Slovo starosty
Vážení spoluobčané, po roce se Vám
dostává do rukou zpravodaj ve kterém
si připomeneme události obce za loňský rok.
V tom letošním roce je pak v plánu
dostavění kapličky Sv. Antonína u lesa
na Hejdách, vybudování pergoly u rybníka a altánu u Sv. Antonína za pomocí dotací.
V lese na Hejdách bude probíhat likvidace dřevin a pařezů pod elektrickým vedením a výsadba nového lesa.

Po domluvě s odborným lesním hospodářem se provede i částečné oplocení.
Dále se provedou další opravy místních komunikací. Na začátku roku
jsme rozhodli o pořízení nového územního plánu, jehož doba pořízení, dle
sdělení odborných úřadů, je dva roky.
Zároveň Vás do budoucna žádám
o trpělivost při odklízení sněhu. Sníh
odklízí dobrovolníci a obecní zaměstnanec, který je přes zimu pouze jeden.
Kdokoli se může k odklízení přidat, za

každou pomoc budeme rádi.
Dovolte mi, Vám popřát v novém roce
hodně pracovních úspěchů, pohody
v osobním životě, a především pevné
zdraví.

Antonín Kozák

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ
UDÁLOSTI
16. Obecní ples
Dne 9. ledna 2016 se konal ve společenské místnosti tradiční 16. Obecní ples. Po dlouhé debatě se zastupitelstvem se rozhodlo, že bude ve stylu 30. let a ukázalo se, že výběr tématu měl velký úspěch, jelikož mnoho
účastníků přišlo v tomto stylu oblečeno. Na druhý den díky ženám, které měli na sobě „boa,“ to vypadalo
jako by se v sále dralo peří.
O hudební produkci se po roční přestávce vynikajícím způsobem postaral Martin Motýl. O přípravu tomboly se postarali: Alena Rausová, Dana
Pančochová, Petr Polcr a Martin Vaďura. Bylo přichystáno přes 162 výher a první cena byla notebook Asus.
O výzdobu společenské místnosti se
postaralo zastupitelstvo.
Plesu se zúčastnilo 95 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 do tomboly:
Obec Stavěšice, Obec Nenkovice, Šohajovi Stavěšice, Ekolaky Archlebov, Sudická M. Kyjov, Trtík s.r.o. Stavěšice, Artésia
Ratíškovice, Srnčí údolí Stavěšice, Rybáři Stavěšice, Montepo Kamenec , Cápek Ladislav Šardice, Minařík stavební servis,
Obec Strážovice, Sokol Nenkovice, Alafio , Místní pohostinství, a občané: rodina Vaďurova, Jitka Franková, Ant. a Pavla Kozákovi, Polcrovi (Hejda), Polcrovi (Suchý řádek), Petr Polcr, Floriánovi, Jandorovi, Večeřovi, Rausovi, Fridrichovi, Pasekovi,
Novákovi a KDU-ČSL, Jana Kamencová, Ilona Minaříková, Zaoral Vašek Ondříškovi, , Španělovi, Pančochovi, Zdeněk Slezáček, Valianovi, Fr. Kuchař (Nenkovice), Michal Večeřa, Jana Sovová, Lužovi, Jirousek Antonín, Viktorýn Milan, Michal Večeřa, Léska Pavel, Kozáková Marie, Crlíkovi, Polcrovi ml.(Suchý řádek)

Dětský karneval
V sobotu 6. února 2015 se
konal v kulturní místnosti
dětský maškarní karneval.
Pořádání se svěřilo odborné agentuře, která se postarala o program i hudbu.
Byla připravena také tombola a občerstvení jak pro
děti, tak i pro dospělé. Na
maškarní karneval přišlo
45 dětí.

Zabíjačka
Domácí zabíjačka se konala v sobotu 27. února
2016. Po zkušenostech z
loňského roku se 2 prasata porazila již v pátek a také
rozbourala. V sobotu ráno
se rozbourané maso částečně prodalo a zbytek se
dal vařit do připravených
kotlů. V 11 hod byl již uvařen ovar k ochutnávce pro
místní občany. Následně se
začalo s výrobou tlačenek,

jitrnic, jelit a prejtu. Celkem
se vyrobilo 35 tlačenek,
220 jitrnic a 180 jelit. Prodalo se vše, včetně dvou
kotlů sádla, škvarků a dvou
kotlů černé polévky. V 18
hod bylo vše rozebráno a
mohlo se uklízet. Poděkování patří řezníkům, kotelníkům, ženám při prodeji a
všem ostatním, kteří kolem
celé akce tři dny chodili a o
vše se starali. Celý výtěžek z
této akce byl jako vždy předán na obec a bude použit na kulturní akce v obci.

Košt pálenek a likérů
O týden později 5. března
se konal košt slivovice, pálenek a likérů. K ochutnávce bylo připraveno 95 vzorků – 36 trnkových vzorků,
26 meruňkových, 3 hruškové a 23 ostatních. Na
zakousnutí byl připraven
chléb s dobrým škvarkovým sádlem.
Na ochutnávku přišlo 25
osob. Po dohodě s pořádajícími členy zastupitelstva
se již další košt pálenek a likérů pro malou účast konat
nebude.

