Svorností malé obce vzkvétají, nesvorností velké obce hynou.

Zpravodaj 2015

Pietní vzpomínka 70 roků od konce 2 světové války

Národ, který zapomíná na své hrdiny je odsouzen k tomu, aby potřeboval nové.
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Vážení a milí spoluobčané,
opět tady máme zimní čas, kdy mnozí z nás ráno vstávají ještě za tmy a večer se opět za
tmy z práce vracejí.
Věřím, že náš Zpravodaj máte v oblibě, proto uvařte čaj nebo dobrou kávu, zakousněte
vánočku, posaďte se do křesla a pročítejte.
Žijeme tady v malé obci uprostřed malebné krajiny, tak Vám přeji, abyste svátky trávili se
svými blízkými a abyste vždy přes všechny těžkosti a starosti, které Vás potkávají, věřili v to
dobré, co život přináší. Mým největším přáním je snad to, abyste byli na naši obec náležitě
hrdí jako zdraví patrioti, abyste jako rodiny držely co nejvíce při sobě. Často mi cizí lidé
říkají, že veřejné i soukromé plochy v obci jsou upravené. Za to děkuji našim
zaměstnancům i všem obyvatelům, kteří pečuji o své domy, předzahrádky i okolí. Co se týká
naší práce pro obec stále, se pokračuje na pořízení nového Územního plánu obce, dokončí
se práce na hřbitově a okolí a budeme pracovat na novém vodovodu z vrtu studně na
rybníčkách.
Sváteční procházky s rodinou prožijte na čerstvém vzduchu v přírodě. Doba, ve které nyní
žijeme, je tak trochu o ochlazení mezilidských vztahů, o tom, že už si lidé nejsou tak blízko,
jak tomu bylo v minulých letech. Při náhodných setkáních se zdravte a zvěte se navzájem
na návštěvy domů.
Pejsky a kočky držte doma v teple, vždyť je jim také zima, jenom to neumí říct.
V čase Vánoc jsme si my lidé jaksi bližší a snažíme se konat také dobré skutky. Říká se
přece, že pokud něco dáš, taky něco dostaneš nebo „přej a bude Ti přáno“.
Silvestra slavte s mírou a pozor na tu všelijakou pyrotechniku, hlavně u dětí.
Přeji všem krásné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně zdraví, spokojenosti a
úspěchů.
Váš starosta Bokůvka
Pavel
Informace Zastupitelstva obce
Úřední hodiny na obci jsou každou středu od 18.00 do 20.00 hod.
tel. na starostu je 774 701 197 – email pa-bok@centrum.cz
Informace pro občany
Slušný člověk zachovává ve všem míru.
 upozorňujeme občany na dodržování nedělního klidu v obci
 obaly od cukrovinek nepatří jen tak odhodit, udržujte čistotu v naší obci
 kuřáky, aby neodhazovali na vesnici krabičky od cigaret a nedopalky
 důrazně žádáme majitele psů, aby ukázali svoji odpovědnost, hlídali si svoje psy a
pokud dojde ke znečištění, je nutno exkrementy ihned posbírat a vyhodit do
popelnice.
 žádáme občany, aby neparkovali hlavně přes zimní období na komunikaci v
nepřehledných místech, týká se to hlavně části obce zvané „Zábraní“ Bráníte
prohrnování sněhu a snižujete bezpečnost na této komunikaci
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Knihovna Stínava
Půjčování knížek zůstává nezměněno, tedy v úterý od 17 -18 hod. Výpůjčky knih i časopisů,
kopírování a internet jsou ZDARMA. Knížky můžete mít půjčené i déle než 1 měsíc.
Do knihovny odebíráme 3 časopisy: 100+1, IN a RODINNÝ ŽIVOT.
Poprvé knihovna pořádala společně s obcí Stínava noc v knihovně s českou pohádkou. Akce se
uskutečnila 17.3. 2015, fotografie z akce jsou na stránkách obce ve fotogalerii.
S dětmi jsme si hráli, zpívali, četli pohádky. Plnili jsme různé úkoly, které nás zavedli až
k hrnci zlata, odčarovali jsme kouzelný hrad, ve kterém bydlela strašidla. Povídali jsme si o
nejoblíbenější hračce. Tajemný host byla Ája a Maxipes Fík, který donesl pro děti velký dárek v
podobě skákacího hradu. Po tom všem jsme v knihovně přenocovali ve spacích pytlech. Děti
byly spokojené a už se ptaly, kdy akci zopakujeme:-)
Děkuji všem věrným čtenářům za přízeň a do nového roku 2O16 přeji sobě i Vám něco dobrého
na čtení a také mnoho radosti, lásky a pohody.
Gabriela Sittová
Do naší vesnice se v tomto roce přistěhovali: Luděk Soldán, Erika a Natálie Němcová a
Petr Stavinoha.
Všem přejeme, aby se jim mezi námi líbilo a dobře se jim zde žilo.
Jubilanti 2016
Krejčová Ludmila
Vrbková Danuše
Komárková Zdeňka
Krejčí Alois
Kalabisová Josefka
Skládal František

