SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané opět uplynul rok a je načase poohlédnout se co jsme realizovali a co musíme naplánovat na rok následující. Co se týká obce, snažíme se zapojit do dotačních titulů, kdy můžeme dostat minimálně 50% dotace, protože obec má omezený
rozpočet až do roku 2019 z důvodu splácení půjčky na čističku odpadních vod. V roce 2016 se chceme s obcí Nenkovice zapojit do
vybudování chodníku mezi obcemi. Z dotačního titulu bychom měli získat 85% dotace. V tomto roce se opraví místní kostková silnice od obchodu k továrně. Cílem bylo získat i na tuto opravu 50% z dotace, ale oprava by vyšla 3x dráž. Dále jsou v plánu opravy
panelových silnic a menší opravy komunikací v různých částech obce.
Odpovědi k dotazům:
Proč máme platit za svoz, když třídíme odpad a TKO nám vyváží maximálně 4 x do roka?
Poplatky za svoz odpadu, které se vyberou, slouží k zaplacení odvozu komunálního odpadu. Dále za odvoz tříděného odpadupapír, sklo a plasty. Občané Stavěšic, kteří odvezou pneumatiky, barvy, lednice, mrazáky a jiný odpad do Ekoru Kyjov, nezaplatí za tento odpad. Tyto poplatky hradí Obec Stavěšice. Za biologicky-rozložitelný komunální odpad občané také neplatí a za odměnu obec
může dle požadavku občanů objednat kompost, který je velice kvalitně zpracován a nahrazuje hnůj. Za vše také platí obec. Na suť
je možnost u Ekoru Kyjov objednat kontejner, ale poplatek si již hradí občan sám.
V naší obci se množí případy, kdy je po obci roznášen odpad v igelitových pytlích a u zastávky jsou poházeny odpadky na veřejném prostranství. Dále jsou pytle s odpadem roznášeny do obecních košů. Obec bude nucena zavést kamerový systém a fotopasti.
Tyto budou instalovány i na místa, kde se schází mládež a ničí obecní majetek. Po poradě s odbornou firmou lze tyto záběry použít jako důkazní materiál. Dále občané, kteří neplatí za svoz TKO, tito budou vyzváni dopisem o zaplacení tohoto poplatku, pokud
tak neučiní, budou dlužníci předání soukromé firmě, která zajistí dle právních předpisů jejich úhradu.
Kamerový systém bude využit i v případech, kdy občané neuklízí po svých čtyřnohých mazlíčcích jejich exkrementy.
Jaké jsou drobné opravy panelových silnic?
Vše se musí naplánovat, udělat rozpočet, zajistit materiál, z kterého bude nejvhodnější oprava, vybrat firmu a pokud je to možné,
ještě získat dotace.
Dotace nelze získat úplně na vše, až po podrobnějším studiu dotačního programu nebo po zpracování firmou se zjistí, že nemá
cenu se do dotací pouštět z důvodu finanční efektivity.
Chci poděkovat občanům, kterým není lhostejné dění v obci a zapojují se aktivně do akcí v obci. Dovolte mi, popřát Vám v tomto
roce hodně pracovních úspěchů, pohody v osobním životě, a také hodně zdraví.
Antonín Kozák
starosta

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI
15. Obecní ples

Sudická M. Kyjov, Trtík s.r.o. Stavěšice,
EKOR Kyjov, Artésia Ratíškovice, Srnčí
Dne 10. ledna 2015 se konal ve spoúdolí Stavěšice, Rybáři Stavěšice,
lečenské místnosti tradiční 15. Obecní
Montepo Kamenec, Cápek Ladislav
ples, tentokráte v duchu „společenský a
Šardice, Minařík stavební servis,
montérkový“.
O hudební produkci se po roční přestávce vynikajícím způsobem postaral Motýl band. Tombolu připravily Alena Rausová a Dana Pančochová – bylo
přichystáno přes 190 výher a první cena
bylo horské kolo značky GT. O výzdobu
společenské místnosti se postaralo zastupitelstvo.
Plesu se zúčastnilo 89 osob, nálada
byla skvělá a všichni se při hudbě dobře
bavili až do 4. hodiny ranní.
Děkujeme všem účastníkům, hudbě,
obsluze v bufetu a dárcům tomboly:
Obec Stavěšice, Obec Nenkovice,
Šohajovi Stavěšice, Fukanová Mil. Kyjov,

Obec Strážovice, Sokol Nenkovice,
Místní pohostinství, a občané: rodina
Vaďurova, Jitka Franková, Antonín a
Pavla Kozákovi, Polcrovi (Hejda), Polcrovi
(Suchý řádek) Petr Polcr, Florianovi,