Zájezd do divadla
Pro občany důchodového věku obecní zastupitelstvo
uspořádalo zájezd do divadla Boleradice dne 21. února.
Na divadelní představení odjel plný autobus z části zaplněn důchodci a z části ostatními obyvateli obce. Název
byl zvláštní „Zapeklitá komedie aneb kdosi brousí nad
Paďousi.“ -Drdovsky laděná komedie se všem líbila.

1.
2.
3.

místo – hruškovice Ilčík Jiří
místo – meruňkovice – Petr Paseka
místo – zázvorovice – Martin Zach

Krojované hody
Ve dnech 6-8. května se konaly v
obci Stavěšice krojované hody.
V pátek v 15 hodin byl sraz u hospody, aby se mohlo jít pro máj, který tentokrát darovali obci manželé
Valihrachovi. Před kácením máje se
odstranili auta na parkovišti před firmou Trtík, aby se smrk mohl pokácet. Smrk, který měřil 18 m byl pokácen, ořezán a svezen na další úpravy a zdobení k místní hospodě. Mohutný strom byl postaven za pomocí mužů místních i přespolních v 18h.
Místní mužský sbor zazpíval u máje
několik písní. Na stavění máje byl pří-

tomen zástupce šéfredaktora Hodonínského deníku, který vše nafotil a
napsal článek o místní obci. Druhého
dne si již občané mohli tento článek
přečíst v novinách.
Večer program pokračoval diskotékou v místním kulturním areálu, kdy
účast nebyla valná.
Hodová sobota se nesla v duchu
krásného počasí, které přálo po celý
hodový víkend. Sraz krojovaných byl
u Floriánů, kdy se následně hodový průvod přesunul do místní kaple
Sv. Floriána na hodovou mši, kterou
sloužil p. Josef Pohanka. Na mši přišly

vdané ženy i muži v nových krojích,
které se pořídily částečně z dotačního programu Jihomoravského kraje. Při hodové mši zazpíval ženský a
mužský sbor, následně proběhlo tradiční focení a hodová chasa požádala
o povolení hodů. Starosta a místostarosta poděkovali maminkám, babičkám a tetám krojovaných za přichystání krojů, mládeži za přípravu hodů
a hodového věnce, paní Kamencové
za přípravu krojů a ženám za pomoc
při oblékání do krojů a Všem dalším,
kteří se podíleli na přípravě a organizaci hodů. Při průvodu po dědině

a na večerní zábavě hrála dechová
hudba ze Šardic Ištvánci.
Před hodama rozhodlo zastupitelstvo o prodloužení střechy kulturního areálu o 2 m. Na pergolu, která

prodloužila zastřešení, se objednala nová plachta, aby se při dešti voda
nehrnula na parket a také aby zateplila venkovní areál. Hodová zábava,
na kterou přišlo 85 osob, skončila ve

3 hodiny ráno.
V neděli bylo otevřeno muzeum
obce.

Košt vína
Na sobotní odpoledne 4. června připravili zastupitelé obce Martin Vaďura, Petr Polcr a vinař Michal Večeřa
ochutnávku vín. Prodloužené zastřešení obecní hospody dovolilo větší účast návštěvníků místních i přespolních. Na ochutnávku se sešlo 140
osob.
O vzorky vín byli požádáni jak vina-

ři místní i z blízkého okolí, tak i profesionálové. K ochutnávce vín se shromáždilo 320 vzorků vín: 191 bílých,
29 rosé, 95 červených, 5 vinných
moštů. Vzorky vín byli uloženy do
třech chladicích boxů které se pronajímají od vinařů z Kyjova. Košt začal v
15 hod a svým zpěvem jej doprovázel mužský pěvecký sbor ze Stavěšic.
V 17 hodin přijela ze Šardic cimbálová muzika Denica. Počasí bylo ideální a některé vzorky velmi rychle mi-

zely.
K ochutnávce místní pohostinství připravilo chléb, sýr, klobásky a
škvarky.
Děkujeme všem vinařům za poskytnuté vzorky vín a děkujeme všem,
kteří pomohli s přípravou a organizačním zajištěním a v neposlední
řadě děkujeme také všem, kteří přišli
a vytvořili pohodovou náladu!

Ukončení prázdnin pro děti i dospělé
Dne 3. září 2016 od 15 hod bylo na
hřišti u hospody přichystáno několik soutěží pro děti i dospělé. Počasí letos bylo velmi krásné. Mimo několik úkolů byla pro děti připravena
také tradiční střelba ze vzduchovky
a ukázka dravců, které zajistil myslivecký spolek ze Stavěšic. Děti i dospělí mohli využít malování na obličej a tetování. Příjemné odpoledne bylo ukončeno táborákem, kdy si
děti mohly opéct špekáček.

Ochutnávka pomazánek

Franková Jitka, Dana Pančochová, a
Alena Rausová uspořádaly v kulturní
místnosti ochutnávku pomazánek a
domácího pečiva. Po obci byly rozneseny misky na pomazánky. Domácí
chleba přinesly hospodyňky až před
začátkem akce. Na ochutnávku přišlo do kulturní místnosti asi 65 občanů. Děkujeme Všem za vzorky pomazánek a domácího pečiva.

Zpívání u vánočního stromu
V pátek dne 23. prosince 2016 v 17
hodin se sešli občané v kulturní místnosti, aby již tradičně zazpívali u vánočního stromu koledy. Letošní rok
se na zpívání prezentovala také mladá cimbálová muzika pod vedením
Mirky Večeřové ze Strážovic. Při dobrém svařeném víně a perníčkách k zakousnutí zazpíval také několik písní
mužský pěvecký sbor ze Stavěšic. Za
hudebního doprovodu p. Fridricha
zpívali koledy i ostatní občané.