75 roků
75 roků
80 roků
80 roků
85roků
90 roků

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a mnoho sil do dalších let

Nový občánci Stínavy
Radan Hubík
Markéta Sittová
Přejeme jim do života štěstí a zdraví. Rodičům a sourozencům mnoho hezkých chvil
prožitých v rodině.
Poslední rozloučení s našimi spoluobčany
v lednu p. Stanislav Matoušek
v květnu pí Květoslava Zapletalová
v září p. Smékal Leoš
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Co se událo v roce 2015 v naší obci
10.1. 2015 – hasiči ve spolupráci s obcí pořádali vepřové hody
8. 1. 2015 . - zakoupená elektrocentrála
17. 1. 2015 – výmalba hasičské zbrojnice
30.1 2015 – Stínaváček vyráběli jsme pštrosa z vlny
31. 1. 2015 - proběhl v naší obci audit, vše v pořádku
7.2 2015 – písničkový dětský maškarní karneval
14.2 2015 masopust- maškarní průvod obcí a jeho ukončení v Obecním domě
27.2 2015 Stínaváček – tvoření veselých žabek
11. 3. 2015 – i nadále využíváme dotací z Úřadu práce v Prostějově na výkon veřejně
prospěšných prací. Zaměstnáváme občany na úklid veřejných prostranství a údržbu
majetku ve vlastnictví obce. Byli přijati tři zaměstnanci P. Marek – Stínava, p. Šlézar –
Plumlov
17. 4. 2015 - noc v knihovně pořádaná naší knihovnou společně s obcí Stínava.
S dětmi jsme si hráli, zpívali, četli pohádky. Plnili jsme různé úkoly.
30.4 2015 – obec a Stínaváček pořádali Vítání jara a slet čarodějnic - táborák
7. 5. 2015 - pietní vzpomínka 70 let od konce války
7.5 2015 – dovezen a zaplacen obecní traktor
2.5 2015 proběhla úprava skládky, ostrůvku u hřbitova, parkoviště za hřbitovní zdí, úprava
kolem tůní.
2.5 2015 se zástupci SDH Stínava zúčastnili pohřbu svého kolegy z Protivanova.
3.5 2015 se zástupci SDH Stínava zúčastnili mše sv. v Protivanově k slavnosti sv. Floriána patrona hasičů.
11.5 2015 – nastoupila jako třetí zaměstnanec pí. H. Trnečková z Protivanova
5.6 2015 – založení družstva mladých hasičů. Naše mladé hasiče vede p. Miroslav Kovář
z Bukové.
13.6 2015 Hry bez hranic“ v Plumlově v kempu Žralok.
27. 6. 2015 - hasičské soutěže v Protivanově se zúčastnila obě naše stínavská družstva. Po
soutěži byli mladí hasiči odměněni dortem a dětským šampaňským.
V červnu dovezen štěrk na cestu k tůním, proběhla výsadba ostrůvku u hřbitova a vodních
rostlin do tůní.
9. 7. 2015 - Stínaváček - výšlap na Ježův hrad. Po cestě jsme plnili různé úkoly. Na konci nás
čekal poklad v podobě sladkostí.
15. 7. 2015 - zakoupeno čerpadlo na zalévání zeleně obce
18. 7. 2015 - stínavští hasiči uspořádali dětské odpoledne
15. 8. 2015 - traktoriáda“ 9. ročník. Traktoriády se zúčastnilo 25 traktorů: 21 bylo domácí
výroby a 4 tovární výroby.



15. 8. 2015 - vrtání nové studny, zkušební čerpání trvalo měsíc. Obec dostala dotaci
700 000Kč.