Jandorovi, Večeřovi, Rausovi, Fridrichovi,
Pasekovi, Novákovi a KDU-ČSL, Jana
Kamencová, Ilona Minaříková, Zaoral
Vašek, Ondříškovi, Kepeňovi, Španělovi,

Pančochovi, Zdeněk Slezáček, Valianovi, Léska, Marie Kozáková, Crlíkovi, Kamila
Fr. Kuchař (Nenkovice), Roman Kozák, a Jan Polcrovi, Jirousek Antonín
Michal Večeřa, Jana Sovová, Lužovi, Strážovice,
Milan Viktoryn, Michal Večeřa, Pavel

Dětský karneval
V sobotu 14.2.2015 se konal v hasičce dětský karneval. Různé zábavné hry
a soutěže si pro děti připravily Kamila
Polcrová, Petra Bobotová, Iva Balajková
a Vlaďka Florianová mladší. O hudební
doprovod se postaral DJ Antonín Kozák
mladší. Byla připravena také tombola a
občerstvení jak pro děti, tak i pro dospělé.

Zabíjačka
Tentokrát se zabíjačka konala 21.2.
2015. Sdělovací prostředky přehnaně
komentovaly správnost domácích zabíjaček, proto jsme po domluvě s specializovanými pracovníky nechali prasata odborně porazit a vyšetřit na jatkách
již v pátek. V sobotu byla práce tím pádem usnadněna a maso se hned nasy-

palo do připravených kotlů na vaření.
Prodej masa byl vyhlášen na 9 hod ranní, ale již v 9 hod nebylo pro velký zájem co prodávat. Při prodeji masa si občané dopředu nahlásili počet jednotlivých kusů výrobků zabíjačkových specialit. V 11 hod se občané scházeli na
teplý ovar a po ochutnávce, zda je vše
dobře uvařeno, začali řezníci s výrobou

tlačenek, jitrnic a jelit. Zkušení kotelníci ve dvou kotlech začali škvařit sádlo. V
18 hod bylo vše rozebráno a mohlo se
uklízet. Poděkování patří řezníkům, kotelníkům, ženám při prodeji a Všem, kteří kolem celé akce tři dny chodili a o vše
se starali. Celý výtěžek z této byl předán
na obecní úřad a byl použit na financování hodů.

Košt pálenek
O týden později, tedy 28. února se konal od 18. hodiny košt slivovice, pálenek a jiných likérů. K ochutnávce bylo připraveno 90 vzorků – 36 trnkových vzorků, 26 meruňkových, 3 hruškové a 23 ostatních. K zakousnutí byl připraven chléb s dobrým škvarkovým sádlem, tlačenka a trocha jitrnic. Hudební kulisu zajišťoval DJ Antonín Kozák mladší a k ochutnávce přišlo
65 zájemců, kteří v závěru hodnotili nejlepší vzorky. Jejich hodnocení dopadlo následovně:
1. meruňkovice – Václav Zaoral,

Noc s Andersenem
Noc s Andersenem pořádala pro děti
místní knihovna 27. března. Pro děti
byly připraveny zábavné hry, kreslení a
čtení úryvků z knih. Této akce se účastnilo 13 dětí. Děkuji Petře Crlíkové, Andrei Řihákové za uspořádání této pěkné
akce pro děti.

2. meruňkovice – Petr Paseka,

vu se přihlásilo málo seniorů, tak byla
zbylá místa nabídnuta ostatním občanům. Autobus se podařilo zcela naplnit
a ze Stavěšic odjíždělo 45 lidí. Na zpáteční cestě byl autobus plný sazenic a
zahrádkářských potřeb.
Výročí osvobození
Obec slavila 3.5. 2015 70 let výročí osvobození Stavěšic. Při těchto oslavách se opravily pomníky u lesíka a na
návsi. Stavěšice byly osvobozeny místním partyzánským oddílem R3 alfa, za
pomoci sovětské armády dne 18. dubna 1945.

Zájezd pro důchodce
Pro občany důchodového věku obecní zastupitelstvo uspořádalo zájezd na
prodejní výstavu květin a zahrádkářských potřeb „Floria Kroměříž“. Výstava se konala 1. května 2015. Na výsta-

3. zázvorovice – Martin Zach

dvacet let trvající práci ve funkci starosty, při které se kromě jiného systematicky staral o udržování historického povědomí.
Udělal nejen pro obec Stavěšice, ale
i pro mladou generaci, kus poctivé práce v oblasti udržování hrdinných tradic
spojených nejen s válečnými výročími.
Je i jeho zásluhou, že zejména osvobozovací boje v obci nepadly v zapomnění.
Vždyť právě ve Stavěšicích místní odbojáři a partyzánský oddíl R3 pomáhali
osvobozovací armádě udržet linii fronty
v útoku na Brno.

