ZPRAVODAJ
OBCE ŠTĚMĚCHY
č. 13

Foto: Radek Brož

ÚNOR 2017 – ÚNOR 2019
1

Milí spoluobčané,
v první řadě bych se chtěla vyjádřit k podzimním volbám do
zastupitelstva obce. Velký dík si zaslouží určitě všichni ti, kteří ve volbách
kandidovali. Jména na kandidátce vypovídají o tom, že jsou to lidé, kteří
jsou ochotni se aktivně zapojit do chodu obce. Svůj dík si zaslouží i lidé,
kteří šli k volbám a svým hlasem ovlivnili výsledky voleb.
Po prvních rozpacích jsem teď ve fázi, kdy jsem ze složení zastupitelstva úplně
nadšená. Těším se, že nás čekají čtyři roky společné práce, někdy složitých rozhodnutí, ale
hlavně společně strávené chvíle, které nám už nikdo nikdy nevezme, a na které budeme
jednou rádi vzpomínat. To, že mám možnost naši obec vést je pro mě velkou ctí. Mám
Štěměchy hrozně ráda, a to je pro mě stěžejní. Záleží mi na Vás, protože jsme skoro všichni
příbuzní nebo známí. Přála bych si, aby se nám tady všem dobře žilo. Abychom mezi sebou
měli dobré vztahy, což si myslím, že máme. Vidí to na nás i lidé z okolí. Možná moje slova
někomu připadají přehnaně idealistická a naivní…uvidíme, s jakými slovy budu naše volební
období uzavírat. Letos máme v plánu udělat co nejvíce „kosmetických“ úprav obce, protože
nás čeká oslava 740. výročí obce, 120. výročí hasičů a 50. výročí sportovců. Podrobný
program Vám zavčas sdělíme. Po složitém domlouvání byl datum oslav stanoven na 17. 8.
2019. Je velikou výhodou, že máme už dávno vybudovaný plynovod, vodovod, místní
komunikace, chodníky a nedávno vybudovanou kanalizaci, která bude letošním rokem úplně
zaplacena. Některé obce tyto nemalé investice teprve čekají. Nás ale také ještě čekají velké
výdaje, a to výstavba nové lokality pro rodinné domy a oprava budovy bývalé hospody. I když
jsou roční příjmy obce v řádech milionů, na tyto akce to stačit nebude. Musíme vše
zodpovědně zvážit a naplánovat. Nebudu se o této problematice rozepisovat, bylo by to
zdlouhavé. Jen chci, abyste o našich plánech věděli a pokud k tomu máte co říct, uvítáme Váš
názor nebo třeba radu. Každé zasedání zastupitelstva obce je veřejné a pozvánka visí 7 dní
předem na úřední desce, takže máte možnost za námi přijít. Určitě budeme rádi.
Dost bylo slov! Teď nás čeká hlavně práce!
Mějte se krásně☺
Zuzana Svobodová
Poděkování a prosba
Vážení spoluobčané,
jménem členů nového zastupitelstva obce bych Vám všem chtěla poděkovat za to, že
jste přišli k volbám a dali nám svůj hlas. Budeme se snažit nezklamat vaši důvěru a pro obec
co nejlépe pracovat. Poděkování také patří všem občanům Štěměch, kteří se podílejí na
pořádání různých společenských akcí pro děti i dospělé, účastní se brigád a vždy přiloží ruku
k dílu, protože bez vás by se ve Štěměchách nic nekonalo. Velký dík patří hasičům nejen za
všechny společenské akce, ale především za děti a mládež, které vedou k hasičskému sportu
a na tomto poli dosahují velkých úspěchů. V srpnu 2019 se budou konat oslavy 740 let od
první písemné zmínky o naší obci, oslavy hasičské i sportovců. V průběhu těchto oslav bude
na obecním úřadě uspořádána výstava fotografií, písemností i dalších věcí vztahujících se ke
Štěměchám. Prosíme občany, zda by se nechtěli na této výstavě s námi podílet a zapůjčili
nám fotografie či upomínkové předměty a třeba i vlastní výrobky. Děkujeme.
Radka Řepová
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Zrealizované akce volebního období 2014 - 2018
Vážení spoluobčané,
prostřednictvím našeho zpravodaje jsem si pro Vás připravil takové malé ohlédnutí za
zrealizovanými akcemi v minulém volebním období 2014 -2018.
Zároveň bych tento prostor rád využil na to, abych touto cestou poděkoval bývalému
starostovi ing. Václavu Křivanovi za velmi dobrou spolupráci ve vedení obce, a novému
vedení přeji, ať se jim v práci pro obec daří.
Níže již uvádím zrealizované akce za minulé volební období, které zda se už
povedly či nepovedly, to posuďte sami.
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Oprava střechy hasičárny
Oprava fasády hasičárny
Oprava střechy kulturního domu
Kompletní realizace odkanalizování obce vč. ČOV
Kanalizační přípojky - materiální podpora všem občanům při budování kanalizačních
přípojek vč. osvobození od poplatků za komunální odpad pro připojené nemovitosti
po celé volební období
Vyasfaltování parkoviště na návsi
Vybudování parkoviště u kulturního domu
Vybudování nového dětského hřiště na návsi
Osazení dětského prvku na hřišti na Vrchách
Pořízení 6 kontejnerů na zimní posyp
Koupě nemovitosti bývalé hospody
Realizace nového mostu ve tvrzi vč. opravy příjezdové cesty
Opravy střechy technického zázemí tvrze
Realizace nových zpevněných ploch ve tvrzi
Vybavení technického zázemí ve tvrzi gastro-zařízením vč. rekonstrukce udírny
Realizace nové šatny pro kostýmy v budově OÚ
Realizace nových webových stránek obce
Realizace nové střechy na autobusové zastávce
Realizace ochranné zástěny u kapličky
Realizace nových pravostranných chodníků vč. opěrné stěny kolem hlavní silnice
Zahájení výkupů a směn strategických pozemků pro výstavbu rodinných domů
v lokalitě Záhumenice
Přepracování návrhu studie RD Záhumenice
Vybudování provizorního parkovacího stání u garáží
Objednání vypracování nového Územního plánu obce
Osazení nový pouzder a pořízení nových sloupků na kurtech
Vypracována studie celkového urbanistického řešení objektů v centru obce
Zastupitelé odsouhlasili vzhled obecních symbolů (znaku obce a vlajky) a byla podána
objednávka na jejich projednání v Poslanecké sněmovně a jejich následnou výrobu
Bc. Antonín Šilhavý
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KRONIKA OBCE ŠTĚMĚCHY
Před 740 lety
Před 700 lety byly významnou osadou blízké Heraltice s tvrzí, jejich
majitelem byl Radslav z Heraltic a náležela mu i osada Dašovice a část Předína. Radslav
náležel mezi přední moravské pány a v létech 1256 a 1277 byl purkrabím ve Znojmě. Byl
zřejmě oblíben u Přemysla Otakara II., který ho tak důležitou funkcí pověřil. Současně v této
době byl sudím ve Znojmě Cuzkraj. Oba společně roku 1272 rozsuzovali při mezi klášterem
Luckým a městem Znojmem o pastviny a rybaření. Jak bylo tehdy zvyklostí, obdarovával
zeměpán takové významné osoby svými statky za zásluhy. Lze proto právem předpokládat,
že tento Cuzkraj zeměpanskou osadu Štěměchy dostal darem ze vztahu k Radslavovi, nebo ji
koupil. Zápisy do zemských desek se dělaly později, a tak se teprve roku 1279 dozvídáme ze
zápisu o prvém držiteli Štěměch – Cuzkrajovi, což je také současně první písemnou zmínkou
o osadě Štěměchy.
Před 120 lety
Jelikož v obci dosti často hořelo a pomoc hasičská přicházívala zpravidla pozdě, pociťovali
obyvatelé štěměští potřebu založiti si vlastní sbor dobrovolných hasičů. Propagátorem této
myšlenky byl zvláště řídící učitel Josef Hybášek. Myšlenka tato pak nacházela odezvy zvláště
po posledním požáru stavení Fr. Kasáčka, a tak v září 1899 dochází skutečně k založení
hasičského sboru. Do sboru se přihlásilo 36 činných členů. Obec nákladem 800 zl. zakoupila
stříkačku a odevzdala ji nově zřízenému sboru. Výzbroj pořídil si sbor sám za 600 zlatých.
Prvním předsedou sboru byl jeho zakladatel řídcí učitel Josef Hybášek, prvním náčelníkem
byl učitel Augustin Komárek.
Před 100 lety
Národní svátek 1. květen 1919 byl oslaven stromkovou slavností – zasazením „Lípy
svobody“ před školou. Slavnost začala za přítomnosti obecního zastupitelstva, místní školní
rady a občanů odpoledne o 2 hodině. „Lípa Svobody“ okrášlena národními barvami byla
nesena v průvodě žákem Františkem Šabackým po obci za doprovodu hudby a zpěvu
vlasteneckých písní na místo zasazení. Lípu sázeli: správce zdejší školy Jan Lysák, učitel
Vincenc Čech, starosta obce Jan Dokulil a člen obecního zastupitelstva Cyril Trnka. Správce
školy promluvil pak o významu 1. května, sázení a ošetření stromků. Školní mládež přednesla
báseň a zazpívala píseň. Na to správce školy doporučil „Lípu svobody“ do ochrany občanstva
a mládeže. Zapěním hymny slavnost byla skončena. Oslava prvního výročí našeho
osvobození byla pořádána ve škole se školní mládeži i dospělými s následujícím programem:
1. promluva správce školy o významu 28. října 1918, básně: „Náš tatíček“, „Domov“, „Jsem
Čech!. Písně „Slyšte věční“, „Bývali Čechové“. Zapěním národních hymen slavnost byla
ukončena.

