavu školy, nebyl vyslyšen. Když, jako každoročně, přišla
školní inspekce, nechal díry v podlaze nezasypané pískem a přibil na školní
dveře nápis: „Kdo si myslíš, že stojíš, hleď, abys neupadl“ (úryvek ze žalmu).
Příchozí úředníci tomu nerozuměli co to má znamenat a vkročili do třídy, když
vtom první jdoucí inspektor zakopl o výmol a poroučel se k zemi a strhl ssebou
i svého zástupce, takže učitel a žáci jim pomáhali ze země. Teprve pak se jim
rozsvítilo a v krátké době byla udělána nová dlažba.
Situace se začala měnit k lepšímu až po roce 1869, kdy byla nařízena povinná
školní docházka. I občané Stavěšic začali pomýšlet na osamostatnění školy,
kde doposud vyučovali učitelé ze Želetic. Začalo to přístavbou staré školní
budovy r. 1872. Také došlo k osamostatnění školy ve Stavěšicích a odloučení
od Želetic.
Bylo zavedeno celodenní vyučování. Jako první správce školy ve Stavěšicích
byl dosazen učitel Hynek Berka z Velkého Rájce na Zábřežsku. Dostavil se 5.
března 1873. Tento den byl ve Stavěšicích dnem svátečním. Banderium svátečně
nastrojených mladíků s omašlenými koňmi a vozy se dostavil do Kyjova na
nádraží. Na to učitele odvezli do Stavěšic, kde obec učiteli nachystala vřelé
přivítání a bohatou tabuli. Roku 1878 byl správcem školy jmenován Karel
Urbášek z Milotic.

Počet žáků:		
r. 1872 – 86 žáků
			
r. 1878 – 108 žáků
Ve staré škole na č. 4 se vyučovalo do roku 1890, kdy byla postavena nová
školní budova na místě domu č. 9 koupeného od pana Zapletala, hostinského
ve Stavěšicích.
Školní kronika
Zápisky učitele Fr. Nováka
Ždánsko
Vybral Jos. Jandora

Vzpomínáme …
25. června 2013 by se dožil životního jubilea 50 let náš spolu občan a kamarád Pavel Kučera. Pavla jsme znali jako
obětavého chlapce, připraveného vždy pomoci těm, kdo pomoc potřebovali. Jako velitel tehdejšího Sboru dobrovolných hasičů si plnil řádně své povinnosti a pečlivě se staral
o činnost tohoto spolku.

Pavle,
děkujeme za všechno, co jsi pro své spoluobčany vykonal a
vzpomínáme.

INFORMACE PRO OBČANY
POŠTA STRÁŽOVICE: Po., Stř.:
(tel. 518622129)
Út., Čt., Pá.:

8.00-11.00 14.30-16.30 hod.
8.00-11.00 14.30-15.30 hod.

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO NENKOVICE:
			
Úterý: 		
7.00 – 11.00 hod.
(tel. 518622622)
Středa a pátek: 12.00 – 16.15 hod.
JEDNOTA STAVĚŠICE: Pondělí:
6.00 – 9.30 hod.
(tel. 518622146)
Úterý až pátek: 6.00 – 12.00 14.00 – 17.00 hod.
			
Sobota:
6.00 – 11.00 hod.
HOSTINEC U HŘIŠTĚ:
mob.: 721224647)
			
			

Pondělí: 		
Úterý - Čtvrtek :
Pátek – Sobota:
Neděle:		

zavírací den
16.00 – 22.00
16.00 – 24.00
16.00 - 22.00

MŠE – KAPLE SV. FLORIÁNA: Sobota 1x za 3 týdny
17.00 hod.
(mob. 723515704)
Čtvrtek (před sobotou, kdy je mše): 17.00 h. /zimní čas/
(vit.cervenka@post.cz)					
18.00 h. /letní čas/
ODJEZDY AUTOBUSŮ: (platí do 13.12.2014) – prac. dny:
Směr Kyjov:
		
		
So+Ne: 		

4,59 5,09 6,09 7,19 7,49 8,49 9,49 10,49 11,49 13,19
13,49 14,49 15,19 15,29 16,19 16,49 17,19 17,49 18,49
19,49 21,19 22,39 23,49
5,19 7,49 12,49 16,49 19,49 21,19 23,49

Prac. dny:
Směr Brno:
		
		

4,10 4,40 5,10 5,40 6,10 6,30 6,40 7,10 8,10 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 22,51

SO+Ne:

4,10 6,40 12,10 14,40 18,40 20,40 22,51

Vydal: Obecní úřad Stavěšice
Připravil: Miroslav Fridrich a Josef Jandora
Fotografie: archiv OÚ Stavěšice
Ilustrace: archiv OÚ Stavěšice a Josef Jandora
e-mail:stavesic@e-dnes.cz
web: http://web.telecom.cz/stavesice
tel.:518 622 152
Vyšlo v lednu 2013
sazba a tisk

697 01 KYJOV, Dobrovského 1382, mobil: 777 660 385
e-mail: kpinfo@seznam.cz