Deník Nové Slovácko o této akci napsal:
Při pietním aktu ve Stavěšicích k 70.
výročí osvobození naší vlasti Sovětskou
armádou obdržel pamětní kříž Čs. obce
legionářské bývalý starosta této vesnice Miroslav Fridrich. Předávající člen
Ústředí a Republikového výboru ČsOL
Jan Kux tímto způsobem ocenil čtyřiaKrojované hody

Ve dnech 8. -9 května 2015 se konaly v obci Stavěšice krojované hody.
V pátek v 15 hodin vyrazili chlapi pro máj k dárci panu Volfovi č.p. 99 ze Stavěšic. Smrk o délce 15 m byl pokácen a bezpečně
dopraven k hospodě, kde již byla připravená jáma. Děvčata už měla připravenou výzdobu a po nazdobení máje mohli chlapi
začít se stavěním. Začátek stavění máje měl začít v 18 hodin, ale z důvodu důležitého hokejového zápasu se máj stavěla až od
půl sedmé. Letos se opět ujal velení při stavění Zdeněk Luža a pod jeho odborným velením byl máj brzo postavený. Potom zazpíval místní mužský sbor několik lidových písní.
Hodová sobota se nesla v duchu horkého počasí. Po poledni se krojovaní scházeli u Floriánů, odkud šel průvod na slavnostní hodovou mši. Hodovou mši sloužil p. Josef Pohanka. Po hodové mši proběhlo tradiční focení a hodová chasa požádala o
povolení hodů. Starosta a místostarosta poděkovali maminkám, babičkám krojovaných za jejich pomoc při oblékání do krojů,
mládeži za přípravu hodů a hodového věnce, paní Kamencové a Ševelové za přípravu krojů a Všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě a organizaci hodů. K průvodu po dědině a k večernímu poslechu hrála dechová hudba ze Šardic „Ištvánci“. Hodová zábava skončila ve 3 hodiny ráno, jenom je škoda že již tradičně na hodovou zábavu pršelo. Pobavit se přišlo 105 účastníků.
V neděli bylo otevřeno muzeum obce.

Košt vína
Na sobotní odpoledne 6. června připravili zastupitelé obce a Michal Večeřa
ochutnávku vín.
O vzorky vín byli požádáni jak vinaři místní, tak i z blízkého okolí. K ochutnávce
vín se shromáždilo 341 vzorků: z toho 196 bílých vín, 40 rosé, 105 červených vín
a 6 vinných moštů.
Začátek koštu byl stanoven na 14 hod, tento rok počasí přálo, bylo velké horko,
36 stupňů ve stínu. Koštu se zúčastnilo 105 návštěvníků. Pro velmi velké horko šlo
na odbyt i pivo. V 17 hodin přijela cimbálová muzika Marýnka z Vracova, která přispěla k dobré náladě. K ochutnávce místní pohostinství připravilo chléb, sýr, klobásky a škvarky.
Děkujeme vinařům za poskytnuté vzorky vín, děkujeme všem, kteří pomohli s přípravou a organizačním zajištěním a v neposlední řadě děkujeme také těm, kteří přišli a vytvořili pohodovou náladu na tomto koštu vín!
Dětské rybářské závody
V sobotu 27. 6. 2015 byly pro místní děti
ale i pro děti z okolních vesnic připraveny rybářské závody. V 6 hod ráno přicházeli první účastníci. Start a první nahození proběhlo v 7 hod ráno. Kolem rybníku sedělo 30 účastníků závodu. Počasí
této akci přálo, ryby braly dobře. Ukončení závodů bylo ohlášeno ve 12 hodin.
Nachytalo se hodně kaprů, bělic a okounů. Největší kapr měřil 76 cm a největší
okoun 35 cm.
K jídlu byl připraven výborný grilovaný
pstruh, cigáro z udírny a hranolky.
Výsledky:
1. místo - největší ryba-kapr 76 cm Jakub Zapletal (Syrovín)
2. místo - největší součet délek ulovených ryb 374 cm Tomáš Kämpf (Kyjov)
3. místo - druhý součet délek ulovených ryb 193 cm Michal Večeřa (Násedlovice)
Děkujeme sponzorům za finanční i věcnou podporu a Stavěšickým rybářům za organizaci závodů.