Před 80 lety
Neklidné poměry zostřily se znovu v září, kdy bylo po krátkém odporu dobyto německým
vojskem Polsko. Říši byla vypovězena válka Anglií a Francií. 24. září 1939 byl zaveden lístkový
systém. Obyvatelstvo bylo rozděleno na samozásobitele a nesamozásobitele.
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Nesamozásobitelé dostávali lístky na rýži, vejce, kávu (náhražky), na maso, tuky, chléb a
mouku, mléko a cukr. Samozásobitelé dostávali jen lístky na kávu a náhražky a na cukr. Pro
majitele krav byla stanovena povinnost dodávati týdně z 1 krávy ½ kg másla. Prasata byla
dovolena zabíjeti od 80 kg živé váhy, při domácích zabíjačkách se povinně odváděly 4 kg
špeku do váhy 100 kg. Zároveň byly zavedeny lístky na oděv a boty. Četní dělníci odcházeli na
práci do Německa. Z naší obce odešlo 5 občanů. Dělníci byli uspokojivě zaměstnání i doma
prací na státní silnici, kde pracovalo z naší obce 23 dělníků.
Před 60 lety
8. března 1959 na oslavu M.D.Ž., která se konala ve zdejší škole byl udělen čestný odznak
mateřství matkám, které vychovaly 5 až 7 dětí. Těmto matkám předal vyznamenání předseda
M.N.V. Matky, které vychovaly 8 až 11 dětí, vyznamenával O.N.V. a matky, které vychovaly
12 a více dětí předával vyznamenání K.N.V. Byly to tyto matky: Sochnová Františka č. 8 – 8
dětí, 7 Jeřábková Hedvika č. 1 – 6 dětí, Dokulilová Antonie č. 4 – 6 dětí, Janíková Ludmila č. 9
– 6 dětí, Hamerníková Hedvika č. 21 – 6 dětí, Dokulilová Marie č. 67 – 6 dětí, Růžičková
Antonie č. 100 – 6 dětí, Bobková Anastázie č. 10 – 5 dětí, Dokulilová Emilie č. 22 – 5 dětí,
Horká Marie č. 28 – 5 dětí, Dokulilová Růžena č. 54 – 5 dětí, Dokulilová Anežka č. 64 – 5 dětí,
Bobková Božena č. 66 – 5 dětí, Böhmová Emilie č. 72 – 5 dětí, Bobková Marie č. 77 – 5 dětí,
Padrnosová Marie č. 82 – 5 dětí, Svobodová Pavla č. 86 – 5 dětí, Horká Viktorie č. 106 – 5
dětí, Trnková Blažena č. 110 – 5 dětí, Toufarová Anna č. 39 – 5 dětí, Kovářová Antonie č. 73 –
5 dětí, Dokulilová Božena č. 93 – 5 dětí, Sochnová Františka z č. 8, matka 8 dětí, byla
vyznamenána O.N.V. v Třebíči. V letošním roce za spolupráce občanů a mládeže byla
provedena úprava výletního místa „Tvrze“. Most vedoucí přes val na výletiště byl dostatečně
rozšířen. Dřívější dřevěný obdélníkový skládací parket, byl nahražen novým kulatým
parketem betonovým. Místo dřevěných lavic a stolů byly do země zabetonovány železné
podpěry a na ně přišroubována prkna sloužící za lavice a stoly. Práce byly provedeny
brigádně a bylo odpracováno celkem asi 1.100 hodin.
Před 50 lety
Tohoto roku 1969 byla za spolupráce JZD a národního výboru postavena kulturní místnost z
bývalé usedlosti St. Kružíka o velikosti 8,5 m x 20 m. Národní výbor dodal do této místnosti
okna, dveře, obložení, parkety a vnitřní zařízení. Dále Místní národní výbor přistavěl
přístavek, záchody s vodovodem a celým příslušenstvím. V přístavbě je umístěna šatna a
výčep pro občerstvení. Místní národní výbor se podílel na této výstavbě částkou 90.000 Kčs.
Dále bylo na této odpracováno 3.965 brigádnických hodin a z toho bylo 1.875 hodin
proplaceno. Na další úpravě a vybavení bude dle možnosti pokračováno.
Před 40 lety
Kulturní plán Místního národního výboru byl všemi plánovanými akcemi zaměřen k
významnému výročí naší obce – jejího 700. výročí trvání. Jako první akce proběhl oblíbený
pochod jarní přírodou, nazvaný „Štěměšská patnáctka“. Další, již tradiční akcí bylo
uspořádání dětského dne, který proběhl za slunného počasí 24. června v pěkném prostředí
výletiště „Tvrz“. Tentýž den byla uspořádána členy mysliveckého sdružení zajímavá
myslivecká výstava trofejí a činnosti sdružení spojená s ukázkami ručních prací obyvatel naší
obce nazvaná „Ukaž, co umíš“. Největší kulturní akcí však bylo uspořádání oslav 700. výročí
založení naší obce, které bylo stanoveno na dny 10., 11. a 12. srpna 1979. K těmto
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slavnostním dnům připravila kulturní komise šestidílnou relaci o vzniku naší obce, tato byla
dvakrát týdně vysílána místním rozhlasem. Byla občany velmi dobře přijata a pravidelně
očekávána. Středem zájmu se stal rovněž Jubilejní zpravodaj o historii naší obce, který byl
občanům věnován při návštěvě výstavy o vzniku naší obce v průběhu oslav. K tomuto
významnému výročí objednal Místní národní výbor rovněž jubilejní odznaky. V elipsovitém
tvaru je znázorněn znak obce – původně snad Tvrze s letopočtem 1279 – 1979, dále iniciály
T.DS, které znamenají latinskou zkratku „Teritorium Deštěměchy“, jak se původně obec
nazývala. Uprostřed osmibokého obrazce je rádlo a po obou jeho stranách dvě květiny (snad
květ lnu) symbolizující hlavní druh činnosti našich předků. Pro slavnostní dny naší obce byl
připraven tento program: pátek 10. 8. - sraz rodáků a občanů v kulturním domě, sobota 11.
8. - sportovní hry, neděle 12. 8. - položení věnce u památníků padlých, slavnostní projevy a
koncert dechové hudby. V předstihu těchto oslav byly naším občanům předány pozvánky pro
naše občany – rodáky, kteří bydlí mimo obec.
Před 10 lety
Letošní rok začneme zcela netradičně, a to nejvýznamnější událostí naší obce. Letos naše
obec oslavila 730. výročí vzniku. Při této příležitosti jsme uspořádali „Sraz rodáků“. Tato
oslava se konala ve dnech 1. a 2. srpna 2009. Na připomínku této události se nám někteří
hosté a účastníci podepsali do obecní kroniky. V sobotu 1. 8. byla na OÚ zahájena výstava.
Na té naši občané vystavovali své výrobky. Vystaveny byly třeba pěkné věci vyřezané z
překližky, pěkné šperky vyrobené drátkováním, krásně zdobené perníčky, vykované věci ze
železa, také krásně malované obrazy, lepené modely i soustružené věci. Ovšem největšímu
zájmu se těšily vystavené dobové fotografie. Tyto propůjčili občané. Všem bylo velice milé,
když se na fotkách starých třeba padesát let uviděli, nebo své známé, a pohledy na obec,
která se časem velice změnila. Ve 14 hod. před OU byla oslava zahájena paní starostkou. Paní
starostka pronesla pěkný a citový projev. Poté byly položeny květiny k pomníku padlých
občanů v obou světových válkách (pozn. pouze v 1. světové R.Ř). Poté následoval průvod
obcí. Současně při oslavách zal. obce jsme si připomněli 100. výročí narození št. rodáka –
čestného občana pana Karla Horkého – hud. skladatele. Oslav se zúčastnil jako čestný host
syn pana Horkého. Ve tvrzi byl uskutečněn sl. koncert na počest hudebního skladatele p.
Horkého. Setkání rodáků se konalo v KD a také ve Tvrzi. Na obou místech se občané dobře
bavili. V neděli 2. 8. byla stále otevřená výstava na OÚ a po obědě dechový koncert ve Tvrzi.
Nutno podotknout, že k pěkné vydařené atmosféře přispělo i moc pěkné počasí. Tento rok
slavili i členové hasičského sboru. Slavili 110 let od založení sboru. Také oni měli den
otevřených dveří v místní hasičárně se spoustou starých fotografií a starého hasičského
náčiní. Výročí oslavili již 23. května hasičskou soutěží na Vrchách.
Radka Řepová (doslovný opis z kroniky)
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INFORMACE NEJEN Z OBECNÍHO ÚŘADU
Poplatky za odpady a psy
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo, že se v roce 2019
nebudou vybírat poplatky za odpad. Náklady za svoz odpadu
budou hrazeny z rozpočtu obce. Pokud se bude hmotnost
komunálního odpadu v naší obci rapidně zvyšovat nebo se
přestane odpad třídit, poplatky budou v roce 2020 opět zavedeny.
Děkujeme všem občanům, kteří přistupují k produkci a třídění
odpadu zodpovědně. Poplatky ze psů zůstávají, a to 50 Kč za
jednoho psa a za každého dalšího 100 Kč. Majitelé psů mohou
poplatek uhradit v úředních hodinách v kanceláři OÚ.
Zuzana Svobodová
Obecní lesy Štěměchy
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych Vás ve svém příspěvku tohoto zpravodaje seznámil se stavem
našich obecních lesů. Lesní hospodářský celek „Obecní lesy Štěměchy“ zaujímá plochu 41,41
ha a v rámci katastrálního území Štěměchy jsou lesní pozemky situovány převážně v místních
lokalitách Davdovce, Drbálku, Bazalky, Prašivce a Černého lesa. Dne 28. 6. 2018 byl Krajským
úřadem Kraje Vysočina pro tento lesní hospodářský celek schválen lesní hospodářský plán, a
to s platností již od 1. 1. 2018. Zpracovatelem lesního hospodářského plánu byla firma
LESPROJEKT Brno, a.s., která dle mého názoru odvedla velice zdařilou práci. Poděkování patří
také předchozímu vedení naší obce, které se podařilo zajistit dotační spolufinancování pro
zpracování plánu. Lesní hospodářský plán velice podrobně popisuje stav našich lesů (jejich
věkovou strukturu, zastoupení jednotlivých druhů dřevin, množství dřevní hmoty a
výhledové plány toho, jak by se v následujících deseti letech mělo v lesích hospodařit).
Součástí plánu jsou také porostní a těžební mapy.
Bohužel musím konstatovat, že vzhledem ke stavu v našich lesích jsme nuceni
postupovat nikoli podle schváleného plánu, ale podle vzniklé situace, která je Vám všem
velice dobře známa z procházek v okolí Štěměch, případně vzdálenějších cest v podstatě na
jakoukoli světovou stranu od naší obce. Situace na první pohled není ještě tak vážná jako
například v okolí Znojemska, Jemnicka či Dačicka, případně nižších nadmořských výšek
Třebíčska. Ovšem musíme si přiznat, že stav lesa, který známe například z pohledu na lesní
komplex nad Čechočovicemi nebo Březovou, je předzvěst toho, jak za nedlouho budou
vypadat lesní pozemky v obecních lesích. Ještě zhruba před dvěma roky jsem se domníval, že
včasnými a precizně provedenými zásahy včetně včasné asanace napadeného kůrovcového
dříví jsme schopni situaci v obecních lesích zvládnout. Praxe bohužel ukázala, že ať se
snažíme sebevíc, současná populace kůrovce je v takové síle, že pokud se nezmění současný
trend počasí a nadále bude nedostatek srážek, je náš boj v zásadě marný. Jedna ze studií
vývoje kůrovce uvádí, že pokud kůrovec dokončí svůj vývoj ve smrku o objemu 1m3 stačí
množství nově vylíhlých kůrovců zlikvidovat dalších 8 dospělých smrků. K tomu je třeba říci,
že kůrovec se v současných klimatických podmínkách vyrojí zpravidla 3 až 4 krát ročně.
V kombinaci s několika posledními srážkově podprůměrnými a teplotně nadprůměrnými roky
je tedy jasné, jaký je současný stav. Vzhledem k těmto nepříznivým prognózám budeme
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v obecních lesích i nadále zpracovávat napadené porosty jak jen to nejlépe a nejrychleji bude
možné v duchu myšlenky, kterou preferovali již staří lesníci, a to sice, že boj s kůrovcem
nepřestává v žádném okamžiku a budeme alespoň trochu doufat, že se počasí umoudří a
nějaké obecní lesy s porostem smrku nám zůstanou pro následné generace.
Vzhledem k tomu, že již nyní máme v obecních lesích značné množství holin, budeme
v následujících letech v duchu péče řádného hospodáře tyto plochy připravovat pro
zalesnění a realizovat samotné zalesňování tak, jak nám to ukládá současná platná legislativa
a volit k zalesňení takové druhy dřevin, které budou vhodné jak z hlediska stanovištního, tak i
z hlediska produkčního. Tedy dát základ stabilním porostům, které budou plnit funkce
produkční (co nejefektivnější finanční zhodnocení dřevní hmoty) a současně funkce
mimoprodukční (především funkce půdoochranná a vodohospodářská, rekreační…). Ať
chceme nebo ne, budeme se muset připravit na to, že obecní lesy nebudou tvořeny tak, jak
jsme nyní zvyklí převážně smrkem, nýbrž směsí různých dřevin včetně dřevin listnatých.
Abych ovšem nemluvil jen o samých negativech - myslím si, že ekosystémy, které na
nových holinách, potažmo zalesněných kulturách vzniknou, budou pestrou škálou ptactva a
různých druhů živočichů. Přejme si, aby následující roky byly srážkově bohaté, a tím budou
mít i samotné stromy větší šanci se kůrovci aktivně bránit.
Závěrem mě dovolte, abych Vám poděkoval za důvěru, které se mě dostalo ve
volbách do zastupitelstva obce. „Druhé místo“ bylo pro mě samotného velmi milé
překvapení. Ovšem s ohledem k aktuálním okolnostem, které v obecních lesích nastaly jsem
se rozhodl dát přednost činnosti v obecních lesích před funkcí starosty nebo místostarosty.
Ještě jednou Vám všem děkuji za Váš hlas, kterého si velice vážím, a svůj příspěvek končím
s typicky lesnickým a optimistickým pozdravem Lesu zdar!
Ing. Zdeněk Novák, odborný lesní hospodář LHC Obecní lesy Štěměchy