28. 8. 2015 - Stínaváček pořádal na ukončení prázdnin stezku odvahy.
3.10. 2015 - soutěž „Plamen“ v Suchdole naši mladí hasiči získali 9. místo.
8. 9. 2015 - pokládání lávky přes říčku Okluku k tůním
23. 10. 2015 – Den obce - promítání fotografií z obce a okolí
30. 10. 2015 - lampionový průvod
4. 12. 2015 - rozžíhání vánočního stromu, bylo zahájeno zvoněním zvonků. Děti pak posílaly
Ježíškovi dopis, který byl připevněn na balonku.
5. 12. 2015 - navštívil sv. Mikuláš naše děti
6. 12. 2015 - setkání seniorů
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Nebýt minulosti, není současnosti.
Ústním podáním, záznamy i fotografiemi se můžeme dovědět o životě našich
předků, životě na vesnici i o historii národa.
Dějiny dělají konkrétní lidé, kteří vtáhnou do děje lidi stejného smýšlení.
Stínava patřila mezi obce, kde zvolení zástupci se dobře starali o spoluobčany a
obecní majetek jak jim finanční možnosti umožňovali. Hodně oprav a budování
nových projektů se zajišťovalo v tzv. zvaných akcích „Z“ a to hlavně hasiči, kteří
brigádně na všech pracích spolupracovali. V roce 1958 hasiči Fr. Procházka, Fr.
Langr a Fr. Valtr předělali do dnešní podoby studnu u kapličky a studnu u domu č.
64. Dříve to byly dřevěné studny tzv. haltýře, které připomínali domečky, kde se na
hák zahákl kbelík a ponořil se do vody a vytáhl. Tyto studny byly důležité, protože
na „Zábraní“ mnoho rodin chodilo pro vodu, svoji studnu neměly. Vodovod na
vesnici nebyl.
Další prací v akci“ Z „bylo položení kanalizace na „Zábraní“ V roce 1962 se
prováděla kanalizace po pravé straně silnice od Prostějova. Všichni majitelé domů
po této straně si museli potok na zapuštění kanalizačních rour prokopat ručně.
Hasiči pak pomocí techniky roury usazovaly. V dalším roce 1963 se potok po levé
straně silnice bagroval, protože se musel více vyhloubit, jelikož potok byl plytký.
Tato akce se konala za předsedu Josefa Pospíšila
Obchod jsme měli v budově nynějšího Obecního domu. Prodejna byla v místnosti
dnešního sálku. Ostatní prostory měla v pronájmu rodina Klemešová s dvěma
dětmi. Do prodejny a bytu se chodilo ze stejné chodby. Do roku 1957 zde prodávala
pí. Květa Křupková z Malého Hradiska. Od roku 1957 do roku 1958 zde prodávala
pí. Marie Marková ze Stínavy. Od roku 1958 do roku 1966 zde prodávala pí. Anežka
Šálková z Malého Hradiska. Prodejnu vlastnila Jednota PV a v roce 1966 prošla
velkou opravou. Potom zde prodávala pí. Milada Kopecká z Protivanova až do roku
1998. Prodejnu po ní převzala pí. Dana Burgetová ze Stínavy, která zde prodávala
od roku 1998 do dubna 2004. Potom sem dojížděla až do roku 2006 pí. Marie
Tomášková z Vícova.
V roce 1971. další akcí bylo rozšíření hřbitova, zbourání rozpadající se kamenné
zídky a márnice, která byla postavená před hřbitovem.
Velkou proměnou také prošla budova bývalého národního výboru, kde pan Václav
Kremzer st. vybudoval z bývalé kovárny místnost s jevištěm a sálkem, kde žáci
obecní školy, která byla v nynější budově Obecního úřadu vystupovali při různých
příležitostech. Pro žáky hasiči dříve stavěli jeviště v sále u Tesařů, aby např. mohly
zahrát pohádku. V roce 1974 byla provedena fasáda na budově bývalého MNV na
„Zábraní“ a úprava okolí.
Velkou opravou prošla v roce 1968 – 70 také budova základní školy. Byl zde
opraven byt, vybudováno WC pro chlapce a dívky Celá budova byla omítnuta.
Pomocnými dělníky byli p. Václav Kremzer st. a František Valter. Zedníci byli
z Vícova pan Alois a Vojtěch Walterovi. Veškeré úklidové práce provedla
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pí. Drahomíra Valtrová, která zde byla školnicí. Pak následovalo vybudování
ústředního topení v místnosti učebny a v bytě. Školní byt byl pronajat do roku 1972
rodině Musilové, od roku 1972 až 1973 rodině Rychterové a v roce 1973 se
nastěhovala rodina Králová.
V roce 1973 byla provedena kanalizace na“ Zábrání“ v uličce od domu č. 56 – 42.
V části „Dědina“ byla vybudovaná kanalizace od domu p. Marka u hřiště podél
nynějšího parku až po budovu dnešního Obecního úřadu a od domu Huberta Hubíka
ke mlýnu. Současně s kanalizací byla provedena i úprava cesty. V tomto roce byla
dostavěna a zkolaudována 4 bytovka Vojenských lesů, do které se nastěhovali další
lesní zaměstnanci. Prvními nájemníky byla rodina Vrbkova pak následovala rod.
Kupkova, Rychtrova a Blatova. Za předsedu Matěje Hrozka byla postavena i 2
bytovka, ve které bydleli lesní zaměstnanci rodina Vondrkova a Kuchtova.
V roce 1974 byl rozšířen místní rozhlas v okrajových částech obce a výměna všech
reproduktorů za nové. Bylo pokračováno na budování kanalizace. V tomto roce od
1.9. byla zavřena škola a žáci od této doby dojíždí do Ptení. V roce 1975 byla
postavena aut. čekárna na návsi. Místní národní výbor se přestěhoval do školní
budovy, kde byla umístěna i knihovna. Byla provedena generální oprava požární
nádrže a její oplocení. Rozšířeno veřejné osvětlení v okrajových částech obce. V roce
1976 pro velký provoz vozidel začali přípravné práce na rozšíření vozovky a stavby
chodníku od kostela až na konec obce. V roce 1977 byla započata výstavba
chodníku podél silnice v „Úvozu“ pod břehem Trunečkových. Do základu chodníku se
zabudovalo vodovodní potrubí a elektrické vodiče pro veřejné osvětlení. Přípravné
práce na vybudování obchvatu vesnice začaly v roce 1977. V roce 1978 pokračovala
stavba chodníku položení dlaždic a opěrného zábradlí. V tomto roce začali
přípravné práce na vodárně, nákup materiálu na vybavení vodárny – čerpadla,
zásobníky. Dále pak materiál na rozvod užitkové vody, potrubí atd. Díky našim
hasičům byly zahájeny v roce 1979 výkopové práce (ručně) na rozvod užitkové
vody. Začalo se od domu p. Klemeše až po chodník v „Úvozu.“ Kopaly se i po této
straně přípojky. Byla dokončena vodárna a tento úsek vodovodu byl napojen a
odzkoušen. V roce 1980 pokračovaly práce na rozvodu užitkové vod za kostelem
až k domu rodiny Kovářové. U domu Burgetových se dělala přípojka přes
Němečkovu zahradu směrem na „Zábraní.“ V dalším roce 1981 bylo dokončení
rozvodu užitkové vody a její odzkoušení za kostelem. Byl zahájen rozvod vody na
„Zábraní“ překopání silnice v „Úvozu“ uložení potrubí a napojení na vodárnu. V roce
1982 se pokračovalo v rozvodu užitkové vody od domu Kovářových směrem k třem
domům směrem k hřišti. V dalším roce 1983 se pokračovalo v rozvodu vody od
domu p. Marka za bytovkami přes zahradu p. Zapletala, Zatloukala, Vrbky, až po
chaty. Pak bylo vodovodní potrubí odzkoušeno a byl vybudován ventil v nejvyšším
bodě u chaty p. Šťastného nyní u chaty p. Bartoše. V roce 1984 byla rozšířena el. síť
od 4 bytovky až ke hřbitovu. Byly postaveny sloupy a el. kabel uložen v pískové
podloží. Krytí kabelu je folie z PVC. Přes cestu u hřbitova je kabel uložen
v betonových žlabech. Na márnici je umístěna rozvodová skříň. Během tohoto roku