Slovácký rok v Kyjově
Letos se opět konal po čtyřech letech „ Slovácký rok“ v Kyjově a to 13.-16.8.2015. V sobotu proběhl krojovaný průvod okolních obcí, včetně Stavěšic.
Velké poděkování patří paní Janě Kamencové za ušití nových krojů pro vdané ženy a za pomoc při oblékání do krojů. Děkuji také dalším ženám, které pomáhaly s oblékáním do krojů: paní Heleně Crlíkové, Renatě Kozákové, Pavle Kozákové a
Vladislavě Florianové. U příležitosti letošního Slováckého roku bylo ušito celkem 6 nových ženských krojů. Kroje zůstávají
majetkem obce a celkové náklady na jejich pořízení byly ve výši 20.000,- Kč.

Opis poděkování organizátorů
Slováckého roku:
Dovolte mi, abych Vám co nejsrdečněji pogratuloval a poděkoval za reprezentaci Vaší
obce, vašeho kroje v krojovaném průvodu Slováckého roku 2015. Stali jste se součástí historické události jak pro královské město Kyjov a
tak i pro svoji obec, tím že jste se jakkoliv aktivně zúčastnily největšího, nejúžasnějšího, nejvíce obsazeného průvodu, v němž byli úplně
všechny obce regionu, jež mají své kroje, pyšní se s nimi a hrdě je nesou, oblékají a i v tom počasí, které nebylo právě ideální, s noblesou vytvářejí
tu krásu Slováckého roku, bez které by byla tato akce jen pouhým festivalem. Dovolte mi ještě jednou poděkovat za krásné a dech-beroucí chvíle, které jste připravili pro tisíce návštěvníků Kyjova a hlavně za všechny přihlížející tohoto folklorního klenotu a skvostu.

Ukončení prázdnin pro děti i dospělé
Dne 5.9.2015 od 15 hodin bylo na hřišti u hospody přichystáno několik soutěží pro děti i dospělé. Děti malovaly obrázky na téma pohádek, mohly si vyzkoušet chůzi v holínkách, na chůdách, soutěžily v přetahování lanem, hodu míčkem na plechovky. Na tradičně nejvíce navštěvovaném stanovišti si mohli všichni vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, pod záštitou mysliveckého sdružení ze Stavěšic. Počasí
nebylo přímo ideální-bylo zamračeno, ale déšť se nespustil. Vystříleno bylo všech 500 diabolek. Byla také připravena trampolína a táborák, kde si účastníci mohli opéct špekáček. Od 17 hodin začala diskotéka pro děti, následovala diskotéka pro dospělé.

Ochutnávka motaného pečiva
Jitka Franková, Dana Pančochová, Kamila
Polcrová a Alena Rausová uspořádaly v kulturní místnosti ochutnávku motaného pečiva. Po obci roznesly tácky na vzorky a 29. 11.
2015 se sešlo v kulturní místnosti asi 40 lidí,
kteří tyto vzorky ochutnávali. Kromě motaného pečiva se sešlo i několik motaných
masových a sýrových rolád. Tyto se zkonzumovaly jako první. Všem, kteří poskytli vzorky, děkujeme.

místnosti se sešlo 75 spoluobčanů obce
a vytvořili krásnou předvánoční atmosféru.

Zpívání u vánočního stromu
V neděli 20.12.2015 v 17 hodin se občané sešli v kulturní místnosti, aby si již
tradičně zazpívali u vánočního stromu
koledy a vychutnali si tak blížící se vánoční atmosféru. Nejdříve zazpíval koledy smíšený mužský a ženský sbor. Potom při dobrém svařeném víně a perníčkách k zakousnutí zpívali za hudebního doprovodu Miroslava Fridricha koledy i ostatní občané. Ve společenské

Vánoční koncert
Dne 27.12. 2015 se v kapli sv. Floriána konal vánoční koncert. Koncert zorganizovali společně Eva Kocourková a
Mario Kudela. Místní děti, které chodí
do Základní umělecké školy, se připojily a v kapli zazpívaly vánoční koledy. Za
Stavěšické děti vystoupily Hofírková Andrea, Jandorová Edita, Kocourková Klára, Kozáková Aneta a Tyl Tomáš. Všem
účinkujícím děkujeme.

AKCE OBCE V ROCE 2015
Výsadba nového lesa

po čerstvě nalepených schodech a tím
změní směr odtoku vody.