Cvičení „nejen“ pro ženy ve Štěměchách
Ve Štěměchách probíhá každý týden od podzimu do jara cvičení nejen pro ženy. Je to
cvičení aerobní, posilovací a protahovací pro všechny věkové kategorie. Cvičení probíhá na obci
v obřadní místnosti pod vedením fyzioterapeutky Jany Báňové. Potřebujete s sebou karimatku
nebo deku na cvičení, sportovní oblečení, obuv a pití, rádi přivítáme mladší i starší nadšence do
cvičení. Jelikož se cvičení může časově měnit, dle akcí ve Štěměchách, je dobré se dopředu o
termínu informovat na telefonním čísle 606 335 853. Cvičitelka ráda přizpůsobí skladbu hodiny
momentálním potřebám. A tak přijďte mezi nás, ať už se chcete jen udržet v kondici, chcete
zhubnout, chcete se protáhnout nebo se zkrátka chcete rozptýlit ve všedním stereotypu.
Jana Báňová

8

Obecní symboly I.
Na jednáních zastupitelstva obce bylo schváleno vyhotovení návrhu obecního znaku
a vlajky včetně její výroby firmou LIKA-DECO s.r.o.. Předchozí zastupitelé schválili návrh
obecního znaku a nové zastupitelstvo schválilo návrh obecní vlajky. K návrhům a ke znaku,
který byl dosud v naší obci užíván, se vyjádřil odborník z Podvýboru heraldiky a vexilologie.
Doporučil jednodušší vzhled bez písmen, které podle jeho slov, nemají význam. Obrázek
radlice s krojidlem a len doporučil zvětšit. Doufáme, že se Vám finální vzhled našich symbolů
líbí. Koncem února se dozvíme, jestli návrhy schválila Poslanecká sněmovna. Obec sice za
symboly zaplatí nemalou částku, ale zanecháme tady pro další generace nezapomenutelný
symbol naší obce, který navazuje na úvahu našich předků. Pokud vše opravdu „klapne“,
obecní i hasičskou vlajku společně posvětíme na letošních výročních oslavách.
Zuzana Svobodová
Obecní symboly II.
Používání obecních znaků je upraveno zákonem. Právo užívat obecní symboly uděluje
předseda Poslanecké sněmovny na základě doporučení Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu. Žádost o udělení obecních symbolů projednává Podvýbor pro
heraldiku a vexilologii, který je součástí VVVKMT.
Původní štěměšská pečeť pochází z dob Walldorfů. To byli majitelé sádeckého
panství od roku 1678 do roku 1796, kam Štěměchy v této době patřily. Pečeť je osmihranná
o rozměrech 16 x 16 mm. V pečetním poli se nachází radlice hrotem nahoru. Po stranách ji
doprovází květina (pravděpodobně květ lnu) a kosa bez kosiště. Nad radlicí jsou písmena
I.DS. Obvod pečetě je lemován linkou a perlovcem. Někdy bývá písmeno v názvu I.DS také
vysvětlováno jako „poškozené T.DS“ – snad teritorium Dsstiemyechy. Nový znak obce byl
vytvořen pro Štěměšské historické slavnosti, které se poprvé konaly v roce 2005. Nejen
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podle mého názoru je tento znak velmi zdařilý – obsahuje nejstarší pečeť obce a také barvy
Miličínů. Páni z Miličína vlastnili Štěměchy od roku 1464 do roku 1505
Radka Řepová