Vánoční koncert
26. prosince 2016 se v kapli sv. Floriána se konal vánoční koncert. Koncert zorganizovala obec. Byly pozvány děti ze Šardic, které měly připravený program pod názvem „Na vánoce
na ty hody“.
Jako další účinkující byla slečna Marie Nováková, která zazpívala několik
pěkných vánočních písní. Všem účinkujícím děkujeme.

AKCE OBCE

ČOV Stavěšice

V měsíci březnu ze soboty na neděli někdo odmontoval část pletiva z
oplocené ČOV u lesíka.
Naštěstí je při krádeži někdo vyrušil a pletivo si nestihli odvést, bylo
složeno vedle pomníku padlých. Zaměstnanec obce i s pomocníky namontovali pletivo zpět, ale musely se
koupit nové šponovací dráty. Na ČOV
probíhá pravidelná údržba kanalizačních šachet, hlavně po bouřkách
a prudkých deštích. Do kanalizace se

spláchne vše, co stojí vodě v cestě.
Prosíme občany, aby do kanalizace neházeli vlhčené ubrousky, hadry, výpalky s peckami a nevlévaly vinné kvasnice. Výpalky a vinné kvasnice
ničí technologii čističky.

Oprava silnice vedle č.p. 80
Silnice začala u č.p. 80 ujíždět do příkopu. Po domluvě se zprávou údržby
silnic (SÚS) JMK začala oprava silnice.
Zakoupila se kanalizace a SÚS dodala dvě kanalizační vpusti. Po uložení
do země by zahrnut příkop a položen
nový asfaltový koberec.

Oprava kostkové silnice
Obec zadala výběrové řízení na opravu kostkové silnice od obchodu Jednoty Hodonín až po křižovatku u firmy Trtík. Také jsme zkoušeli žádat o dotace,
ale silnice by stála 1,5x více, než byla celková cena bez dotace.
Nejdříve se vytrhaly staré kostky a původní obruby. Poté se provedlo odbagrování části podkladu. Na části se po pravé straně položil betonový žlab pro
odtok vody a na straně druhé se zabetonovaly obruby původní. Po zhutnění
podkladu ze štěrkodrti, se navezl kamínek, do kterého se znovu položily kostky. Celá oprava trvala 1 měsíc.

Nové kroje a obnova krojového vybavení

Tak zněl dotační titul Jihomoravského kraje, do kterého se zapojila i naše obec. Po žádosti jsme obdrželi 45 tisíc korun jako dotaci a 55 tisíc korun zaplatila obec. Za tyto peníze obec opravila části starých krojů pro děti a mládež. Po
zakoupení sukna a plátna se ušila část krojů nových. Pro mužský sbor ze Stavěšic po domluvě ušil nové kroje rodák ze
Stavěšic Staňa Trbola. Obrovské poděkování patří jemu, dokázal ušít za měsíc 10 nových krojů. Obec dodala pouze
materiál, práce jeho šikovných rukou byla jako dar obci Stavěšice.

Plot dětské hřiště

V měsíci červnu začala oprava plotu
na dětském hřišti. Původní plot byl již
ve značně dezolátním stavu. Trubky,
které měly držet pletivo, již byly z poloviny polámané. Zakoupil se nový
betonový plot i s betonovými sloupky. Na opravě plotu se z části podíleli
také obecní zaměstnanci.

Oprava místní
komunikace
Po zakoupení panelů se opravila
a doplnila místní komunikace mezi
domy u bývalého pohostinství dnes
předělaného na obytný dům. Část
panelů se položila u obecního úřadu,
aby se při parkování před obcí nechodilo v blátě. Část panelů se uložila v areálu bývalého družstva a využije se při dalších pracích.

Vystoupení v
Miloticích
V obci Milotice se 7. srpna konal 32.
národopisný festival. Při této příležitosti proběhly i oslavy výročí Milotického panství. Na festivalu vystoupily
všechny obce, které pod toto panství
patřily. Obec Stavěšice reprezentoval
Mužský pěvecký sbor.

Pořízení
majetku
Na kulturní akce, zejména košt vín,
se pořídila vystřikovačka skleniček,
která se musela doposud půjčovat za
úplatu. Nová vystřikovačka se může
za úplatu půjčovat i při soukromých
akcích v kulturní místnosti.
Obec dostala od rodačky ze Stavěšic nabídku na odkoupení pole. Po
schválení v zastupitelstvu obec toto
pole koupila.
Po neustálých problémech se starou tiskárnou se pořídila nová multifunkční tiskárna, která ušetří na provozu.
Do kulturní místnosti se pořídi-

Oprava sociálního zařízení obec
Obec opravila v prvním patře sociální zařízení po bývalé mateřské školce.
Sociální zařízení bylo z části nefunkční a zastaralé. V první fázi se namísto sociálního zařízení pro muže vybudovala místnost pro žehlení a praní krojů. V
druhé fázi, která bude pokračovat v roce 2017, se opraví sociální zřízení pro
děvčata, včetně nových obkladů.

ly nové židle v počtu 110 kusů. Židle jsou celodřevěné s polstrovaným
sedákem. Na kulturní akce se díky
úspoře míst vejde více lidí.