Na zkratce k Šardicím od mostu ke
sklepu (bývalý sklad postřiků JZD) provedli obecní zaměstnanci vyčištění
pole od komunálního odpadu a náletových dřevin. Provedli také nové oplocení budoucího lesa. Po dohodě s odborným poradcem se provedla výsadba 1400 ks dubu letního, 700 ks jasanů.
Dále 10 ks moruší a 1 ks kaštan. Zbytek
sazenic 100 ks dubu a 100 ks jasanu byl
vysazen v lese nad Hejdy.
Lípa srdčitá
Dle odborných posudků přistoupila obec k ořezu lip u hřbitova. Odborný posudek uvádí, že z důvodu špatného zdravotního stavu stromů je nutné
úplné vykácení. Životní prostředí a dendrolog uvedli ponechání 3-4 m torz lip.
Po domluvě s obecním zastupitelstvem
přistoupila obec k ořezu a ponechání 10 m lip. Vrba náhrobní a jedna lípa
byly pokáceny. Místo lípy byla vysazena nová lípa a místo Vrby náhrobní, která začala svými kořeny trhat parkoviště,
vysadila obec Hloh obecný. Kolem parkoviště se vysadil Tavolník popelavý.
Zateplení stropu OÚ
Zastupitelstvo obce rozhodlo o zateplení stropu v budově obecního úřadu.
V zimním období bylo v knihovně a v
místnosti, kde chodí cvičit ženy, zima.
Obec se rozhodla odkrýt část stropu
na půdě, kdy bylo zjištěno, že tam není

žádná izolace. Po domluvě na schůzi
zastupitelstva se odsouhlasilo zateplení celé půdy. Při konzultaci jsme navrhli
optimální výšku zateplení 24cm. Při obdrženém rozpočtu na zateplení jsme
se zapojili do dotačního titulu „Rozvoje
venkova“ a požádali Jihomoravský kraj
o dotaci. Po vyplnění všech nezbytných
dokumentů jsme obdrželi dotaci ve výši
76.000,-.
Oprava schodů „Suchý řádek“
Obec začala s opravou schodů od „Suchého řádku“ k zastávkám. Po odstranění starých schodů se provedlo rozměření schodů nových. Kvůli výškovému rozdílu se musela odstranit část hlíny. Po
poradě se nakoupilo ztracené bednění,
větší dlažba, cement a písek. Obecní zaměstnanci postupně rozměřili, zabetonovali schody a na tento beton položili velkoformátovou dlažbu. Dodatečně
se ještě zhotovilo zábradlí. Vrchní část
schodů se opraví v roce 2016, kdy se
první opraví schody na druhé straně od
pumpy na návsi k „Suchému řádku“. Jen
je škoda, že když už se nějaká oprava začne, tak starší občané rozdělané schody
obchází, ale mladším se nechce, chodí

Čištění potoka
Po žádosti obecního úřadu provedlo
Povodí Moravy odbagrování obou břehů potoka v úseku od mostu u Florianů
až po most u hasičky. Veškeré náklady
hradilo Povodí Moravy.
Odstranění dřevin
Firma E-ON zaslala na obec písemnost, kde požádali o odklizení přerůstajících stromů pod elektrickým vedením
v lese na Hejdách. Po vzájemné dohodě
obecní zaměstnanci vykáceli v požadované šíři všechny stromy. Vytěžené dřevo si odkoupili místní občané.
Pořízení majetku
V měsíci dubnu byl pro práci obecních
pracovníků pořízen křovinořez a motorová pila Stihl. V měsíci červnu byla pořízena míchačka Lescha.

OSTATNÍ UDÁLOSTI
Kolik napršelo v roce 2015:
měsíc:

mm:

leden 24 (10 cm sněhu)
únor
6
březen
30
duben
15
květen
32
červen
10

celkem mm:
24
30
60
75
107
117

měsíc:

mm:

celkem mm:

červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

41
115
34
41
43
21

158
273
307
348
391
412

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V roce 2015 se
nenarodilo žádné dítě.

Byly uzavřeny
3 manželství.