Pečeť obce, datování před r. 1749

Znak z roku 2005

Nový znak obce 2019

Vlajka obce 2019
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Hasičské oslavy
Sbor dobrovolných hasičů ve Štěměchách si letos připomíná 120 let od svého
založení. Dobrovolné organizace občanů bojující proti požárům a jiným pohromám začaly
v naší zemi vznikat ve druhé polovině 19. století. Impulzem k založení takové organizace i ve
Štěměchách se staly dvě okolnosti. Tou první byl vznik hasičských sborů v okolních obcích
(např. roku 1897 v Předíně), druhou pak fakt, že právě v devadesátých letech předminulého
století došlo v naší obci ke čtyřem velkým požárům. A tak se z iniciativy řídícího učitele Josefa
Hybáška uskutečnila 8. září 1899 ustavující schůze sboru dobrovolných hasičů také ve
Štěměchách.
Významné výročí si chtějí připomenout i současní členové našeho hasičského sboru.
Protože velká oslava s mnoha doprovodnými akcemi se uskutečnila před dvaceti lety, zaměří
svoji pozornost zejména na připomenutí posledních desetiletí a událostí s nimi spojených.
Dne 17. srpna bude po celý den v hasičské zbrojnici otevřena výstava mapující hlavní
historické mezníky v životě sboru. Po slavnostním svěcení praporu odebere se průvod
hasičských sborů na hřiště na Vrchách, kde se uskuteční rozšířená okrsková soutěž
v požárním sportu. Vyhlášení výsledků soutěže bude mít rovněž slavnostní ráz a bude se
konat na kurtech u tvrze, aby se mohla zúčastnit i veřejnost. Protože také obec Štěměchy si
letos připomíná menší výročí – 740 let od první písemné zmínky, budou hasičské oslavy
zasazeny do rámce obecních oslav, o jejichž programu a průběhu budete průběžně
informováni.
VÝZVA Mapování historie hasičského sboru je velice obtížná činnost. Jak ze samotných
počátků, tak i z dob pozdějších máme málo dokumentů, které bychom mohli použít. Vedení
sboru proto prosí své spoluobčany, aby pokud objeví doma nějaké dokumenty, zápisy či
fotografie dotýkající se historie Sboru dobrovolných hasičů ve Štěměchách, zapůjčili tyto
prameny pro zpracování nejen na zamýšlenou výstavu, ale i pro další historické bádání.
Obrátit se můžete na kteréhokoliv člena sboru. Předem děkujeme!
Stanislav Augustin
Jak to vypadá, když se ve Štěměchách něco nacvičuje
Většinou se začíná skoro pozdě a od toho se to celé odvíjí. Ale začněme od začátku.
Nejdříve vzejde na obci nebo v nějakém spolku nápad uspořádat nějakou akci. Ten, kdo akci
vymyslí, osloví okolí a hledá někoho, kdo jeho nápad zrealizuje. Když takového „nadšence“
najde, má velké štěstí a celá akce začne dostávat konkrétní podobu místa, času, účastníků, a
v neposlední řadě dalších nadšenců, kteří zatím nevědí, co je čeká. A tady začíná „moje práce“.
Vymyslet příběh je ta jednodušší část, sehnat ty zatím nic netušící nadšence, to je ta horší část,
oni jsou ti, kteří totiž budou muset ty moje „ulítlý“ nápady zrealizovat. A je jedno, jestli zrovna
potřebuji děti na vánoční pásmo nebo vystoupení na seniory nebo dospěláky na předtančení na
plese. Vždy je to práce časově náročná pro obě strany. Většinou trénujeme 2x týdně aspoň
hodinku, přípravu postupně zintenzivňujeme, jak se daná akce blíží. A tady patří velké díky všem,
kteří jsou toto mé, ke konci zběsilé tempo ochotni vydržet. Díky patří rodičům, kteří dokáží
přesvědčit své děti, aby vůbec chtěly vystupovat, a potom ještě shání kostýmy, ale díky patří také
těm, kteří chodí do práce, směnují, mají třeba i nějaké zdravotní problémy, a přesto když řekne
Báňová: „Budeme dělat kotoul nebo zvedačku na předtančení“, tak to prostě trénují tak dlouho,
až jsem spokojená. A já si tohoto přístupu nesmírně cením, a proto to také celé dělám. Naplňuje
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mě pocit soudržnosti dospělých a probuzení krajanství malých „Štěměcháků“, kteří tu možná
potom budou taky chtít zůstat a vychovávat své děti v takové obci, kde dokážeme táhnout za
jeden provaz a dokážeme se domluvit i udělat si ze sebe občas legraci.
Takže až příště půjdete na nějakou akci, kde vystupují děti nebo dospěláci ze Štěměch
(mnohdy vaši příbuzní), buďte shovívaví, hodně nám tleskejte a věřte, že je za tím opravdu hodně
práce, a i když to není úplně profesionální a stoprocentní, děláme to všichni s nejlepším úmyslem
pro Vás, kteří nemáte dost odvahy nebo možnost s námi vystupovat…..
Jana Báňová

ŠTĚMĚCHY V ROCE 2017
VÝSTAVBA V OBCI
Dětské hřiště
V roce 2017 bylo přebudováno dětské hřiště na návsi. Zhotovitelem byla firma TR
Antoš, s. r. o. a náklad činil 443 096 Kč. Podíl obce činil 132 929 Kč a získaná dotace od MMR
310 167 Kč. Herní prvky z původního hřiště byly přemístěny a instalovány na Vrchách. Jen
starý kolotoč, který odchoval již několik generací štěměšských dětí, na návsi zůstal.
Opravy ve tvrzi
V podzimních měsících proběhly ve tvrzi velké opravy. Starý most doznal díky
uměleckému kováři Václavu Nohovi značné změny. Bylo zhotoveno nejen nové pěkné
zábradlí, ale také nová dřevěná podlaha nahradila starou poškozenou podlahu betonovou.
Na objektu zázemí – stánku ve tvrzi pro občerstvení byla vyměněna střecha firmou Zacha a
Holásek. Celkový náklad na opravy ve tvrzi činil 538 476 Kč. Podíl obce byl 418 476 Kč a podíl
dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny 120 000 Kč.
Bývalá hospoda
Obec zakoupila nemovitost bývalé hospody na návsi v nákladu 389 000 Kč.
Ostatní
Dále byla instalována ochranná zástěna u kapličky, opravena cesta od kulturního domu do
tvrze, bylo pořízeno 6 ks nádob na zimní posyp a nainstalovány sedáky na gabionovou zeď u
dětského hřiště na návsi.