onemocněl bývalý předseda národního výboru Matěj Hrozek, a o prázdninách se
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přestěhoval s rodinnou na lesní bytovku do Plumlova. V tomto roce se konaly
komunální volby, ale u nás se nepodařila v tomto roce sestavit kandidátka do nár.
výboru tak jsme od roku 1985 patřili pod Místní národní výbor Ptení.
Zde nás zastupovali předseda obč. výboru p. Jan Blata členové: Jaroslava Hanáková,
Marie Hrubanová, František Vrbka a Jiří Kovář. V roce 1986 byla postavená tlumící
zeď před bytovkami a započata stavba čekárny u nové silnice obchvatu obce, který
byl v roce 1985 otevřen. Byly vybudovány základy a v zapůjčeném vozidle z MNV
Ptení dovezeny cihly na stavbu ze zámku ve Ptení. Velkou zásluhu na postavení
čekárny měl p. František Vrbka, Jan Blata a nynější starosta Pavel Bokůvka. Také
při stavbě pomáhali bratři Rychterovi a Kupkovi. Stavba byla dokončena a
zkolaudována 1987.
V roce 1994 se na podzim konaly komunální volby, ale v naši vesnici nebyla
sestavena kandidátka. Na jaře roku 1995 byly doplňující volby do obecních úřadů
a u nás se kandidátka podařila sestavit. Starostou se stal Pavel Bokůvka,
místostarostou Josef Zatloukal, zastupitelé byla Ludmila Střížová, Jaroslava
Hanáková a František Kučera. Účetní byla pí Věra Kučerová.
Měli jen starou budovu tehdejšího národního výboru a malou finanční částku na
účtu. Museli se všechno naučit a přijmout odpovědnost za obecní majetek a
pracovat pro občany. Všem, kteří se na práci pro obec a své spoluobčany přičinili jak
bývalým i nynějším patří náš dík.
Je důležité žít v přítomnosti a mít dobré a zodpovědné spolupracovníky.
Marta Frýdová
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Certifikát zasloužilého starosty
Knihovna je také nová paní
Před 20 lety Stínavou zvěst letí,
knihovnice plno práce má. Knihy
budou volby lidé, už přišla ta
se stále půjčují, děti pohádky a
pravá chvíle.
dospělí romány, mají také zájem o
Kdo se těch starostí a úkolů ujme?
rady, přes kuchyň až do zahrady.
Toť velká je otázka, ale snad to
Jednoho dne maminky přišly také
nějak půjde, vždyť za pokus to
s prosíkem, že pro děti něco chtějí,
stojí a pod Ptením je to na nic. Čím
jestli centrum požehnají, volnou
ale začít a co si se zákony a
ruku když jim dají, že si budou
směrnicemi počít?
s dětmi hrát, Stínaváček jej budou
No musíme se zatím učit a pak se
zvát. Starosta dal požehnání, je
časem ukáže, co člověk když chce,
rád, že se tak děje, děti má rád i
dokáže. Času stále málo a marnit
nějakou korunkou ze stínavské
kroky do úřadu na Zábraní? Tak
kasy přispěje.
starostu napadlo, že na škodu to
Starosta dále přemýšlí, kde se
nebude, když využije budovu, kde
stínaváci ještě budou bavit?
se dříve učilo a tím to celé začalo.
Jednoho dne zas dostal nápad. Na
Aby měli občané k sobě blíže,
Zábraní máme starou budovu,
telefonní sítě dotáhneme sem. Pak
která nám padá na hlavu. Hasiči,
si můžem volat každý den. To je
udělali brigádu, opravili tuto naši
věc. V každém domě rozezněl se
budovu ze předu i zezadu. Náhle
telefon, to je něco, haló, kdo tam?
nový dům tu máme Obecní dům jej
Nastává nová éra, topit se dá
nazýváme. Máme kde se bavit a co
plynem. Lidé milí to je žužo, otočit
chceme i slavit. I pro důchodce je
jen knoflíkem.
zde pěkné posezení a na mládí
Jednoho dne další zpráva,
vzpomínání.
elektrická síť se nová dává. Už
Už máme dost zábavy, tak zase
žádné výpadky nehrozí,
trochu práce. Silnice jsou děravé,
stínavákům nové osvětlení na
řekl starosta krátce. Po poradě se
cestu posvítí. Po práci by měla být
zástupci odhlasují opravy, po
i zábava, starostu už něco napadá.
silnicích se nedá jezdit, jsou zde
Je tu první traktoriáda. Pár
prohlubně a hrboly. Nový koberec
nadšenců se sešlo, v čele s panem
se dává a jezdit je teď paráda.
starostou, že na hřišti to všem
Aby se šlo pěkně do úřadu,
natřou. Tak je z toho tradice,
z dotace se chodník staví. Je to
každý rok si muži hrají a jejich
pěkná práce, po zámkové dlažbě
ženy z toho radost mají. Odnáší to
se jde do úřadu hladce. Zase
jeho rodina, která však pro něj
trochu zábavy po Stínavě letí,
pochopení má a v jeho nadšení ho
uděláme masopust. Stínaváci
podporuje a také mu se vším
otvírají, ohnivou vodu i koblížky si
pomůže.
masky dají a tím zábavu
v Obecním domě otvírají.
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Jednou přišli hasiči, že zabijí vepře,
dobroty Obecním domem voní,
domů se nikomu nechce. Tančí, pijí
veselí se.
Stínava je v Mikroregionu a výzva
i k nám letí, že hry se budou konat
a všichni, že si mohou zasportovat.
Starosta lítá po vesnici, hledá
družstvo svoje, musíme se
zúčastnit i tohoto boje. Všechno
dobře dopadlo, je tu další tradice,
Hry bez hranic se nazývá a je to
vždy velká legrace.
Starosta praví, málo zeleně tu
máme, chci vesnicí chodit jak
parkem.
Pod čekárnou jej prostor, kde jej
vybudujem. Hned tu pěkná plocha
vznikla, určená je k posezení i
čekárna je opravená a tak vznikla
pěkná zóna.
Starosta zas spát nemůže,
přemýšlí co dále, náhle sedí na
posteli, vybudujem tůně! Hned se
dává do jednání, trvá to dva roky,
ale práce za to stojí. Žoužel zde
bude žít a stínaváci na
procházkách si mohou klidu užít.
Dalšího úkolu se zmocní, do úřadu
táhne, vyměníme dveře, okna, k
tomu novou fasádu ať i úřad dělá
parádu.
Už dvacet let zde Bokůvka Pavel
uvážlivě vládne a naše vesnice
jeho přičiněním mládne. Nejsme
v ničem pozadu, má vždy dobru
náladu. Překonává úkoly i starosti,
takže přejeme, ať příští léta naše
vesnice pod jeho vedením vzkvétá.
Helena Frýdová
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Církevní rok farnosti Stínava a některé i pro nás důležité události v církvi
Od 1. 7. 2006 je naším farářem P. Mgr. Mariusz Radaczynski.
Mše svaté se konají v kostele Povýšení sv. Kříže ve Stínavě. Pravidelné nedělní mše sv. jsou v
9 hodin, středeční v letním období v 18 hodin, v zimním období v 17 hodin.
Každou první středu v měsíci probíhá po mši sv. adorace.
Každý první pátek v měsíci v dopol. hodinách navštěvuje doma naše nemocné pan farář.
Každý pátek v 17 hodin probíhá v kostele modlitba růžence.
Ve farnosti se jednou za čtrnáct dní v neděli schází společenství rodin.
Při některých mších vystupuje stínavská schola pod vedením Martina Bradáče z Plumlova.
Účinkují zde dospělí i děti.
 V roce 2015 proběhly ve farnosti Stínava tyto akce:
 1. 1. 2015 – slavnost Matky Boží Panny Marie – světový den modliteb za mír.
 10. 1. 2015 - Tříkrálová sbírka – ve Stínavě se vybralo 6 361Kč. Do této sbírky je
zapojeno 63 obcí.
Na Konicku se vybralo 436 330 Kč. Rozpečeťování a sčítání obsahu pokladniček se
provádí na jednotlivých obec. úřadech, částka putuje na konto Tříkrálové sbírky
odtud se necelých 60% vrací zpět do regionu. Peníze jsou určeny na podporu
nemocných a hendikepovaných a seniorů.