Přistěhovalo se 17 občanů.
V roce 2015 zemřelo
5 občanů:

Vlastimil Rovner
Jiřina Malá
Františka Cahlíková
Marie Polcrová
Miroslav Čermák

85 let
91 let
85 let
91 let
83 let

K 31.12.2015 měly Stavěšice 344
obyvatel, z toho 170 mužů a 174
žen.
Průměrný věk občanů je 44 let.

r. 2005 – 442 mm
r. 2006 – 510 mm
r. 2007 – 507 mm
r. 2008 – 451 mm
r. 2014 – 560 mm

JUBILANTI V ROCE 2016
50 let:
55 let:
60 let:
65 let:
70 let:
75 let:
80 let:
85 let:
92 let:
93 let:
94 let:
97 let:

8 občanů
4 občané
6 občanů
5 občanů
5 občanů
2 občané
3 občané
1 občan
2 občané
1 občan
1 občan
1 občan

Spolky v obci Stavěšice
Včelaři-Včelařství v minulosti a
dnes
Stavěšičtí včelaři spadají pod ZO-ČSV Kyjov. Tato organizace sdružuje 21
obcí v okolí Kyjova. 147 včelařů obhospodařuje 1836 včelstev. Organizuje různé akce, jako zájezdy a školení. Stará se
o nákup léčiv, léčení včelstev a odebírání vzorků na laboratorní vyšetření. Léči-

r. 2009 – 646 mm
r. 2010 – 825 mm
r. 2011 – 463 mm
r. 2012 – 483 mm
r. 2015 – 412 mm
va jsou zdravotně nezávadná. V ČR jsou
zakázána na léčení antibiotika, což v některých sousedních zemích a ve světě neplatí. Každoročně se koná výroční
schůze, kde jsou shrnuty výsledky včelaření za uplynulý rok a seznámení se
s hospodařením této organizace. Také
každý druhý rok ČSV pořádá včelařský
ples, který má vždy velký úspěch.
Ve Stavěšicích je v současné době 6
včelařů s 63 včelstvy. Z dřívějších časů
máme jen kusé zprávy o včelařství ve
Stavěšicích z vyprávění, protože toto
nikdo nezaznamenal. Podle vyprávění choval včely na č. 121 Josef Víšek
nar. 1860, později zde včelařil Jan Polcr. V domě č. 62 choval včely Jan Zemánek nar. 1854, který se přiženil z Mouchnic. Po něm pak Marie Zemánková nar.
1889, která se sem přivdala z Dražůvek. Na č. 65 na Hejdách obhospodařoval větší počet včelstev Fridolín Osička, který se pak odstěhoval do Dubňan.
Chalupu koupil František Polcr, pekař. Z
větších včelařů jsou z minulosti známí
František Seďa č.p. 10, František Kopeček č.p. 14, Antonín Skřivánek č.p. 181,
Alois Svoboda č.p. 55 a Josef Svozil č.p.
187.
V dřívějších dobách, kdy se ještě nepěstovala cukrová řepa a jediným sladidlem byl med, bylo určitě více včelařů než dnes. Včely se až do konce 19.
stol. chovaly v klátech, což byly vydlabané kmeny stromu s přístupem zezadu, nahoře zakryté stříškou, buď slamě-

nou nebo šindelovou. Každý hospodář
měl jen několik včelstev, med měl pro
svou potřebu, něco málo rozdal nebo
prodal. Nezanedbatelným produktem
byl vosk, ze kterého se vyráběly svíčky.
Úly jak je známe dnes se začaly uplatňovat v našem kraji jen pozvolna od začátku 20. století.
Med byl od pradávna spolu s bylinami
jediný opravdu přírodní účinný lék proti nemocem a k hojení ran. V nedávné
době švédští vědci po rozsáhlých pokusech zjistili, že med je účinnější než
penicilin. Má schopnost ničit choroboplodné zárodky 13 různých druhů bakterií. Léčebné tajemství spočívá v širokém spektru účinných látek. Po miliony let včely vyvíjely ochranné látky proti
škodlivým mikroorganismům, takže si v
úlech vytváří sterilní prostředí a čistotu.
Med zakoupený v obchodě ovšem takové účinky obvykle nemá.

ké rybníky. Dále pokračovalo zarybnění
rybníků (200 ks candátů, 276 ks kaprů,
53 ks línů). Zvyšující se zarybnění musí
být v souladu s neustálým přikrmováním, které převážně zajišťoval předseda
rybářů Pavel Léska.
Pokračovala pravidelná údržba travního porostu v okolí rybníků, které se zúčastňovali téměř všichni členové. V rámci společenské činnosti zorganizovali
rybáři 27. června 2015 zdařilé dětské rybářské závody. V dalším období plánujeme ve spolupráci s obcí opravu hráze pod tůní a zhotovení sádky pro případný prodej ryb. V rámci společenské
činnosti plánujeme dětské rybářské závody (18.6.2016) a letní noc (26.8.2016).

po obci navštěvovaly domácnosti a vykoledovaly 10 200 Kč. Děkujeme všem
dárcům a koledníkům.
Charita Hodonín pro koledníky připravila filmovou pohádku „Medvídek Päddington“, kterou jsme zhlédli v kině Svět
v Hodoníně dne 19. dubna 2015.