ZE ZÁPISŮ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZA ROK 2017
Obecní zastupitelstvo schválilo:
- darovací smlouvy na finanční dar: SRPDŠ Předín ve výši 21 000 Kč, MŠ Předín ve výši 5 000
Kč, Nemocnici Třebíč ve výši 10 000 Kč, TJ Štěměchy 30 000 Kč, SDH Štěměchy 50 000 Kč, MŠ
v Markvarticích ve výši 1 000 Kč
- několik smluv o zřízení věcných břemen (s firmami GasNet, E.ON)
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- obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- rozsah oprav pro POV 2017
- závěrečný účet obce za rok 2016 bez výhrad
- zprávu o přezkumu hospodaření obce
- několik smluv o odkupu a prodeji pozemků mezi obcí a jednotlivými vlastníky či firmami
- návrh upustit od vymáhání dlužné částky za nájem po zesnulé Daně Novákové
- žádost o poskytnutí parkovacího místa na zbudovaném parkovišti na návsi
- smlouvu o dílo s firmou TR Antoš, s. r. o. na obnovu dětského hřiště
- partnerskou smlouvu mezi obcí Štěměchy a Podhorácko, o. p. s.
- návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2020 – 2022
- účetní uzávěrku 2016 - smlouvu o nájmu reklamní plochy mezi obcí Štěměchy a firmou
Tomireko, s. r. o. v souvislosti s volejbalovým turnajem Štěměšský kačer
- neinvestiční dar od podnikatelů na Dětský den ve Štěměchách ve výši 4 500 Kč (f. K-STAV, p.
Polenda, p. Pernička)
- smlouvu o dílo s firmou Kovářství – Václav Noha na opravu mostu do štěměšské tvrze
- několik smluv o prodloužení nájemních smluv
- několik smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene s firmou E. ON
- účast v dražbě objektu bývalého pohostinství p. Solařové
- firmě COOP družstvo HB finanční podporu pro rok 2018 ve výši 60 000 Kč na zajištění
provozu místní prodejny
- příspěvek dennímu rehabilitačnímu stacionáři v Třebíči ve výši 35 051 Kč
- smlouvu o dílo s firmou LESPROJEKT Brno, a. s. na zpracování lesního hospodářského plánu
pro lesní hospodářský celek Obecní lesy Štěměchy
smlouvu s Vodárenskou a. s. Třebíč, jejímž předmětem byla dodávka pitné vody a odvod
odpadních vod pro nemovitosti v majetku obce. Jednalo se o hasičskou zbrojnici, budovu
obecního úřadu a kulturní dům
- smlouvu o dílo s firmou Lubomír Zacha na provedení opravy střechy ve tvrzi ve Štěměchách
- návrh rozpočtu obce na rok 2018 a rozpočet na rok 2018
- střednědobý výhled na roky 2020 - 2022
Obecní zastupitelstvo neschválilo:
- žádost Linky bezpečí o poskytnutí finančního příspěvku 3 000 Kč
- smlouvu o koupi obecního pozemku firmou Asistence CZ, s. r. o.
- smlouvu s firmou Netpromotion na budování pozice ve vyhledávačích na webu
- nabídku firmy CPI na odprodej nemovitosti místního obchodu za cenu 1 191 000 Kč
- žádost o poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Třebíč
- návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2020 - 2022
Obecní zastupitelstvo revokovalo:
- usnesení, kterým nebyl schválen záměr prodeje obecního pozemku firmě Asistence CZ, s. r.
o. a následně schválilo záměr prodeje výše uvedeného pozemku dané firmě
- usnesení o návrhu střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2020 – 2022 ze dne 25. 5.
2017 a současně schválilo návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2020 – 2022
Radka Řepová (zápis do kroniky za rok 2017)
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RŮZNÉ
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají řádně každé
čtyři roky a vyhlašuje je prezident republiky. Tyto volby patří k těm nejvýznamnějším
politickým událostem v ČR, neboť jsou důležité pro další směřování naší země. Volby se
konaly ve dnech 20. – 21. října 2017, oproti jiným volbám a rokům byla i vysoká volební
účast.
Jak volili štěměšští občané? Z celkového počtu voličů 244 se voleb zúčastnilo 167 voličů,
volební účast byla tedy u nás 68 %. Všechny hlasy byly platné. 1. KSČM - 28 hlasů – 16 %,
2. ANO 2011 – 27 hlasů – 16 %, 3. ČSSD – 25 hlasů – 15 %, 4. SPD TOMIO OKAMURA –
22 hlasů – 13 %, 5. KDU- ČSL – 20 hlasů – 12 %, 6. ODS – 16 hlasů – 10 %, 7. PIRÁTI – 13 hlasů
– 8 %, 8. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – 6 hlasů – 3 %, 9. TOP 09 – 5 hlasů – 3 %, 10. ZELENÍ –
2 hlasy – 1 %, 11. SVOBODNÍ OBČANÉ– 1 hlas – 1 %, 12. BLOK PROTI ISLAMIZACI – 1 hlas
– 1 %, DĚLNICKÁ STRANA – 1 hlas – 1 %
Výsledky voleb v ČR: volební účast 60,84 %, tj. 8 374 501 voličů , 1. místo ANO 2011 (29,64 %
hlasů), 2. místo ODS (11,32 % hlasů), 3. místo PIRÁTI (10,79 %), 4. místo SPD
(10,64 %),
5. místo KSČM (7,76 % hlasů), 6. místo ČSSD (7,27 %), 7. místo KDU-ČSL (5,80 %), 8. místo
TOP O9 (5,31 %), 9. místo STAN (5,18 %). To jsou strany, které se dostaly do poslanecké
sněmovny. Sestavením vlády byl pověřen vítěz voleb Andrej Babiš, předseda hnutí ANO 2011
Maminka ČR 2017
Tento soutěžní ročník měl na začátku 1 400 zájemkyň, které chtěly zvítězit a stát se
tak Maminkou ČR roku 2017. Do této soutěže se přihlásila i paní Jana Báňová s dcerou
Adélkou ze Štěměch. Dostala se mezi 14 semifinalistek a celou soutěž dne 19. listopadu 2017
v Jihlavě vyhrála. Gratulujeme k velkému úspěchu!
Radka Řepová (zápis do kroniky za rok 2017)
Maminka roku 2017
Jak to bylo s maminkou roku 2017? Do samotné soutěže jsem se přihlásila sama.
Předcházela tomu porada s Vojtou i s Adélkou, který z nich má chuť tuhle soutěž se mnou
podstoupit. Dopadlo to přesně podle mého očekávání, soutěžit měla chuť moje tenkrát ještě
dvanáctiletá dcera Adélka. Do soutěže bych šla raději s Vojtou, protože kluci jsou v tomto
typu soutěže žádanější, ale Vojtovi pohotové a rázné „NE, ses zbláznila, v žádném případě!“
mi to nedovolilo.
Celá soutěž byla zpočátku pohodová, na letní soustředění jsme s Adélkou jely spíše
jako na prázdniny, ale ouha - tam už jsme měly předvést volnou disciplínu, kterou jsme
rozhodně neměly vymyšlenou, natožpak připravenou. Zpočátku jsem sázela na tanec, hru na
klavír nebo zpěv. Trochu jsem vyčkávala, s čím se vytasí ostatní maminky. A pak už to bylo
jasné: tanec, cvičení i zpěv byly zabrány. Co teď? Zbývala jediná možnost, naučit Adélku
tomu novému sportu, který se jmenuje POLE DANCE a kterému jsem se v té době věnovala
asi 2 roky. Je to cvičení, který kloubí silové, taneční a gymnastické prvky na tyči. Začátky byly
dost obtížné a hlavně bolavé, ale naše odhodlání se nám zúročilo hned při semifinále, kdy
jsme právě díky volné disciplíně a „hubě od ucha k uchu“ získaly s Adélkou titul „Maminka
sympatie“. A o ten nám šlo, protože jak jsem Adélce od začátku soutěže avizovala, maminka
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a dcera, obě se 160 cm a podobné si jako vejce vejci, nemohou vyhrát. „Vyhraje nějaká
maminka s malou roztomilou holčičkou nebo chlapečkem,“ to byla má oblíbená věta během
celé soutěže. Když však nadešel den „D“ a my byly ve finále, maminku sympatie jsme
nezískaly. Slzy na krajíčku, mačkáme si ruce, jako že to „neva“, že jsme to aspoň zkusily, že
jsme si to užily a takové ty řeči. Stojíme tam, otevírá se poslední obálka a najednou vyhrává číslo „10“, naše číslo. To bylo prostě k neuvěření. Jsem slabá v kolenou, Adélka mě
podpírá a slzy štěstí se nedají udržet.
Ten zážitek nás pojí navždy. A nejen s Adélkou, se všemi, kteří nás tam přijeli podpořit
a oni vědí, kdo nejvíc povzbuzoval, křičel, pískal a tleskal. A za to vám všem patří velký dík.
Bez vás bychom to nevyhrály. Děkuje Maminka roku 2017
Jana Báňová a Adélka