Sešlost lidu na
Babím Lomě
27. srpna proběhla tradiční sešlost
lidu na Babím lomu u vysílače ve
Strážovicích. Při této sešlosti vystoupili letečtí modeláři, příslušníci armády, kteří se podílely na bojích v Afganistánu a pěvecké mužské a ženské
sbory. Pro děti byl připraven skákací hrad, tetování, malování na obličej,
cukrová vata a zmrzlina. I přes velké
horko se sešlo 150 občanů.

Kaplička Sv.
Antonína

U lesa na Hejdách postavili obecní zaměstnanci kapličku, která bude
věnována Sv. Antonínovi. Původně
na tomto místě stával dřevěný kříž z
obrázkem svatého. Odsouhlasila se
stavba kapličky a objednala se soška
Sv. Antonína z pískovce. Kvůli počasí akce bude dokončena v roce 2017.

Stará Turá
Pěvecký mužský a ženský sbor byli
pozváni do hotelu Lípa ve Staré Turé
jako hosté, aby zazpívaly několik písní z Moravy. Po domluvě a několika
měsíčním nacvičování sbory předvedly dva kulturní vstupy, které se
návštěvníkům hotelu moc líbily.

Spolky v obci Stavěšice
SPOLEČENSKÁ
Prodáno bylo všech 100 žlutých kytiKRONIKA
KDU-ČSL
ček ve Stavěšicích a Strážovicích. VýV roce 2016
se narodilo 5 dětí.

Přistěhovalo se 13 občanů. Odstěhovalo se 12 občanů.
V roce 2016 zemřeli
2 občané
Jan Vaďura
Josef Polcr

70 let
68 let

K 31.12.2016 měly Stavěšice 348
obyvatel.

JUBILANTI V
ROCE 2017
Ř. F.
J. M.
S. Z.
K. M.
Č. M.
T. A.
H. F.
Č. M.
N. Š.
P. L.
J. F.
P. M.
P. P.
N. P.
H. J.

98 let
95 let
95 let
94 let
93 let
90 let
85 let
85 let
85 let
80 let
75 let
70 let
70 let
65 let
65 let

S. J. 65 let
O. E. 65 let
J. F. 65 let
K. H. 60 let
V. P. 60 let
V. J. 60 let
H. M. 60 let
C. J. 60 let
J. J. 60 let
Š. I. 55 let
H. R. 55 let
T. Z. 50 let
N. M. 50 let
K. R. 50 let

Zlatá svatba - 50 let soužití
manželé Navrátilovi

Tříkrálová sbírka
V sobotu 9. ledna 2016 v 9 hodin
obecní rozhlas začal hrát krásné vánoční koledy a pro všechny to bylo
znamení, že v obci začíná tradiční
Tříkrálová sbírka Charity ČR.
Tři skupinky koledníků vykoledovaly v našich domácnostech 10.380,-Kč.
Děkujeme všem dárcům i koledníkům. Charita Hodonín pro koledníky
připravila promítání filmu Malý princ.
Tento jsme shlédli v kině v Bučovicích 5.2.2017

Charita
Také v letošním roce byla provedena sbírka ošacení a oděvů dne 15.
února a 15. září. Vybrané věci byly
hned ten večer převezeny do Želetic
a poté do Charity do Brna.
Děkujeme dárcům.
Charita nabízí občanům celoročně možnost odevzdat vyřazené věci
u Nováků č. 185. toto odevzdání věcí
se uskuteční po vzájemné dohodě.
Tel. 518 622 184.

Skákací hrad
V pátek 6. května 2016 při stavění
máje místní organizace KDU – ČSL
zajistila pro děti skákací hrad. Byl postaven na hřišti a děti si ho užily.

Liga proti rakovině
Ve středu 11. května 2016 byl celorepublikový den „Ligy proti rakovině“.

těžek byl 2.260,- Kč. Děkujeme všem,
kdo přispěli na dobrou věc!

Kolik napršelo v roce
2016:
Měsíc: mm:
celkem mm:
leden
39
39 + 10 cm
			
sníh
únor
86
125
březen
30
155
duben
51
206
květen
43
249
červen
97
346
červenec 149
495
srpen
36
531
září
20
551
říjen
59
610
listopad
49
659
prosinec
9
668 + 3 cm
			
sníh

Přehled ročních srážek:
r. 2001 – 518 mm
r. 2005 – 442 mm
r. 2009 – 646 mm
r. 2002 – 552 mm
r. 2006 – 510 mm
r. 2010 – 825 mm
r. 2003 – 348 mm
r. 2007 – 507 mm
r. 2011 – 463 mm
r. 2004 – 391 mm
r. 2008 – 451 mm
r. 2012 – 483 mm
r. 2013 – 488 mm
r. 2014 – 560 mm
r. 2015 – 412 mm
r. 2016 - 668 mm