Charita
Také v letošním roce byla provedena
sbírka ošacení a oděvů v měsíci září. Děkujeme všem, kdo přispěli. Vše, co jste
darovali, bylo odvezeno ze Želetic do
skladu Charity v Brně.
Charita nabízí občanům celoročně možnost odevzdat vyřazené věci u
Nováků č. 185. Toto odevzdání věcí se
uskuteční po vzájemné dohodě. Tel.
Miroslav Fridrich 518 622 184.
pokladník OS Rybáři Stavěšice
Den Ligy proti rakovině
Ve středu 13. května 2015 byl celoreKDU-ČSL
publikový den „Ligy proti rakovině“. Prodáno bylo všech 100 kytiček ve StaTříkrálová sbírka
Rybáři Stavěšice
V sobotu 10 ledna 2015 se tak jako věšicích a Strážovicích. Výtěžek byl
V průběhu roku 2015 členové míst- každoročně uskutečnila tříkrálová sbír- 3.100,- Kč. Děkujeme všem, kdo přispěli
ního rybářského spolku pokračovali ka Charity ČR.
na dobrou věc.
ve své tradiční práci v péči o stavěšic- Tři skupiny koledníků za zvuku koled

HISTORIE
Povídky pod Babím lomem
Jozífek
Před dávnými časy žila v Sobůlkách jistá
žena, které se narodilo dítě. Jaké ale bylo její
zděšení, když zjistila, že nemá prsty ani na nohou, ani na rukou. Velmi plakala a trápila se
pro to. Porodní bába, která k ní chodila, ji poradila, aby se šla modlit ke kapličce sv. Josefa
u Věteřova. Žena uposlechla a prosila sv. Josefa, aby její dítě mělo prsty. Prosila tak úpěnlivě, až se ozval hlas: „Vezmi si jeden prst z mé
ruky a jeden z mé nohy a dej dítěti.“ Žena se
velmi polekala a utekla domů. Celý den na to
myslela, až se rozhodla, že uposlechne. V noci
když muž a děti spali, vzala si sekyrku a svíčku a se strachem šla ke kapličce. Dostala velký strach a chtěla se vrátit, ale když si vzpomněla na dítě, překonala strach, rozžala svíčku a usekla prst sv. Josefovi na ruce a na noze
a spěchala domů. Doma strčila prsty dítěti do
peřinky. Ráno když rozbalila dítě, její překvapení a radost byla veliká, dítě mělo opět prsty. Porodní bábě ani ženě toto nikdo nevěřil a svému muži se to bála říct. Jen lidé z obou
vesnic vídávali obě zbožné ženy i s chlapcem, jak často se u kapličky modlívají. Důkazem této události byly chybějící palce na ruce a na
noze sv. Josefa. Lidé si o tom ještě dlouho vyprávěli. A snad by tato povídka upadla úplně v zapomnění, kdyby mně ji jedna velmi stará
stařenka nevyprávěla. U lesní cesty z Věteřova do Sobůlek v lese na vrcholu kopce zv. Lysé hory, stojí tato kaplička. Toto místo má opravdu zvláštní atmosféru. Možná je to tím, že stojí na místě bývalého slovanského hradiště. Podle některých lidí to připomíná jednu z básní K. J. Erbena „Poklad“, protože v blízkosti kapličky byly štoly, ze kterých se kdysi dobývala železná ruda. Tomuto místu nikdo nijak jinak
neřekne než: „U Jozífka“.
Podle vyprávění zapsal Josef Jandora

Mlýny
Za časů, kdy ještě nebyly mlýny poháněné elektřinou, ale byly jen mlýny větrné nebo vodní a když po žních udeřila velká sucha, tak
vodní mlýny kvůli nedostatku vody nemohly mlet, museli hospodáři jezdit do mlýna až na Rohatec, kde mlýny s dostatkem vody z řeky
Moravy mlely bez zastávky. V našich končinách mlýny v Želeticích, na Hrachovci a ve
Ždánicích kvůli malému průtoku vody nemlely. Vždy se vypravilo několik hospodářů
s vozy společně, aby odolali zlodějům, kteří je napadali. Někdy se stalo, že je v Doubravě obrali o mouku a hospodář přijel domů a byl rád, že si zachránil vlastní život. Můj
praděda Havelka jezdil vždy sám a vždy dojel v pořádku. Až jednou jel v noci ze mlýna
v Rohatci a tu se k němu vyřítí z lesa chlap a zavolá: „Chlape stůj a zboží sem!“ Přitom
mu vyskočil na langač a rukama se přidržel žebřiny. Toho využil můj praděda, měl vedle sebe položený obušek a jak se lupič držel žebřiny, tu sekl lupičovi přes prsty. Ten se
převrátil na cestu a praděda šlahl do koní a tryskem jel až ven z lesa. Když přijel domů
a sdělával mouku, našel ve voze několik useknutých prstů. Můj praděda Ondřej Havelka ze Strážovic vyprávěl tento příběh mé matce rozené Havelkové. Událost se stala v
roce 1852. Havelka byl vysoké postavy a měl velkou sílu, říkali mu ve Strážovicích Obr.
Zapsal Tomáš Sladký ze Stavěšic