Foto: Jana Báňová
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI V ROCE 2017
Výšlap na Kobylí hlavu
Již několik let se schází občané Chlístova, Pokojovic, Předína, Štěměch, Markvartic a
Heraltic na Nový rok na Kobylí hlavě. V 15 hodin byl sraz na vrcholu, starosta Heraltic pronesl
projev a popřál všem šťastný nový rok. Počasí bylo krásné, zimní se sluníčkem a obdiv zcela
jistě patří všem, kteří po někdy náročném Silvestru vyrazí na výšlap a začnou tak nový rok
pěknou zimní procházkou.
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka se v naší obci konala 15. ledna 2017. Dvě skupiny koledníků v
kostýmech tří králů obešly vesnici a vybraly 8 332,-, což bylo více než loni. Peníze byly
věnovány Oblastní charitě Třebíč. Tato nezisková církevní organizace pomáhá lidem, kteří se
ocitli v obtížné životní situaci. V našem regionu se vybralo 2 416 865 Kč. Díky výtěžku byly
dokončeny nové prostory Domova pro matky a byla podpořena Raná péče Třebíč – pomoc
pro děti s postižením ve věku do 7 let a pro jejich rodiny. Charita zakoupila zdravotnickou
techniku pro Domácí hospic sv. Zdislavy, podpořila Dobrovolnické a Prorodinné centrum a
poskytla finanční pomoc několika lidem v hmotné nebo sociální nouzi.
Karneval na sněhu
Leden 2017 se co se týče sněhu a ledu opravdu vydařil. Děti stavěly sněhuláky,
sáňkovalo a lyžovalo se na Pasíku a na každém kopečku, objevily se v okolí obce rovněž
běžkařské stopy, kurty u kulturního domu dobrovolníci proměnili v ledovou plochu, kde se
bruslilo a hrál lední hokej. Milovníci zimních sportů si letošní leden opravdu užili. Lyžovalo se
také v okolí na sjezdovkách na Jalovci, Mrákotíně, Šacberku, Lukách nad Jihlavou i jinde. Po
dvanácti letech se uskutečnil i karneval na sněhu v „skiareálu na Bazalce“. Soutěž v maskách
a netradičních lyžařských vozidlech, mezi kterými se objevil i vůz poháněný poníkem Tondou,
se konala za krásného zimního počasí v sobotu 21. ledna. Nechyběl ani skokanský můstek,
ani ledový bar s občerstvením a všichni účastníci této akce si to pořádně užili.
Divadelní představení „Ať žijí duchové!“
V neděli 4. února navštívili opět náš kulturní dům ochotníci z Čechočovic. Pro děti i
dospělé sehráli pěkné divadelní představení podle známého filmu „Ať žijí duchové!“.
Vystoupení bylo hojně navštíveno a všem se moc líbilo.
Hasičský ples
Tradiční hasičský ples se konal v sobotu 11. února 2017. Hasičské plesání zahájila
skupina BAJDYŠ předtančením s názvem Hříšný tanec. Půlnočního překvapení se ujaly opět
hasičky a s některými svými odvážnějšími kolegy – hasiči - všichni zatančili divošský tanec na
píseň od Shakiry WAKA WAKA. K tanci a poslechu zahrála skupina M*E*Š a nechyběla ani
bohatá tombola s občerstvením. Ples měl i hojnou účast.
Radka Řepová (zápis do kroniky za rok 2017)
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Vítání občánků
V neděli 5. března se na obecním úřadě uskutečnila malá slavnost s názvem Vítání
občánků. Program, ve kterém vystoupily štěměšské děti pod vedením paní Jany Báňové a
Simony Špačkové, obsahoval básničky, písničky i skladby na klavír, flétny a kytaru. Uvádění se
ujala Radka Řepová, obrázky do pamětní knihy nakreslila Petra Trnková. Starosta obce Václav
Křivan přivítal 5 nových občánků, a to: Antonína Vejmelku, Denisu Mastnou, Milana
Vídenského, Natálii Novákovou a Elišku Horkou. Pro maminky byla přichystána kytička a děti
dostaly na památku hračku. Dětem i jejich rodičům přejeme hlavně zdraví, štěstí,
spokojenost a rodinnou pohodu.
Štěměšská divadelní společnost
Štěměšští ochotníci si pro své obdivovatele připravili novou hru s názvem „Námluvy
komtesy Gladioly aneb Přistání ve skleníku“. Tato rozverná komedie, kde hlavní roli hrají
rozličné převleky a záměny osob, měla své filmové zpracování se skvělými herci jako byla
např. Iva Janžurová a Miloš Kopecký. Naši ochotníci si s danou hrou pod vedením režiséra
Stanislava Augustina velmi dobře poradili a premiéra, která se ve štěměšském kulturním
domě konala v sobotu 11. března, měla velký úspěch a diváci se výborně bavili. Hru ještě
zahráli v Želetavě a Horním Újezdě.
Stavění máje
Tradiční pálení čarodějnic a stavění máje připadlo tento rok na neděli 30. dubna.
Počasí tentokrát této tradiční hasičské slavnosti moc nepřálo. Bylo pouze 12 °C, chladno a
foukal vítr. U ohně se sedělo v zimních bundách a komu byla opravdu velká zima, vyhledal
teplo hasičské zbrojnice. Při kytaře se zpívalo a povídalo až do ranních hodin.
Pouť
Štěměšská pouť konaná na svátek sv. Jana Nepomuckému, jemuž je zasvěcena místní
kaplička, se tento rok uskutečnila ve dnech 13. – 14. května. V pátek se v obřadní místnosti
obecního úřadu konala slavnostní pouťová bohoslužba, v sobotu uspořádali fotbalisté zábavu
v kulturním domě a neděle už patřila rodinným sešlostem, procházkám po Štěměchách a
návštěvě lunaparku na návsi. Počasí opět jako už mnoho let zpět nebylo zrovna ukázkové,
teploty se pohybovaly kolem 17 °C s dešťovými přeháňkami i bouřkami.
Dětský den
Dětský den spojený s pohádkovou cestou nesl název „Putování s Čtyřlístkem“ a
uskutečnil se za krásného letního počasí v sobotu 3. června 2017 na Vrchách. Trasa opět
vedla lesem, kde byla umístěna jednotlivá stanoviště, které obývaly pohádkové postavičky a
dávaly dětem úkoly. Setkat jste se mohli se Sněhurkou a trpaslíky, mimoni, rytíři, Rumcajsem
a Mankou, divochy, čarodějnicemi, vílami, Bobem a Bobkem, Ferdou Mravencem, s
beruškou, kuchařkami a především nechyběli členové legendárního Čtyřlístku: Fifinka, Pinďa,
Myšpulín a Bobík. Na děti nečekala jen pohádková cesta, ale také malý bagr, projížďka na
koních a na závěr i želetavská pěna. Kromě krásných zážitků si děti domů odnesly i balíčky s
tombolou. Poděkování patří všem organizátorům v čele s paní Ivanou Kovářovou za tuto
krásnou akci pro naše děti
Radka Řepová (zápis do kroniky za rok 2017)
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Foto: Michal Šilhavý
Štěměšský kačer
Volejbalový turnaj se konal v sobotu 29. července za krásného letního počasí.
Zúčastnilo se ho 13 družstev. Ve tvrzi i v kulturním domě bylo přichystáno bohaté pohoštění
nejen pro hráče a jejich doprovod, ale i pro diváky. V turnaji nakonec zvítězilo družstvo
NAŠROT, 2. místo obsadili ŠAMANI a třetí místo získalo mužstvo zvané POHODA. Turnaj byl
tradičně zakončen v naší krásné tvrzi, kde k tanci a poslechu hrála až do ranních hodin
oblíbená Balkánská dechovka z Rokytnice nad Rokytnou.
Potlach
Příznivcům táborových ohňů a trampských písniček patřil sobotní večer 19. srpna, kdy
ožilo místo zvané „Pod Rybníčky“, kde se konala oslava 50. výročí založení T. O. KLONDYKE.
Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení a příjemné posezení s trampy- hudebníky u
táborového ohně.
Strašení na Tvrzi
I když měsíc září patřil k těm chladnějším a deštivějším, babí léto přesto alespoň na
pár dní přišlo. Objevilo se zrovna ve dny, kdy se ve Štěměchách uskutečnila tradiční akce
zvaná Strašení, tentokrát s názvem „Strašidelná tvrz aneb cesta hrůzy 2017“. Dne 30. září
večer se vydali všichni nebojsové po známé trase po Humnech směrem k Dašovu a zpět do
štěměšské tvrze a na mnoha místech na ně čekala všechna možná strašidla. Děti plnily úkoly
a sbíraly také indicie, které jim pomohly odhalit slovo „PEKLO“. Všechni odvážní po
absolvování cesty a vypátrání tajemného slova dostali malé občerstvení a diplom s dárkem.
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FOŠIKUPI
V sobotu 4. listopadu 2017 se ve štěměšském kulturním domě uskutečnil další ročník
tohoto netradičního sportu. V hospodských disciplínách: fotbálku, šipkách, kulečníku a pivu
na ex soutěžily týmy nejen domácí, ale i z širokého okolí.
Setkání seniorů
Sobota 11. listopadu patřila našim občanům v důchodovém věku. V kulturním domě
ve Štěměchách se sešli senioři z Předína i naší obce, aby se zúčastnili této oblíbené akce. Pro
všechny zúčastněné bylo připraveno bohaté občerstvení i pěkný program. Diváci mohli
zhlédnout vystoupení malých dětí s názvem „Popeláři“ (J. Báňová), flétničky (S. Špačková) a
vystoupení větších dětí s názvem „Piráti ze Štěměch“ ( R. Řepová). Toto vystoupení pak ještě
„naši piráti“ znovu úspěšně předvedli na hasičském plese 10. února. V programu nechyběli
ani naši zpěváci, ani tradiční legrační „důchodcovská scénka“štěměšských ochotníků. Paní
Jana Báňová s dcerou Adélkou předvedly také scénku, s kterou vystoupily i v soutěži
Maminka ČR roku 2017. Režisérské taktovky i úvodního slova se opět ujal Stanislav Augustin.
Po skončení kulturního programu seniory jistě potěšilo vystoupení cimbálovky RATHAN a
zbytek večera už hrála k tanci a poslechu kapela ŽÍZEŇ. I tato akce patřila k těm velmi
vydařeným.
Poslední leč
Štěměšští myslivci uspořádali v sobotu 25. listopadu pro sebe, své známé i širokou
veřejnost poslední leč spojenou s taneční zábavou. Pro všechny byly připraveny myslivecké
speciality a bohatá tombola.
Vánoční zpívání
Předvánoční setkání se uskutečnilo v sobotu 23. prosince na návsi. Jako každý rok
před vyřezávaným betlémem vystoupily štěměšské děti se svým vánočním pásmem,
následovali je zpěváci s koledami a písněmi. Celý program zahájili trubači, náves byla krásně
osvětlena a na zahřátí byl připraven rovněž vánoční punč a čaj pro děti. Počasí nám tentokrát
nepřálo, všude bylo bláto a teploty okolo 5 stupňů nad nulou, foukal také silný vítr.
Betlémské světlo bylo skauty dovezeno z Vídně již 17. prosince a celý týden udržováno právě
pro Vánoční zpívání, odkud si ho štěměšští občané mohli odnést jako každý rok domů.
Bohužel silný vítr toho večera uhasil každou svíčku, pouze v petrolejkách se oheň udržel.
Nepřízeň počasí ukončila i celou akci dřív než jindy.
Radka Řepová (zápis do kroniky za rok 2017)
Turnaj v mariáši
Po vánočních svátcích ve čtvrtek 28. prosince se konal v místní hasičské zbrojnici
turnaj v mariáši. „Čertovy obrázky“ mají své příznivce i ve Štěměchách a při hře panovala
dobrá nálada.
Výšlap na Mařenku
Výšlap na horu Mařenku, společné předsilvestrovské setkání občanů nejen
„Mikroregionu Podhůří Mařenky“, se letos uskutečnil v sobotu 30. prosince. I když počasí o
letošních Vánocích nebylo zimní, den před výšlapem napadlo trošku sněhu a mrzlo. Ten den
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bylo i slunečné počasí, které umožnilo pěkný výhled z rozhledny. Tato akce má tradičně
velkou účast. Nikdy nechybí projevy starostů s přípitkem a přáním do nového roku, přátelská
popovídání se známými i opékání špekáčků. Štěměšští účastníci vždy tuto akci zakončují v
kulturním domě, kde na ně čeká myslivecký gulášek.

Fotbalisté
Fotbalovou sezónu 2016/2017 zakončili naši fotbalisté úspěšným 5. místem z 10
mužstev ve skupině 4 B. Ve funkci trenéra a zároveň i hráče působil Lukáš Bobek. Byla to
poslední sezóna ve Štěměchách pro brankáře Jakuba Partla, který přechází do želetavského
týmu. Fotbalisté se účastní všech brigád pořádaných obecním úřadem, pořádají také
každoročně pouťovou zábavu a zajišťují občerstvení na volejbalovém turnaji Štěměšský
kačer.

Myslivci
Myslivecký spolek ve Štěměchách má v současné době 8 členů. Novým předsedou byl
zvolen Libor Toufar, místopředsedou Pavel Kovář ml. a funkci hospodáře vykonával Martin
Báňa. Název honitby, na které působí naši myslivci, je „Pod Horou“. Myslivci každoročně
pořádají poslední leč – tentokrát se konala ve formě zábavy 25. listopadu 2017, vždy vaří
guláš pro účastníky výstupu na Mařenku a také pro soutěžící i diváky na volejbalovém turnaji
Štěměšský kačer. Hlavní náplní mysliveckých sdružení patří především péče o lesní zvěř
hlavně v zimním období, konají také různé brigády na opravu posedů, sušení sena a musí se
postarat i o zvěř sraženou na silnicích.