Historie
Stavěšice za protektorátu rok 1941
Zima byla dosti krutá a na sníh bohatá. Na štědrý večer bylo veselo na návsi. Koledníci zpívali koledy a chodili
ode dveří ke dveřím dostávali koláče ořechy i peníze. Také jsem ze Slamů troubil koledy po návsi.
Na svátek sv. Štěpána byla poslední zábava ve Stavěšicích. Hráli jsme džez nato byly zábavy taneční zakázány. Ostatky byly tiché jenom přišli ze Ždánic maškarádi, jeden hrál na harmoniku druhý byl nastrojen za medvěda a jeden ho
vodil na řetězy a čtvrtý bral od lidí koláče a peníze. Ani jedno děcko za nimi nechybělo.
Velikonoční svátky byly příznivé. Slepičích a rýsovaných vajec pro děti bylo málo museli se odevzdávat, děti dostávali vajíčka a cukrový.
Na poli pracovat se začalo v půli dubna. Selo se ke konci dubna. Někteří rolnici seli pod brány, rozházeli obilí rukama. Strojem se nikde nemohlo set bylo mokro. Řepa se sadila začátkem května. Někteří rolníci řepu sadili i třikrát byla
sežraná od škrobáků řepnáků. Po třetí až koncem června. Teď se užívá jedu. Postříká se řepa stříkačkou a škrobáci pokapů. Semeno řepy červené nebylo k dostání přišlo do prodeje až koncem června za 40 K. kg. Kukuřici někteří sadili
dvakrát nebylo dobře dozráté semeno. Réva vinná se řezala koncem dubna. Réva byla pomrzlá. Než napadl sníh teploměr ukazoval 21° pod nulou.
Rok předchozí byl mokrý a studený réva vinná trpěla rakovinou. Vinaři měli obavu že pozbydou vinohrady. Já jsem
sám vykopal 300 hlav následkem rakovinových nádorů. Letos se na révě málo vyskytla byl suší rok a teplejší.
Letos se objevila ve větším rozsahu žloutenka révy. Vinaři používali zelené skalice 2 kg na jeden keř. Byl také příznivý
rok na peronosporu stříkalo se šestkrát. Úroda hroznů byla slabá. Vinaři dostali příděl cukru asi na jednu míru
vinohradu 10 kg cukru. Cena hroznů byla stanovena 4 až 6 K. za 1 kg. Prodat jinam žádný nesměl jenom do družstva.
Soukromě nebo na černo cena byla 13 až 20 K. za 1 kg. hroznů. Víno v hostinci stálo 30 až 40 K za 1 l. Počasí žňové
bylo příznivé.
Podzim byl suchý set se počalo až napršelo a pak pršívalo že někteří rolníci ani ne zaseli. Úroda brambor byla malá
následkem hniloby. Řepa se kopala při špatném počasí moc pršelo. Cesty se rozbily byly samé jamy. Na 1 pár krav se
kladlo 4 q. řepy. Cena obilí dle výnosu ministerstva zemědělství 200 K pšenice, 200 K žito, ječmen a oves 180 K. Cena
řepy cukrovky pro cukrovar 27 kg. Veškerá řepa cukrovky musela biti odevzdána do 1. cukrovaru. Zkrmovat cukrovka se nesměla.
Cena brambor podle nařízení jedlé 50 K a průmyslové 41 K. za kg. Z této ceny srážely za uskladnění 6 K. Cena prasat 8 až 10 K za 1 kg ž. v., krávy 3 až 5 K, jalovice 5 až 8,40 K za 1 kg ž. v. Cena husí 22 K za 1 kg na černo 60 K. Cena selat na začátku roku 10 K v měsíci červnu dostoupli na 40 K z 1 kg ž.v.
V měsíci srpnu prodávalo družstvo selata z Německa za 26 K kg ž.v. Německý selata se neosvědčila nechtěla růst.
Ke konci roku cena selat klesla na 10 až 15 K. Staňková štípala dřevo. Tříska ji vletěla do levého oka. V nemocnici přišla o oko nosí skleněné.
Do Stavěšic 20. září přišla hospodářská prohlídka na prasata jestli jsou správně přihlášena. Skládala se ze dvou úředníků z okresního úřadu obecního tajemníka Oldřicha Nováka a starosty Šlampy. Také přišli k Josefovi Hlaváčovi. Paní
Hlaváčová jim otvírala. Tajemník věděl že prase mají a že v seznamu ho nemají zanešený. Postraně řekl Hlaváčce aby
řekla že prase je Franckovo jejího syna. Panimámo řekl jeden úředník z ok. úřadu pojďte nám ukázat Vaše prasata.
Ona řekla, bože pojďte dál vedla je do chlívka povídá: tady je jedno prase ale to je našeho Francka. Ale muž její to uslyšel přiskočil k ni popad ji za rameno a zatřepal s ní a povídá „To je moje prase žádnýho Francka.“ Ty trůbo stará Ty nic
nevíš, Ty běž štípat dříví ty nic nevíš povídá mu žena. Muž se sebral a odešel. Tajemník povídá tak je to prase Franckovo. Vy nemáte. Vy máte vše v pořádku a odešli.
Ve Stavěšicích našli nehlášených prasat 7 kusů. Tajemník Novák byl jedním úředníkem jako důstojníci v Č. L. armádě, byly velcí kamarádi. Tak těch 7 prasat co našli udělali z nich jedno. Tak to odnésl Jakub Řihánek, jako největší sedlák že to spíš unese. On sám dostál pokutu od ok. úřadu 500 K.
Kolem 6. října přišla hospodářská kontrola na prasata do Stražovic v 7 hodin ráno. Prohlídky se zůčastnilo a přijelo
autobusem 15 četníků a 15 civilních úředníků. Obsadily všechny výjezdy v obci aby žádný nemohl odnést nebo odvézt. Při prohlídce našli 22 nehlášených prasat. U kterýho hospodáře se našlo nehlášený prase ok. úřad mu vyměřil
500 K. pokuty.
V Šardicích 7 září hospodářská prohlídka na prasata 40ti člená. Obsadili veškeré obecní výjezdy. Nehlášený počet
prasat 8 kusů. Povětšině u chudobnějších lidí. Sedláci prasata poskovali.
Toho dne také v Hovoranech asi 40ti člená prohlídka u prasat. Obsadili výjezdy a východy obce. Lidé už věděli jak
to dopadlo ve Stražovicích tak lidé nehlášený prasata pustili na náves nepozorovaně. Slyšel jsem že jich bylo 14 kusů.
Prasata? Pochytaly a dali se k Maradovy na dokrmení sprašný sviňky koupil Šardický dvůr na chov. Až Maradovi prasata narůstli převzal je svaz s jatečným dobytkem.
Za těch dnů bylo u nás velké vzrušování jak dopadli Stražovjáci Šardičáci a Hovoráni nevěděli co dělat. Jednú nehlášený dobytek zabijali. Jednů chodili k Janovi Šťastnýmu aby jim prasata připsal ale nešlo to jeden soupis byl na obci a
druhý na ok. úřadě soupis vepřů. Ale tajemník Novák zajel na ok. úřad do Kyjova tam měl také kamaráda z Č. L. armády co sloužil s ním jako důstojník. Vyprosil si u něho soupis jeho obce s podmínkou že v 8 hodin ráno bude u něho v