12.1. - 19. 1 2015 Svatý otec František uskutečnil návštěvu dvou asijských zemí Srí
Lanky a Filipín. Je typ člověka, který se nebojí navštívit problémové lokality světa a
upozornit na tragédie životní i politické.
 29.1 2015 pohřeb Stanislava Matouška


15.2 2015 křest Mikuláše Dvorského




18. 2. 2015 - Popeleční středa – čtyřicetidenní půst
20.2 2015 – stínavská „ eucharistická adorace – klanění“ je to příležitost k
zastavení, ztišení, usebráni, rozjímání, niternému rozhovoru s Bohem.



21. 3. 2015 – Sv. otec František uskutečnil pastorační návštěvu baziliky Panny
Marie Růžencové v Pompejích, pak sloužil mši sv. v Neapoli a v katedrále se setkal
z mládeží.



25.3. 2015 – slavnost Zvěstování páně



29.3. 2015 – květná neděle







2.4. 2015 – před deseti lety zemřel papež Jan Pavel II
5.4. 2015 – slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Velikonoce.
24.4. 2015 – sv. Otec František přijímá prezidenta Zemana v Římě.
1. 5. až 31. 5. 2014 – májové pobožnosti
7.5 2015 byl pohřeb pí Zapletalové





15. 5. 2015 – mezinárodní den rodin
24. 5. 2015 - Slavnost Seslání Ducha sv. – první sv. přijímání Vojtěcha Brablece,
Františka Pluháčka a Jakuba Sitteho.
31. 5. 2015 - májová pobožnost v kapličce Holubice



31.5 2015 – Slavnost Nejsvětější Trojice



4.6. 2015 – Tělo a Krve Páně (Boží tělo) – mše sv. v kostele a průvod po obci



13.6 2015 – Svatba Petry Komínkové a Františka Hrubého.
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5. 7. 2015 – svátek sv. Cyrila a Metoděje, oslava mší sv. u kapličky.



5.7. 2015 – v pořadí devátá apoštolská cesta papeže Františka, kde zavítal do
Ekvádoru, Bolívie a Paraguay.



12.7. 2015 – uložení ostatků umučeného Otce Josefa Toufara v Čihošti. Byl umučen
v únoru v roku 1950 a zahrabán ve společném hrobě na hřbitově v Ďáblicích.
– farní stanový tábor v Protivanově



6.7 2015 – si připomínáme 600 let od mučednické smrti kněze, středověkého
náboženského myslitele, univerzitního pedagoga, rektora, kazatele a reformátora
Mistra Jana Husa. Papež Jan Pavel II. v roce 1999 prohlásil, že lituje jeho kruté
smrti a uznal ho jako reformátora církve.



30.8 2015 – křest Radana Václava Hubíka



13. 9. 2015 – hody ve farnosti – oslava svátku Povýšení sv. kříže



19. 9. 2015 - Farní táborák








22. 9. 2015 – děkovná mše sv. za úrodu
24. 9. 2015 – šestidenní návštěva papeže Františka v USA. Nejdůležitější byla
návštěva v Organizaci Spojených národů, kde měl promluvu před generálním
shromáždění. Ve Washingtonu a v New Yorku odsloužil mši sv.
28. 9. 2015 – svátek sv. Václava - patrona české země – Den české státnosti.
11. 10. 2015 – pouť k P. Marii Růžencové do Okluk
26. 10. 2015 – udělení svátosti pomazání nemocných



1. 11. 2015 – Slavnost Všech svatých. V Římě se slaví od roku 609.




2. 11. – 8.11 2015 vzpomínka na všechny věrné zemřelé, pomazání nemocných
22. 11. 2015 - slavnost Ježíše Krista Krále



28.11.2015 – papež František na návštěvě v Uruguayi, kde se setkával s kněžími,
řeholníky a bohoslovci v katedrále ugandských mučedníků v Namugongu




29. 11. 2015 - 1. neděle adventní
6.12. 2015 – sv. Mikuláš navštívil věřící v kostele.




8.12. 2015 – Slavnost Panny Marie – v roce 1995 bylo zahájeno vysílání rádia
Proglas ze sv. Hostýna. Začal rok Milosrdenství vyhlášený papežem Františkem.
13.12. v 15.30 hod. adventní zastavení v našem kostele.



24.12. 2015 – Bohoslužba slova v 16 hod - jesličková pobožnost hlavně pro děti.