Hasiči
Sbor dobrovolných hasičů ve Štěměchách měl v roce 2017 96 členů. Hasičům patří
velký dík za pořádání v kulturních a společenských akcí v obci, za účast na brigádách i
provozování pohostinství v hasičské zbrojnici, z jehož výdělku je placeno startovné i doprava
na soutěže pro děti. Jako každý rok pořádali tradiční akce, jako je hasičský ples, stavění máje,
dětský den i strašení pro děti. V tomto roce se neuskutečnily dvě akce, a to bůčkobraní a s
tím spojené uzenobraní právě kvůli rekonstrukci mostu ve tvrzi. Velké poděkování jim také
patří za práci s dětmi a mládeží, účast na soutěžích i pořádání tábora pro mladé hasiče.
Nejen hasičský sbor, ale vlastně celou obec tento rok zasáhla velmi smutná událost.
Dne 16. března při hasičské brigádě v lese náhle zemřel starosta SDH Štěměchy pan Petr
Bobek ve věku 38 let. Odešel tak otec od rodiny, dlouholetý kamarád, dobrý, obětavý a
pracovitý člověk. Čest jeho památce!
Okrsková soutěž se konala v Předíně 17. června. Z našeho sboru se ho zúčastnila dvě
družstva mužů bez omezení věku, jedno družstvo nad 35 let, družstvo žen a 3 družstva žáků.
Muži obsadili 2. a 4. místo, muži nad 35 let rovněž 2. místo a naše ženy v Předíně vyhrály. V
kategorii starších žáků Štěměchy zvítězily, stejně jako v mladší kategorii naše „A“. Družstvo
mladších „B“ skončilo na místě druhém.
V měsících březnu a říjnu byl proveden nákup ve výzbrojně požární ochrany v
Jihlavě. Byly zakoupeny dva vycházkové stejnokroje v ceně 9 800 Kč, 4 kusy PS2 v ceně 7 139
Kč, 2 kusy dámského pracovního stejnokroje YARA pro dorostenky v ceně 4 406 Kč a dvě
přilby ROCK STAR v ceně 2 178 Kč. Z této částky se odečetlo 1 200 Kč z poukázek, které získali
naši dorostenci v okresním kole. Všechny nákupy si hradil sbor sám. Na začátku loňského
roku poskytl Obecní úřad ve Štěměchách sboru částku 50 000 Kč pro potřeby SDH a dalších
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80 000 Kč pro zásahovou jednotku obce, za kterou byly zakoupeny oděvy, boty a rukavice. V
květnu byly od hasičů z Markvartic získány překážky pro požární sport, jež byly dříve
používány AČR. Za toto náčiní zaplatil sbor 6 740 Kč. V červenci byla provedena oprava
mašiny PS18 za částku 9 000 Kč a v říjnu byl opraven přetlakový ventil za 1 422 Kč. V srpnu
proběhla oprava na hasičském vozidle v ceně 1 100 Kč. V roce 2017 měl SDH Štěměchy jednu
událost, a to byl požár dřeva na Vrchách. K události došlo 5. července v 3:22. Na místo
požáru přijely také jednotky z Třebíče, Předína a Rokytnice nad Rok. V okresním přehledu
událostí od 1. 1. do 31. 10. 2017 zasahovali příslušníci HZS Kraje Vysočina i další členové
hasičských sborů či jednotek podniků u 1 381 událostí na území okresu Třebíč, z toho bylo
145 požárů.
Foto: Michal Šilhavý
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Mladí hasiči 2017
Stejně jako minulý rok skvěle reprezentovali Štěměchy mladí hasiči, a to žáci i
dorostenci. Už pátým rokem se daří sestavit tři družstva: jedno družstvo starších žáků a dvě
družstva mladších, což je 21 mladých hasičů. V roce 2017 se zúčastnili všech 15 soutěží
OLMH. Liga byla zahájena soutěží v Mor. Budějovicích a zakončena ve Výčapech. Největší
úspěch starších žáků se konal v Jaroměřicích, kde s časem 15,42 získali bronzové medaile.
Celkově z 27 družstev skončili štěměšští starší žáci s 51 body na 11. místě. Mimo ligu starší
žáci vyhráli okrskovou soutěž. Po odchodu Vojty Báni do dorostu příští rok vznikne
kompletně dívčí družstvo. V kategorii mladších družstvo „A“ získalo bronzové medaile ve
Vladislavi, Jaroměřicích, Heralticích a Budíkovicích. Stříbro si odvezli z Častohostic, Dolních
Vilémovic a Markvartic. Nejlepší čas se podařilo dosáhnout 16,85. Celkově se 113 body
obsadili 4. příčku z 33 družstev. Mimo ligu vybojovali 1. místo v okrskové soutěži a 3. místo v
noční soutěži v Předíně. V kategorii mladších naše „B“ družstvo patřilo mezi věkově
nejmladší týmy. Přestože má tým nováčky, rozhodně se neztratil. Celkově s 23 body skončili
na 16. místě z 33 týmů celého okresu. Největším úspěchem bylo pěkné šesté místo na
poslední soutěži.
DOROSTENCI – Dne 13. května proběhl v Třebíči Český pohár. Ve velké konkurenci
tuzemské špičky obsadila Daniela Šilhavá 18. místo a Monika Královská 21. místo z 36
závodnic. Michal Špaček vybojoval 13. místo z 27 závodníků. V Okresním kole dorostu, které
proběhlo 21. května v Petrovicích, Michal Špaček obsadil 2. místo, v kategorii

Foto: Michal Šilhavý
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dorostenky střední získala Denisa Nováková místo sedmé, Daniela Šilhavá 3. místo a Monika
Královská zvítězila. V krajském kole 11. června ve Velkém Meziříčí vybojovala Monika
Královská 4. místo a Michal Špaček skončil na 3. místě. V Bludově 29. července se konal 3.
závod Českého poháru, při kterém došlo ke zranění Daniely Šilhavé. Přestože se štěměšští
dorostenci účastnili pouze třetiny závodů z Českého poháru, obsadili v celkových výsledcích:
D. Šilhavá 33. místo, Monika Královská 66. místo ze 106 účastnic. Michal Špaček obsadil
celkové 35. místo z 85 účastníků. Na branném závodě 21. října v Hartvíkovicích D. Šilhavá
skončila na 3. místě a M. Královská i M. Špaček závody vyhráli. Na třebíčské halové soutěži
smíšených dvojic D. Šilhavá a J. Dvořáček obsadili 10. místo a M. Špaček a M. Královská v této
kategorii zvítězili.
PLAMEN - Spřátelený sbor hasičů z Markvartic, za který soutěžil v roce 2017 již jen
Vojtěch Báňa, se zúčastnil okresního kola v Petrovicích, kde získali 2. místo a postoupili do
krajského kola. Krajské kolo se konalo 10. června ve Velkém Meziříčí a Markvartice s V.
Báňou obsadily 6. místo. V branném závodě 21. října v Hartvíkovicích reprezentovaly
Markvartice v kategorii starších žáků Tereza Mejzlíková a Bára Petrů.
Podle všech těchto zpráv můžeme vidět, jak skvěle mladí hasiči reprezentují obec a
jakých výborných výsledků dosahují. Velké poděkování patří především trenérům Michalu
Šilhavému a Luďku Špačkovi a všem ostatním, kteří se dětem i dorostencům věnují. V dnešní
„ počítačové a mobilové době“ je skvělé, že vedou děti k hasičskému sportu a ukazují jim, že i
jinak lze trávit čas než jen doma. Je velmi záslužné, že byla vychována nová generace hasičů
ve Štěměchách. Děkujeme.
TÁBORNÍCI – Třetí ročník hasičského táborového soustředění se uskutečnil v
rekreačním středisku Butov u Hracholuské přehrady. Tábor započal 19. srpna a děti zde
strávily celý týden. Všichni účastníci byli rozděleni do třech skupin po šesti členech a v čele
stál vždy jeden z instruktorů – kapitáni: Michal, Honza a Monika. Michalův tým nesl název
Vlčata, Honzův Iggouni a Moniky Knedlouni. Celotáborová hra se nazývala „Robinsonova
zátoka“ a vycházela z knížky o Robinsonu Crusoe. Mladí hasiči tedy nejen trénovali a
připravovali se na podzimní závody OLMH, ale také soutěžili a hráli si. Nechybělo rozdělávání
ohně, výroba přístřešků, hledání lesních plodů, koupání v přehradě, táboráky, výpravy, a
dokonce nechyběly ani olympijské hry a další aktivity. Účastníci tábora s doprovodem
navštívili také město Stříbro. Podle vyprávění i zpráv si to všichni náramně užili.