bytě s listinou na druhý den zpět. Do rána se soupis provedl ještě jednou a byl klid. Do té doby byl černý obchod velmo rozšířen. Řeznici platili z 1 kg. ž.v. 40 až 60 K. Také jsem slyšel že Buchlovský odevzdal prase pro Prispol a dostal za
100 k ž.v. 1000 K a byl velmi mrzutý že ho musel odevzdat řezníci mu dávali 8.000 K. Před týdnem vezl řeznik Chlup
plný auto prasat v noci do Brna.
6. října starosta Šlampa a Novák zapečeťovali všechny šrotovníky v obci. Kdo chtěl šrotovat musil mít povolení od
ok. úřadu a když chtěl šrotovat musel žádat tajemníka by mu povolil určité množství podle stavu dobytka obilí zešrotovat a on musel byt při šrotování, platilo se mu 5 K za hodinu.
25. září Součková rážela ořechy spadla z ořecha a zlomila si ruku.
V září Sladkého dcerka 5 letá spadla do jámy s čerstvě hašeným vápnem utrpěla lehké opařeniny.
Koncem října šly dvě ženské z Mutěnic prodávat husy do Hodonína. Cestou potkaly auto. Auto u nich zastavilo v
Doubravě. Z auta vystoupila policie. Panimámo co to nesete ozval se jeden z policie. Panimáma jedna povídá husy na
prodej do Hodonína. A co žádáte za husy panimámo 20 K za 1 kg povídá jedna. Prodaný řek jeden vzali husy a zaplatili
sedli do auta a jeli. Cestou domů panimámi si stěžovali že špatně prodali husy že v Hodoníně by dostali 70 K. z 1 kg ž.v.
6. října starosta Šlampa František na pokyn Obllantratu ze Zlína musel podat resignaci i Jan Palác oba bili legionáři.
8 října převzal Plšek Ant. Náměstek starostenský úřad.
Valian Jan obchodník nechtěl dodat krávu 19. října na dodávku. Bylo na něho učiněno trestní oznámení na druhou
dodávku. Krávu dodal a 3.000 K. pokuty dostál.
Plchutotá Anděla překupnice byla zavřena 4. listopadu a veškeré zboží zabaveno. Zabila prase na černo a zavezla
do Moravské Ostravy jednomu chlapovy. Chlapa s masem chytily a zavřeli. 20. listopadu přišla z žaláře domů. Lidé vykládali že posílala maso gestapákom tak ji brzo pustily. Do obchodu se pustila znovu. Husy a drůbež ji žádný nechtěl
prodat. Také bylo slyšet že dostala 10000 K pokuty a 14 dní sedět a rok zbavená živnosti.
Řihánek Jakub dostál 500 K pokuty za nesprávné odvádění mléka do Kyjovské mlékárny.
Začátkem října Konečný Václav dostal 300 K. pokuty že neodváděl nadojené mléko každý den do mléčných seznamů nezanášel.
1. října chodil úředník z mlékárny kontrolovat mléčné seznamy.
Koncem října přišla kontrola dojných krav a mléčných seznamů k Crlíkovi. Ráno Crlíkovi poučily aby podojil krávu. On sedl pod krávu a dojil. Jeho žena křičela že oni správně dodávají mléko a mléčný seznamy správně vedou že
jim kráva málo dojí a že kráva musí hodně jezdit a tím odvrátila pozornost úředníka od jejího muže. Ten využil situaci a mléko nadojené oddíl do hnoje pod krávu a tím málo nadojil. Úředník zjistil správné vedení mléčných seznamů
a odešel.
Kopeček Josef dostal pokuty 300. K. za nesprávný vedení mléčných seznamů. Podal odvolání a přidali mu 500 K.
Koncem října Plchutka vezla 80 kusů vajec. Financi ji v Brně chytily dostala 2000 K.
Polách 10. listopadu posvítil si na cestu v noci baterků četník ho při tom chytil a musel zaplatit 10 K pokuty. Také
Jung si posvítil na otevřeném mlatě četník ho viděl 20 K pokuty.
15. listopadu hospodářská prohlídka. Při prohlídce 25. října v Nenkovským mlýně u Janoška zjistili více zásob mouky a obilí jak bylo v knihách zapsáno. Dostal za to 20.000 K. pokuty a 30 dní žaláře. Trest si odbyl ve Ždánicích.
Ke konci listopadu žáci Janoškůj a Crlíkůj cestou ze Ždánic ze školy chtěli chtěli si koupit bombo v trafice v Dražůvkách. Bylo zavřeno otevřeli okno vlezli dovnitř a odcizily sto zorek a 10 K. Dostali špatnou známku z mravů.
15. listopadu prohlídka na prasata v Želeticích. Svozil měl dvě prasata skovaný v jámě od řizků a zadělaný slámou.
Při prohlídce domů začala prasata v jámě kňučet a páni je tam našli. Dostal 2000 K pokuty. Procházka měl prasata dvě
skovaný ve sklepě. On mi to sám vykládal.
Ze zápisů pana Aloise Svobody č. 55 vybral Josef Jandora

