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Milí čtenáři,
vzhledem k současné situaci, kdy se nemohou konat 
hromadné akce, a i setkávání v naší hospodě je možné 
pouze omezeně, chtěli bychom Vás informovat o tom, 
co se v obci děje. Zejména  Vám dát aktuální 
informace k plánované stavbě  vodovodu. Rozhodli 
jsme se proto udělat tento občasník, který Vás, 
doufáme, nejen informuje, ale i pobaví.

Zastupitelé obce

1/2020

Vybíráme ze zastupitelstva

Jak to vypadá s….

4.11.2020 Oprava fasády knihovny ve Staněticích - navržen systém izolace zdí od vlhkosti 
pomocí zařízení fungující na principu elektroosmózy (DryPolsystem). 
24.2.2020 Zastupitelstvo projednalo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
obce pro Římskokatolickou farnost Milavče na opravy farního kostela ve Staněticích ve výši 
50.000,- Kč

13.11.2020 byla podepsána smlouva na vybudování 
vodovodu s firmou FK Bau a.s., cena díla je 9.494.506,75 bez 
DPH. Obecní zastupitelstvo smlouvu schválilo na svém 
zasedání 4.12.2020. 

24.12.2020 Půlnoční mše svatá  nebude

25.12.2020 Slavnost Narození Páně 9:30
26.12.2020 Svátek sv. Štěpána  9:30
27.12.2020 Svátek Svaté rodiny  9:30
1.1.2021 Nový rok  9:30

PES 4 = 20% z celkové kapacity kostela

Obec se pokusí v novém roce zajistit na stavbu vodovodu dotaci. Pokud se jí nepodaří získat, 
zrealizuje obec stavbu vodovodu v roce 2021 z vlastních prostředků.

Vánoční mše



Není přesně známo, kdy a jak ves vznikla. První písemná zmínka o 
Staněticích se dochovala na listině z roku 1239. Reinher, opat kladrubského 
kláštera, prodává Břetislavu II. z Biřkova (z rodu Drslaviců), synu 
Břetislavovu, část vsi Stanětice za 68 hřiven proto, aby mohl zakoupiti vsi 
blíže ležící a tím pro klášter prospěšnější - Kosov a Mamnov (od koho je 
koupil, se tu nepraví). 

Socha svaté Kunhuty

Historie Stanětic

Stanětické nej

Listina se zachovala v originále, je psána na 
pergamenu velmi nedbale připraveném (oba 
dolní rohy jsou ustřiženy a plika je nerovná, jen 
asi 1 cm vysoká), písmem sice dosti nápadným 
(zvláště zkracovací znaménko je neobvyklé), 
avšak odjinud neznámým, které nikterak 
nesouvisí s kladrubským duktem.

Originál sochy sv. Kunhuty z let 1365 - 1370 je umístěn v Národní 
galerii v expozici Kláštera sv. Anežky České na Praze 1, kam jí 
zapůjčil Římskokatolický Farní Úřad ve Staněticích.
V kostele ve Staněticích dnes najdeme pouze její kopii.

Ikonograficky i výtvarně výjimečná socha svaté císařovny Kunhuty 
je charakteristická měkkou modelací. Toto pojetí svědčí o tom, že 
se sochař odvrátil od starší linearizující tradice, a sledoval spíše 
novou tvorbu parléřovské hutě zdůrazňující objem sochy a 
tvarovou monumentalitu.

Z parléřovské huti, která pracovala na stavbě chrámu sv. Víta, 
pochází významná kamenná sochařská díla v chrámu samotném, 
sochařská výzdoba tympanonu Týnského chrámu a také Madona z 
nároží Staroměstské radnice. Té je velmi blízká dřevořezba Madony 
ze Zahražan (1355-60) a některá mladší vystavená díla (Sv. Kunhuta 
ze Stanětic, 1365-70, torzo sv. Prokopa, Madona z Konopiště, 1360-
70). Sochař Jindřich IV. Parléř, autor sochy světce v kapli sv. Václava, 
je považován za zakladatele tzv. krásného slohu, který se stal 
dominantním výtvarným stylem v době Václava IV. a ovlivnil celý 
středoevropský region.

Detail listiny si můžete prohlédnout na www.stanetice.cz



Hasičská kronika 1880 - 1961

čp. 1 – u Babíků

Dům čp. 1 býval od nepaměti součástí svobodného dvora, který se dobrovolně dával v 
ochranu pánům na Rýzmberku. K domu náležely stodoly, 2 stáje, řezárna a ovčín.  
Dochovaly se listiny z roku 1465 a 1480, podle kterých 
Prodal Sigmund Černín ze Stanětic dvůr robotnému muži 
Pavlovi ze Zahořan. Ten jej v roce 1480 opět prodal Petrovi,
Mikšovu synovi ze Hříchovic.

Při sčítání obyvatel v roce 1869 zde bydlel šafář Jakub Flor se svojí ženou, oběma rodiči a s 
pěti dětmi. Dále nádeník Josef Vondraš se svojí ženou a dvěma dětmi a nádeník Mikuláš 
Havel se ženou a dvěma syny.

Společně se starali o 2 voly, 22 telat a 2 vepře.

Čtení z kronik

Historie chalup

Dne 3. června r. 1885 byl sbor se stříkačkou při požáru v obci 
Říchovické. Vyhořelo celkem 16 čísel. V čísle 31 vyšel oheň a 
uhořel tam bývalý rolník Jan Čadek v stáří 56 roků. Sbor 
uhájil č. 24, 26 a 20.

5. února 1909 konala se řádná valná hromada sboru 
„U Toušů“, 30. května výborová schůze „U Konopů“ a 
3. června mimořádná valná hromada „U Konopů“



Výlov rybníka 17.10.2020

Líbí se Vám nový občasník? 
Vaše připomínky a nápady můžete posílat na email: info@stanetice.cz 

Mikuláš 5.12.2020