Myslivecký spolek
Vážení spoluobčané!
Dovolím si Vás seznámit s činností myslivců v naší obci za rok 2015.
Úvodem několik základních údajů. Myslivecké sdružení Srnčí údolí Stavěšice hospodaří na honitbě o rozloze 508 ha, z toho je zemědělská půda 432 ha, lesní půda 2 ha, vodní plocha 5 ha, ostatní pozemky 69 ha. Normované stavy zvěře jsou následující - srnec obecný 30
ks, zajíc polní 85 ks, bažant obecný 75ks. V současné době má MS 9 členů.
Nyní k samotné činnosti. První akcí v roce 2015 bylo sčítání zvěře v měsíci březnu. Toto probíhá na základě pokynů Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí Brno v rámci celého kraje a je důležité pro další hospodaření v honitbě v daném roce.
Co se týká další myslivecké práce, naši členové se věnují ochraně a péči o zvěř a samotnému lovu v průběhu celého roku. K tomuto účelu využíváme kryté kazatelny a žebříkové posedy . V zimním období je velmi důležité přikrmování strádající zvěře, proto máme vybudované zásypy pro bažanty a srnčí a zaječí krmelce. V letošním roce jsme taky instalovali několik automatických krmítek, kde se zvěři předkládá směs jadrných krmiv a vojtěškové granule. Slibujeme si od toho hlavně lepší zdravotní stav a kondici zvěře. Důležité jsou taky slaniska se solí, které hlavně srnčí zvěř ráda navštěvuje. Tato zařízení jsou rozdělena mezi jednotlivé členy, kteří je mají na starosti. V zimních
měsících provádíme také odčervování spárkaté zvěře.
I přes skutečnost, 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 svěřence nenechávali volně běhat po honitbě, měli je stále pod dohledem a nechodili s nimi mimo cesty. Situace s toulavými kočkami je obdobná.
Vzhledem k nízkým stavům drobné zvěře, jak je uvedeno výše, jsme v tomto roce pořádali pouze jeden společný hon. Tyto hony se v
dnešní době stávají spíše setkáním s přáteli, kteří mají společné zájmy a samotný lov ustupuje do pozadí.
V měsíci dubnu se pravidelně zúčastňujeme Okresní přehlídky trofejí v Hodoníně.
V červnu jsme již tradičně pořádali na počest našeho zemřelého člena a kamaráda "Memoriál Vladimíra Trboly". Jedná se o soutěž ve
střelbě z brokových zbraní, letos už byl IX. ročník. V tomto nám velmi vychází vstříc mysl. sdružení Ždánice, které nám pronajímá na soutěž střelnici. Tato soutěž je velmi populární a zúčastňuje se jí několik desítek střelců ze širokého okolí.
V měsíci září jsme v rámci Dětského dne pro děti tradičně připravili disciplínu- střelba ze vzduchovky. Tato byla velmi atraktivní, byl o ni
velký zájem a občas jsme ani nestačili dětem vzduchovky nabíjet. Tento rok se nám podařilo zajistit i sokolníka, děti měli možnost si prohlédnout a držet na ruce některé druhy dravců a krkavce.
Na úseku kultury se tradicí také stává Mikulášská zábava. Jak název napovídá , tato se konala v prosinci letošního roku. Pro hosty bylo připraveno bohaté občerstvení, kvalitní hudba a velmi hodnotné ceny v tombole. Nechyběly samozřejmě ani zvěřinové speciality.
Závěrem zprávy chci poděkovat členům mysliveckého sdružení za organizaci těchto akcí, za práci, kterou pro naše sdružení dělají, Obecnímu úřadu za podporu a popřát všem spoluobčanům hodně zdraví, štěstí, osobní pohody, úspěchů a lásky v roce 2016.
Josef Slavík myslivecký hospodář MS Stavěšice