Pan učitel
Už uplynulo neuvěřitelných 20 let, co nás opustil a odešel na věčnost náš pan učitel a ředitel zdejší základní školy,
pan Jan Hrdlička.
Narodil se 3. října 1923 v Líšni u Brna. Do obecné školy chodil v Líšni, do měšťanské školy v Brně. V roce 1937 přestoupil do 3. třídy reálného gymnázia na Antonínské ulici, kde v roce 1942 maturoval. V témže roce byl totálně nasazen ve sklenářské firmě Kerrn a spol. v Brně, kde pracoval jako pomocný dělník až do jara 1945.
Po osvobození Brna absolvoval na učitelském ústavu nadstavbové studium na učitele 1. stupně, které úspěšně zakončil zkouškami a na podzim roku 1945 začal učit. Jeho první místo bylo v Šardicích, pak učil v Karlíně, v Nenkovi-

cích a od roku 1952 ve Stavěšicích, kde působil plných 30 let až do zrušení školy v roce 1982. Po odchodu do důchodu ještě zastupoval v Žarošicích a Želeticích.
Spolu s manželkou Annou, která pocházela z Karlína, měli 4 děti. Koupili si dům od pana Jana Navrátila, č. 99 a s plným elánem se pustil do hospodaření. V tomto domě, kde je velká zahrada a sklep, vysázel se svými syny vinohrad a
kromě políčka na zeleninu, pěstovali králíky a vykrmili si i prasátko. Na zabijačku se vždy sjela celá rodina a byla to taková malá rodinná oslava.
I v důchodu byl veřejně činný, vykonával funkci člena sboru pro občanské záležitosti. Také byl čestným členem sboru dobrovolných hasičů. U příležitosti výročí 90 let trvání sboru dobrovolných hasičů ve Stavěšicích 1902 – 1992 uspořádal velmi pěknou výstavu písemností, fotografií a různých předmětů, používaných při hašení požárů. Také vedl veřejnou schůzi za hojné účasti občanů, hostů ze sousedních obcí a členů okresního výboru z Hodonína. Vykonával
funkci knihovníka a kronikáře obce Stavěšice. Byl velkým organizátorem všech větších kulturních akcí, rád pracoval s
mládeží. Jeho největší akcí byla příprava na oslavu výročí 600 let první písemné zprávy o Stavěšicích v roce 1989. Byl
hlavním organizátorem těchto oslav. Sestavil brožuru o Stavěšicích a zasadil se o její vydání. Kromě průvodu obcí a
oslav na hřišti, uspořádal krásnou výstavu v místnostech zdejší školy. Předměty, fotografie a písemnosti zapůjčili místní občané. Začal připravovat knihu o Stavěšicích. Pátral v archivech, gruntovních knihách, kronikách a matrikách. Obcházel některé domy a sháněl informace. Tato mravenčí práce ho stála hodně úsilí a času, které tomuto dílu obětoval. Ale tuto práci prováděl s nadšením, protože měl Stavěšice rád. Měl rád historii a zajímalo ho vyprávění starých
lidí o starých časech a různých událostech. Bohužel už se vydání této knihy v roce 1999 nedožil. O tom, že měl Stavěšice a občany Stavěšic opravdu rád, svědčí jeho báseň a později i píseň: „Stráně kolem Stavěšic“, která se stala i stavěšickou hymnou.
Tento článek nechť je milou vzpomínkou a zároveň poděkováním za vše, co pro Stavěšice pan učitel Jan Hrdlička
vykonal.
Josef Jandora

Blahopřání a poděkování
V roce 2016 oslavila své významné narozeniny paní Marie Polcrová č. 69, dlouholetá služebnice naší kaple sv. Floriána. Dlouhá léta pečovala o kostel a obstarávala vše, co bylo pro kostel nutno udělat. Oblečení pro
kněze a ministranty, oltářní plachty, vše bylo vždy vzorně čisté a vyžehlené. Úklid kostela a zákristie, zvláště
o svátcích a hodech, žehlení krojů a strojení mládeže, zvonění a další nespočetné práce, které vždy vykonávala s velkou obětavostí a láskou. Za to vše, spolu s přáním hodně zdraví, pohody a Božího požehnání do dalších let děkujeme.
Občané Stavěšic