 25. 12. 2015 - Boží hod vánoční
 31.12 2014 – poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku
Děkujeme všem, kdo se podílí na službách v kostele: službě podávání sv. přijímání, službě
kostelníka, službě ministrantů, na úklidu kostela (probíhá jednou za čtrnáct dní), výzdobě
kostela, hudebním doprovodu (především hra na varhany), čtení Písma svatého při mši sv.,
na pravidelné údržbě prostranství kolem kostela (sekání trávy, hrabání listí,…), vytváření
nástěnek apod.
Frýdová M.
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Vážení spoluobčané!
Píši Vám abychom si připomněli konec poslední války a uctili památku jejích hrdinů.
Některé věci je třeba připomínat bez ohledu na to nebo právě proto, že je mnozí nechtějí
slyšet. Zkusme si tedy jen v několika poznámkách oživit, jaké to věci se tady před 70 lety
staly. Nejprve poznámku k těm velkým dějinám a potom k těm malým, stínavským.
Především udělejme pořádek v planých sporech na TV obrazovce: osvobodila nás tenkrát
především sovětská armáda. Nikoliv Američané. Ti se už v Jaltě dohodli, že nás přenechají
Rusům a udělali to. Generál Patton mohl zabrat nejen Prahu, ale i většinu Čech, ale musel
čekat v Plzni, až nás Rusové obsadí. Dále nezapomeňme: Stalin byl sice zločinec, ale to nic
nemění na tom, že ze sevření nacistů nám tenkrát pomohla především sovětská vojska.
Víme, že Stalinovi šlo o moc a ne o naši svobodu, podobně jako Putinovi dnes. Ale pro nás to
bylo tehdy skutečně osvobození, bez ohledu na další vývoj událostí. Buďme i dnes vděčni
těm sovětským vojákům, kteří za nás bojovali a padli. Stálo je to mnoho utrpení a 140 tisíc
obětovaných životů. Nezapomínáme, že své životy obětovali i vojáci jiných spojeneckých
armád, partyzáni i příslušníci našeho odboje. I těm patří náš dík. Proto tu dnes stojíme.
A co se dělo v posledních dnech války ve Stínavě? Začněme tady od pomníku a o nějaký rok
dříve: Už v době heydrichiády v červnu 1942 byl popraven stínavský rodák P. Adolf Tesař,
farář v Ivančicích za to, že podporoval domácí odboj. Byl si dobře vědom, co riskuje. Nebál
se. Zde je jeho jméno. A vedle František Vítek z Pohodlí, chlapec sotva dospělý. Spolu s
otcem a bratrem poskytovali útulek a pomoc partyzánům. Byli udáni, vyšetřováni a
mučeni. František to nepřežil. Popravili ho v březnu 45. V okolí Stínavy působily za války
dvě partyzánské skupiny a někteří další stínavští občané je podporovali. S partyzány
spolupracoval hajný František Chlápek a neobyčejnou pomoc jim poskytoval Josef
Zatloukal, který je obětavě a odvážně zásoboval, ačkoliv sám živil početnou rodinu. Mezi
vojáky, kteří bojovali za naše osvobození byl i pozdější náš občan, volyňský Čech, Václav
Kremzer, na Dukle raněný, později povýšený na majora. Vzdáváme čest jejich památce!
Připomeňme si aspoň na chvilku, jak vypadal konec války ve Stínavě. Vývoj událostí už na
jaře 1945 ukazoval i našim občanům, že to s Hitlerem jde s kopce. Drahanská vysočina
měla být obrannou linií. U cest se začaly stavět zátarasy. Obyvatelstvu bylo nařízeno
budovat protiletecké kryty. Dodnes najdeme na kraji obce v lese pozůstatky mnohých z
nich. Do německé činnosti začali v rozsáhlejší míře zasahovat partyzáni. Podnikli útok na
oklukovskou hájenku. Jeden z nich při tom padl. Další útok byl poblíž Stínavy na
Pastviskách. U Pohodlí byl v autě přepaden a v přestřelce zabit německý lesník ze Seče
Saukel. Všichni víme, jak špatný konec měl zásah Němců na Pohodlí a především
neodpovědný útok partyzánů kpt. Volkova na německou jednotku ve Vícově. On sám byl při
tom zabit. Tyto události a stupňující se německý teror ukazovaly, že Němcům se situace už
zcela vymkla z rukou. Koncem dubna a v prvních květnových dnech nastal hromadný a pak
i překotný ústup německého vojska. Němci utíkali především po silnici od Prostějova k
Boskovicím a ta jim nestačila. Nejprve v určitých přestávkách ujížděly skupiny tanků a
další motorizované jednotky i povozy. Více než tři dni a tři noci pak procházeli nepřetržitě
obcí: pěšáci, cyklisté, vozy, auta, děla. Odhazovali a ničili materiál, výzbroj a výstroj, která
jim překážela v ústupu. Zbraně a střelivo se hromadily kolem cest jako hromádky štěrku.
Zapalovali svá auta, ničili tanky. To obrovské divadlo se dá těžko popsat. V chvatu
nechávali ležet i nakradené věci.
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Tehdy rozestavěná dálnice od rozcestí až ke Zmole byla ulicí lemovanou touto poztrácenou
kořistí: kusy bytového zařízení, nádobí, oblečení, psací stroje, peřiny i koně pobíhající
kolem. Nikdo z těch, kdo to zažili, na to nemůže zapomenout. Každý z pamětníků by mohl
připojit svůj příběh, pár svých kamínků do této veliké mozaiky. Jiné věci bylo vidět v Dědině,
jiné události se odehrály na Zábraní. U někoho spali zlí Němci, u někoho celkem dobří, a
později zase Rusové. Nikdo obyvatele moc nešetřil. Někteří z nich už před tím zakopali
nejcennější majetek v zahradě či pod stáním ve chlévě. Někomu něco zabavili, jinému zase
část své kořisti nechali.
V patách za německými jednotkami postupovala sovětská armáda a s ní v čele jednotka čs.
vojáků. Malý tank s čs. znakem vjížděl s kopce na Zábraní jako první. Trousili se poslední
němečtí opozdilci. Kolem tehdejšího Cyrilova stavení táhl malý náklaďák veliké dělo. Na
každém jeho blatníku seděl jeden sovětský zajatec. Za nimi se loudal poslední německý
voják. Malý tank je dostihl, v otevřeném poklopu stál drobný český tankista. Namířil na
Němce velkou pistoli. Ten rezignovaně odepjal opasek se svou pistolí a bajonetem a podal
ho tankistovi. Ten ho vhodil do bahna v příkopu a jeli do Dědiny. Za nimi pak ještě nějací
naši a po nich pak už Rusové. Tak jsem viděl první chvíle osvobození Stínavy já.
V Dědině a u hřbitova, kde měli Němci svá kulometná hnízda nad silnicí, to bylo
dramatičtější. Němci se ještě vraceli a došlo k přestřelce i tady na návsi. Začala střílet i dvě
sovětská letadla. Němci se dali definitivně na ústup. Na kostele farář vyvěsil bílý prapor. To
byl konec války ve Stínavě.
9. května se objevil první sovětský oddíl, s parlamentáři, kteří měli vyjednávat s
ustupujícími Němci. Hajný Chlápek přivedl z lesa partyzánský oddíl, pro který boje skončily
a obcí začaly projíždět
sovětské vojenské jednotky. Opět procházely nepřetržitě tři dny a tři noci. Lidé je vítali s
nadšením, ale i s opatrností. Naši vojáci, kteří před nimi jeli, už obyvatele upozornili, co je
třeba schovat. Za nimi pak postupovala ještě vojska rumunská a maďarská. A kousek pod
hřbitovem by měly být také kosti 1o vlasovců, které tu Rusové jako zrádce postříleli.
Určitým závěrem těchto posledních válečných dnů ve Stínavě byl velký požár pěti stodol za
vrchními humny. Zřejmě od rakety.
Život dostal po válce jiný směr. Radikální změny nás teprve čekaly. Přeme se o jejich
následcích dodnes. Zbývá nám položit si na tomto místě otázku: má smysl po těch
sedmdesáti letech se k válečným událostem ještě vracet? Kdo nezná včerejšek, neporozumí
dnešku a snadno se nechá zblbnout. Dnes žijeme až příliš zahlceni přítomnými okamžiky. V
této době je většina z nás pohlcena jen svými osobními zájmy a veřejné záležitosti nás příliš
nezajímají. Zdá se nám, že máme svých starostí dost a chceme se bavit. Válka nám poskytne
nejvýš trochu vzrušení v televizi. Ale když tady Němci hledali partyzány, když se
vyšetřovalo, ale taky udávalo a střílelo, to byl jiný adrenalin. V době ohrožení republiky
před válkou byli lidé plni nadšení a odhodlání ji bránit. Ve dnech mnichovské zrady mnozí
zoufali. A celých šest let pak prožívali úzkosti a strach o život rodiny, o budoucnost národa.
Ale mnozí byli ochotni nasadit život. Poláci o nás říkají, že jsme jako tchoři. Když cítíme
nebezpečí, tak zalezeme. Za války to nebylo pravda. Bydlel jsem léta v Praze, v těsném
sousedství Kobyliské střelnice. Jsou tam stovky jmen lidí, které tam Němci zastřelili. Tehdy
si lidé uvědomovali, co je důležité, pro co stojí zato žít a pro co je třeba i umřít. Národ a
láska k vlasti, svoboda, spravedlnost, odpovědnost, demokracie, to nebyla prázdná slova.
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Vzpomeňme na projevy a chování mnoha těch, kteří byli vyslýcháni a odsouzeni k smrti.
Např. zde na našeho rodáka P. Adolfa Tesaře.
Mohl přežít válku v pohodlí své fary. Jak daleko je tento jeho postoj od současného
hokejového vlastenectví. Kdo neskáče, není Čech. To je naše heslo pro budoucnost? S tím
nedoskáčeme daleko. Ptejme se: najdou se u nás ještě dnes lidé schopní takových obětí jako
ti, co nasazovali své životy za války? Těch 70 let míru jsme nezískali lacino. Co zbylo z
ideálů, za které tehdy lidé trpěli a bojovali? Heslem našeho odboje bylo: Věrni zůstaneme!
Čemu? Máme ještě vůbec nějaké ideály, kterým bychom chtěli zůstat věrni? A válka od nás
není tak daleko, jak by se mohlo zdát. Jsme morálně schopni čelit tomuto nebezpečí? S
chytráctvím tu nevystačíme. Kdo myslíte, že nás bude hájit, když nebudeme vědět, čí jsme a
o co nám jde, a když nebudeme mít dost vůle bojovat za své věci sami.
Jiří Vymazal
Upozornění na změnu povolení vstupu do lesa.
V důsledku změny zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění zákona
č. 15/2015 Sb., dochází od 1.1.2016 k zásadním změnám v oblasti povolování vstupu a
vjezdu na území vojenského újezdu. Povolení ke vstupu se vydává ve správním řízení dle
zákona č. 500/200 Sb., správní řád;
Povolení ke vstupu se může vydat za účelem:










provádění smluvní činnosti pro MO ČR (práce, dodávky, služby), nebo pro resortem
zřízené či založené složky (VLS, VVÚ, AS-PO, apod.);
vykonávání činnosti ze zvláštních zákonů (kontroly, inspekce, měření, apod.);
provádění průzkumů (botanický, geologický, historický, apod.), tento průzkum
musí být v zájmu MO ČR, nebo prováděn dle zvláštních zákonů, případně na
základě schválené žádosti a dohovoru s příslušnou institucí;
výkon práva lovu nebo rybolovu;
průjezdu; jedná se o průjezdy okrajovými částmi vojenského újezdu, přičemž
komunikace spojuje dvě obce přilehlé k újezdu;
jiné účely; jedná se o povolení vstupu ve zvláštních případech důležitých z hlediska
zájmu plnění úkolů MO, hospodářské činnosti VLS ČR, s.p., případně z důvodu
veřejného zájmu;
za účelem sběru plodin může být vydáno povolení pouze občanovi trvale žijícímu, či
vlastnícímu rekreační zařízení, na území obce katastrálně přilehlé ke katastru
vojenského újezdu;

Žádost podává žadatel osobně na úřadovně újezdního úřadu; nelze vyřídit v zastoupení;
žádost musí být úplná a tiskopis k vyplnění je k dispozici na úřadovně újezdního úřadu
nebo ke stažení na webových stránkách újezdního úřadu. Vždy je potřeba doložit doklad
prokazující účel vydání povolení (povolenka k lovu,…)
Samostatnou formou povolení ke vstupu je hromadné povolení ke vstupu a vjezdu na území
újezdu (dále jen HPVV)
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HPVV se vydává:






osobám plnícím dodávky nebo služby ve prospěch cvičících vojsk, organizačních
útvarů Ministerstva obrany, nebo právnických osob založených nebo zřízených
Ministerstvem obrany;
osobám vykonávajícím činnosti, které souvisí s hospodářským využíváním újezdu
(například samovýroba dřeva, sběr klestí apod.);
k žádosti se přikládá doklad prokazující hospodářské využití (zadávací list na
samovýrobu dřeva, zakázkový list, apod.)
osobám účastnících se organizovaných návštěv u cvičících vojsk, u organizačních
útvarů Ministerstva obrany nebo u právnických osob založených nebo zřízených
Ministerstvem obrany, účastníkům pietních akcí, exkurzí (např. školy, přírodovědné
spolky apod.) a dalších akcí např. návštěvy potomků starousedlíků, klubů
vojenských důchodců, rekreačních pobytů v zařízeních na území újezdu apod.);