Rybáři Stavěšice
V úvodu roku dne 24. ledna 2016 se konala výroční členská schůze organizační složky Rybáři Stavěšice, na které byl
také schválen plán činnosti na rok 2016.
V jarním období bylo vysázeno kolem rybníka 80 ks vrb za účelem zpevnění hrází. V průběhu roku probíhalo sečení
zeleně, sešli jsme se celkem 5 x a odpracovali 134 hodin. Další plánovanou akcí byla stavby sádky pod hrází. Tuto náročnou stavbu jsme zvládli za 3 dny (23.7., 30.7. a 28.10.) a odpracovali jsme 221 hodin. Dále jsme také opravili hrázku pod tůňkami.
Na 25. června jsme připravili Dětské rybářské závody, účast byla 25 soutěžících dětí. V pátek 5. srpna jsme zorganizovali v hospodě u hřiště letní noc, ale účast byla malá.

V sobotu 19. listopadu se konal výlov horního rybníka, kterého se zúčastnili všichni naši členové, i když celý den pršelo. Bylo uloveno 900 ks kaprů (prům. váha 1,20 kg), 200 ks kaprů (prům. váha 2,00 kg) a 700 ks karasů, které si odvezla ZOO Hodonín a jako odměnu umožní žákům MŠ vstup do ZOO.

Na rok 2017 připravujeme v jarním období úklid okolí rybníků, dále v průběhu roku sečení a údržbu zeleně a přikrmování ryb.
Miroslav Fridrich, OS Rybáři Stavěšice

MYSLIVCI
Vážení spoluobčané!
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 právo myslivosti 9 členů .
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. Velmi se nám osvědčilo zavedení automatických krmítek na jadrné krmivo, zvláště v letošní zimě, kdy už je několik týdnů sníh. Krmítka navštěvuje hlavně srnčí zvěř, které zde předkládáme hlavně ječmen a oves.
Nyní tedy k samotné činnosti našich členů v roce 2016. V měsíci březnu jsme provedli dle pokynů Krajského úřadu
Jihomoravského kraje Brno sčítání zvěře, které je nezbytné pro hospodaření se zvěří v honitbě v následujícím mysliveckém roce.
Další akcí je Okresní přehlídka trofejí zvěře, která byla ulovená v honitbách našeho okresu v předcházejícím roce.
Tady prezentujeme hlavně naše srnčí trofeje.
Následovala 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 X. 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. Potěšující bylo, že právě v tomto jubilejním ročníku zvítězil bratr našeho bývalého člena Pavel Trbola. Další místa na stupních vítězů obsadili naši členové Lukáš Kamenec a Kamil Sova .
Tradičně se už podílíme v rámci zakončení prázdnin na „Dětském dnu“, zajištěním střelby ze vzduchovky, opět zde
letos byl i sokolník s dravci, děti si mohly pohladit i několik loveckých psů.
V tomto roce jsme zorganizovali i společný hon. Výřad nebyl nijak veliký, potěšující bylo ulovení dvou divokých prasat.
Na společný hon už tradičně navázala „Mikulášská zábava“. Ta letošní se vydařila, byla velmi kvalitní hudba - pan Miroslav Fridrich, bohatá tombola s možností vyhrát zajíce nebo bažanta, na občerstvení byl zvěřinový guláš.
V rámci dobré spolupráce s Obecním úřadem jsme převzali do celoroční péče nově vysazený remízek u účelové komunikace do Šardic. Jedná se hlavně o pravidelné sekání trávy několikrát za rok.
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

POŠTA STRÁŽOVICE: 					
Út., Čt., Pá.: 8.00-11.00 14.30-15.30 hod.

Po., Stř.: 8.00-11.00 14.30-16.30 hod.

INFORMACE PRO OBČANY

(tel. 518622129) 					
Úterý: 7.00 – 11.00 hod.
Středa a pátek: 12.00 – 16.15 hod.

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO NENKOVICE:
(tel. 518622622)
Pondělí: 6.00 – 9.30 hod.

			

JEDNOTA STAVĚŠICE: 					

Úterý až pátek: 6.00 – 12.00 14.00 – 17.00 hod.

Po, Stř., Čtvr. : 17.00 – 22.00

				

Úterý: zavírací den 			

Neděle: 16.00 - 22.00

(tel. 518622146)

HOSTINEC U HŘIŠTĚ: 					

Pátek – Sobota: 16.00 – 24.00 		

Sobota: 6.00 – 11.00 hod.

mob.: 721224647) 					

Středa – 16.45 hod.

				

MŠE – KAPLE SV. FLORIÁNA: 				
(mob. 608 257 183) (josef.pohanka@seznam.cz)

prac. dny: Směr Kyjov:
				
So+Ne: 			

4:10, 4:40, 5:10, 5:40, 5:50, 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, 18:10, 18:40, 		
20:10, 21:20, 22:51
4:10, 6:40, 8:40, 10:40, 12:40, 14:40, 16:40, 18:40, 20:40, 22:51			

5:09, 6:09, 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, 16:29, 16:49, 17:19, 17:49, 18:49, 19:49, 21:19,
22:3923:49,
5:19, 7:19, 9:19, 11:19, 13:19, 15:19, 17:19, 19:19, 21:19, 23:49

ODJEZDY AUTOBUSŮ: (platí do 10.12. 2016)

Prac. dny: Směr Brno: 		
				
So+Ne: 			