Žadatelem o vydání HPVV osoba odpovědná, která je současně společným zmocněncem;
žádost se vyplňuje pouze elektronicky;


osoby plnící úkoly na území vojenského újezdu dle zvláštních zákonů a v dalších
případech (např. samovýroba dřeva, exkurze, návštěvy starousedlíků apod.); žádost
vyplňuje elektronicky a podává osobně na úřadovně újezdního úřadu; elektronické
podání není možné;
V letošním roce byla zalesněna bývalá skládka pod hřbitovem. Cílem byla nejen rekultivace
smeťáku, ale také rekonstrukce porostu na ní z hlediska druhové skladby. Akát, který zde
převažoval, patří mezi invazní druhy a je na našem území (nepůvodní). Je nenáročný na
podmínky prostředí, velmi rychle roste a množí se. Z listového opadu se navíc do půdy
uvolňují fenolkarboxylové kyseliny, které brání klíčení většiny ostatních druhů rostlin.
Vytlačuje tak naše domácí druhy. Jelikož se jedná o poměrně nepříznivé stanoviště (malá
vrstva zeminy, navážka je neúrodná, vysychavá), snažili jsme se při rekonstrukci lesního
porostu o kompromis mezi přirozenou druhovou skladbou a stanovištními nároky. Byl zde
vysázen dub zimní, který oproti dubu letnímu lépe snáší sucho, nevadí mu ale ani
zamokření a javor klen, který rychle roste.
Převážná většina zbytku obecního lesa jsou břehové porosty olše a jasanu, což je
skladba dřevin blízká přirozené. V současné době však na území celé republiky dochází
k odumírání takovýchto porostů. Proto zde byl zvolen místo nich dub. Na části, která se
nachází u smrkových mlazin byl použit smrk ve směsi s dubem. Je to pouze z důvodu škod
zvěří, která upřednostňuje ve svém jídelníčku listnaté dřeviny. Celkem bylo v obecním lese
(nejen na skládce) vysázeno 3800 stromků, z toho javor klen 1000 ks, smrk ztepilý 300 ks,
dub zimní 2500 ks. Náklady byly přibližně 20 000 Kč.

Hubert Hubík
místostarosta
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Stínavští hasiči
Dne 5.6. 2015 bylo založeno družstvo mladých hasičů, které vede p. Miroslav Kovář
z Bukové.
Zúčastnili se dvou soutěží 27.6. 2015 v Protivanově - získali 2 místo a 3.10 2015 hasičská
soutěž Plamen, kde získali 9. místo. Děkujeme rodičům dětí za jejich zájem a nezištnou
pomoc při organizaci na dětských soutěžích a obci Stínava, která nás podporuje.
Družstvo mladých hasičů má 11 členů: od 6 –ti do 15 - ti let.
Eliška Žandová, Marek a Jakub , Natálie Němcová, Tobiáš Bartoš, Štěpán Václavík, Anna Heraltová,
Valentýna Heraltová, Jakub Krychtálek, Lukáš Krychtálek, Veronika Příhodová, Ondřej Příhoda.
Místní hasiči uspořádali 18.7. 2015 dětský den.
Nejprve děti stříkaly na plechovku hadicí, po té závodily na koloběžkách, soutěžily v pojídání
bonbonu Marš melou, dále nosily pingpongový míček na lžičce a skákaly v pytli. Další atrakcí byl
malý skákací hrad, který zapůjčila Charita Prostějov, dále si mohly děti vyzkoušet střelbu ze
samopalu a prohlédnout si, některé vojenské zbraně. Po té následoval táborák, děti měly špekáčky a
pití zdarma. Akce začala v 15 hodin ukončena byla v 19 hod.
Hasiči informují:
Každoročně dochází v období listopadu a adventních svátků k nárůstu počtu požárů způsobených
hořící svíčkou. Hořící svíčka dotváří romantiku podzimních večerů a zejména vánočních svátků.
Je součástí různých svícnů, adventních věnců, případně aromalamp. Především je to ale otevřený
oheň a je potřeba s ním podle toho zacházet, aby nedošlo k zbytečným újmám na zdraví nebo
škodám na majetku.
NEBEZPEČÍ POUŽITÍ OTEVŘENÉHO OHNĚ
V létě mnozí z nás pobývají v přírodě, kde se často neobejdeme bez táboráku,
grilování nebo opékání buřtů. Oheň v přírodě se však snadno může vymknout
kontrole a napáchat nevyčíslitelné majetkové a ekologické škody. Aby se tak
nestalo, nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku
Dodržujte tato základní pravidla:
 oheň ve volné přírodě rozdělávejte ve vzdálenosti alespoň 50 m od okraje lesa,
 vyberte vhodné místo rozdělání ohně (ne pod větvemi stromů, na kořenech, na suchém listí,
lesní hrabance, v blízkosti suché trávy, stohů, seníků apod.),
 ohniště bezpečně oddělte od okolí (obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením
zeminy apod.),
 při rozdělávání ohně nepoužívejte vysoce hořlavé látky,
 rozdělaný oheň nikdy nenechávejte bez dozoru,
 při grilování gril umístěte na vhodné místo, abyste nezapálili okolí,
 gril vždy instalujte a provozujte přesně podle návodu výrobce,
 při grilování na balkoně si dávejte pozor na odletující jiskry, kouř a zplodiny, které mohou
způsobit požár nebo obtěžovat sousedy,
 pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče
prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.
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Pro děti:

SNĚHULÁK
Na dvoře stál sněhulák,
ze sluníčka dostal strach.
Tak se schoval na zahradu,
do stínu si strčil bradu.
Slunce ho však dohonilo,
paprskem ho pošimralo.
Sněhuláku, neměj strach,
nemusíš se schovávat!
Ještě bude dlouhá zima,
vítr fičí u komína.
Zatím zemi vládne mráz……

Přichází čas zázraků,
čas setkání, čas nadějí i splněných přání.
Přejeme Vám ze srdce překrásné Vánoce
a Silvestr ať vykouzlí
štěstí, lásku, úsměv na tváři,
ať se Vám v novém roce všechno vydaří.
Vaši zastupitelé

Stínavský Zpravodaj vydává obec Stínava jedenkrát za rok.
Redakční rada: Pavel Bokůvka, Ing. Hubert Hubík, Helena Frýdová
Redakční uzávěrka 17.12 2015
Vychází nákladem 60 výtisků.
Distribuce zdarma do všech domácností v obci.
Fotografie doprovázející celý rok v obci si můžete prohlédnout na našich webových stránkách
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