Statistika obyvatel
K 31. 12. 2017 žilo v naší obci 292 obyvatel. Počet obyvatel má bohužel stále klesající
tendenci. Přistěhovali se tři občané, odstěhovalo se pět a šest občanů zemřelo: J. Kovář, E.
Zvěřina, P. Bobek, D. Nováková, P. Vídenský a J. Bazala. Nenarodilo se jediné dítě přihlášené
k trvalému pobytu ve Štěměchách.
Radka Řepová (zápis do kroniky za rok 2017)
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ŠTĚMĚCHY V ROCE 2018
VÝSTAVBA V OBCI
Investice a opravy 2018
Největší objem finančních prostředků týkajících se investic a oprav v roce 2018 v naší
obci byl použit pro štěměšskou tvrz. Cílem těchto investic bylo, aby štěměšská tvrz byla
kulturním stánkem obce, jak z hlediska estetického, funkčního tak i uživatelsky přívětivého.
Z těchto důvodů byl opraven objekt zázemí včetně opravy udírny v hodnotě 105 000 Kč, bylo
zde pořízeno gastro-vybavení v hodnotě 157 000 Kč od firmy Gastro Žďár nad Sázavou, dále
byly s podporou dotace Programu obnovy venkova Vysočina opraveny zpevněné plochy ve
tvrzi včetně vydláždění kruhu kolem lípy a zvětšení pódia za 283 000 Kč. Tyto opravy byly
zrealizovány za pomoci těchto převážně místních řemeslníků a firem: Instalatérství - Lukáš
Bobek, Zednictví - Milan Novák, Kovářství - Václav Noha, Truhlářství - Pavel Vídenský,
Zednictví - Martin Páral a elektroinstalaci provedl p. Karel Trnka.
Bylo provedeno zatrubnění potoka u hasičárny vč. pořízení kované mříže 25 000 Kč,
realizační firma Zednictví - Martin Páral, Kovářství - Václav Noha a zatrubnění příkopu u
rybníka Posměch 63 000 Kč- realizační firma Martin Báňa.
U kulturního domu proběhla realizace zadláždění parkovací plochy a opravena cesta
ke tvrzi za 116 000 Kč, realizační firma Martin Báňa.
Byla zakoupena elektrocentrála pro SHD Štěměchy za 74 000 Kč a na kurty byly
pořízeny tenisové a volejbalové sloupky včetně osazení do nových betonových základů za
23 000 Kč.
Co se týče projektů a projektové přípravy, byly pořízeny následující dokumenty:
Architektonická studie - Úprava veřejného prostranství v centru obce s využitím nemovitostí
ve vlastnictví obce od Ing. arch. Uchytilové, cena pořízení 43 000 Kč. Cílem této studie bylo
přinést myšlenku a návrh koncepčně estetického a funkčního řešení, kterého by mohlo být
využito při rozhodování, jak využít obecních nemovitostí v centru obce (bývalá hospoda,
nemovitost u dětského hřiště „Novákovi“, a objekt u parkoviště „Bučkovo“), které
v současné době chátrají a mají minimální využití. Studie obsahuje tři varianty návrhů od
minimalistické po maximalistickou.
Dále byla aktualizována zastavovací studie rodinných domků v lokalitě Záhumenice za
10 000 Kč, kde byl zpracovatelem ing. Beroun, která obsahuje varianty umístění rodinných
domů v dané lokalitě s jejich případným dalším rozvojem.
Bylo zadáno vypracování nového územního plánu obce. Pro zpracování nového
územního plánu byl osloven stejně jako předchozích letech Ing. arch. Jiří Hašek. V současné
době je zpracováno a schváleno zadání územního plánu.
Antonín Šilhavý
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ZE ZÁPISŮ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZA ROK 2018
Obecní zastupitelstvo schválilo:
- darovací smlouvy na finanční dar: SRPDŠ Předín - 22 000 Kč, spolku Předínská MATEŘINKA 5 000 Kč, pro firmu Ludvík Hess – Babybox - 3 000 Kč, pro Linku bezpečí, z. s. - 3 000 Kč,
pro SDH Štěměchy - 50 000 Kč, pro TJ Štěměchy - 20 000 Kč, pro Denní rehabilitační
stacionář v Třebíči - 39 313 Kč
- každému členu okrskové komise (kromě zapisovatele a předsedy komise) doplatit
mimořádnou odměnu ve výši 200 Kč z rozpočtu obce v souvislosti s proběhlou volbou
prezidenta republiky
- předložený plán účetních odpisů na rok 2018
- veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 60 000 Kč družstvu
COOP HB na zajištění provozu prodejny potravin a smíšeného zboží ve Štěměchách pro rok
2018 a stejnou částku pro rok 2019
- smlouvu o dílo s firmou Zednictví Martin Páral na opravy zpevněných ploch ve štěměšské
tvrzi
– příkazní smlouvu s firmou BNSOFT s. r. o. na zajištění služeb pověřence v souvislosti GDPR
- smlouvu o nájmu s Lesy ČR
- roční výši nájmů za obecní pozemky ve výši 2 000 Kč za 1 ha
- nájemní smlouvu se soukromým vlastníkem na pronájem obecních pozemků – trvalý travní
porost a zahrada
- účetní uzávěrku za rok 2017 bez výhrad
- smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou E. On Distribuce, a.s. v souvislosti s přípojkou
pro rodinný domek
- koupi pozemků v k.ú. Štěměchy od soukromých vlastníků
- záměry prodeje části pozemku v k. ú. Štěměchy soukromým vlastníkům
- záměry směny části obecního pozemku za pozemky soukromých vlastníků v k. ú. Štěměchy
- počet členů zastupitelstva obce pro příští volební období (2018 – 2022). Obec Štěměchy
bude mít v příštím volebním období 9 zastupitelů
- prodeje části pozemků v k. ú. Štěměchy soukromým vlastníkům
- smlouvu o dílo a poskytování služeb s firmou BP Plus s.r.o. na zajištění služeb týkajících se
mapového serveru s on-line přístupem do katastru nemovitostí, pasportů inž. sítí a technické
mapy
- smlouvu o dodání s firmou LIKA-DECO s.r.o. na vyhotovení návrhů obecních symbolů a
následné předání do poslanecké sněmovny. Dále na dodávku slavnostní vlajky obce a SDH vč.
komponentů
-předloženou variantu obecních symbolů s označením 1 b
- úhradu nákladů za svoz odpadů z rozpočtu obce. V roce 2019 se nebudou vybírat poplatky
od občanů
- rozpočet obce Štěměchy na rok 2019
- starostku obce jako odpovědnou osobu při pořizování změny územního plánu
- příspěvek MŠ Markvartice ve výši 500 Kč
- členy inventarizační komise a plánu inventur
- žádost o souhlas se stavebním záměrem RD
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo:
- bez výhrad zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štěměchy a návrh
závěrečného účtu obce za rok 2017
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- bez výhrad závěrečný účet obce a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2017
Obecní zastupitelstvo rozhodlo:
- o pořízení nového územního plánu obce Štěměchy
Obecní zastupitelstvo schválilo a pověřilo:
- místostarostu obce Bc. Antonína Šilhavého jako osobu při zastupování obce Štěměchy, při
jednáních na přípravě územního plánu obce Štěměchy a dalších kroků s touto
administrativou spojených
Obecní zastupitelstvo pověřilo:
- místostarostu obce Bc. Antonína Šilhavého ke spolupráci při pořízení Územního plánu
Štěměchy
Obecní zastupitelstvo revokovalo:
- usnesení ze dne 26. 6. 2018 a schválilo koupi pozemků od soukromých vlastníků
Obecní zastupitelstvo zvolilo:
- paní Zuzanu Svobodovou neuvolněnou starostkou obce a pana Pavla Kováře neuvolněným
místostarostou obce
Radka Řepová

RŮZNÉ
Prezidentské volby v České republice
První kolo prezidentských voleb se uskutečnilo 12. – 13. ledna 2018. Kandidovalo 9
kandidátů: J. Drahoš, P. Fischer, P. Hannig, M. Hilšer, M. Horáček, J. Hynek, V. Kulhánek, M.
Topolánek a M. Zeman. Samotným volbám předcházely velmi sledované předvolební debaty
v tisku i televizi. Volby byly dvoukolové.
Jak volili štěměšští občané v 1. kole? Celkem voličů: 239, z toho volilo 175, což je 73 %
volební účast: 1. Zeman M. – 82 hlasů, Drahoš J. – 31 hlasů, Horáček M. – 26 hlasů, Hilšer M.
– 18 hlasů, Fischer P. – 11 hlasů, Topolánek M. – 4 hlasy, Hynek J. – 2 hlasy a Kulhánek V.
– 1 hlas.
Jak volili občané ČR v 1. kole? Celkem volební účast 61,92 %. 1. Zeman M. –
38,57 %
(1 985 547 hlasů), 2. Drahoš J. – 26,6 % (1 369 601 hlasů), 3. Fischer P. – 10,23 % (526 694
hlasů), 4. Horáček M. – 9,18 % (472 643 hlasů), 5. Hilšer M. – 8,84 %
(454 949 hlasů),
6. Topolánek M. – 4,31 % (221 689 hlasů), 7. Hynek J. – 1,23% (63 348 hlasů), 8. Hannig P. –
0,57 % (29 228 hlasů), Kulhánek V. 0,47 % (24 442 hlasů)
Jak volili štěměšští občané v 2. kole? Celkem voličů 238, z toho volilo 174 voličů, což je 73 %.
1. Zeman Miloš – 109 hlasů, 2. Drahoš Jiří – 64 hlasů, 1 hlas neplatný
Jak volili občané ČR v 2. kole? 1. Zeman Miloš – 2 853 390 hlasů – 51,37 %, 2. Drahoš Jiří –
2 701 206 hlasů – 48,63 %. Vítězem voleb a prezidentem České republiky se již podruhé stal
Miloš Zeman.
Volby do zastupitelstev obcí a senátní volby
Volby do zastupitelstev obcí se uskutečnily ve dnech 5. – 6. října 2018. V naší obci
se volilo 9 členů a kandidovalo 13 občanů. Celkový počet voličů zapsaných na seznamu bylo
244, volební účast 72,95 %, odevzdáno bylo 178 obálek, platných hlasů bylo 176 . Zvolení
zastupitelé: P. Kovář (133 hlasů), Z. Novák (126 hlasů), Z. Svobodová (125 hlasů), R. Řepová
(122 hlasů), P. Trnková (106 hlasů), A. Šilhavý (102 hlasů), J. Chromý (97 hlasů), K. Trnka (92
27

hlasů), L. Toufar (86 hlasů). Neuvolněnou starostkou obce byla zvolena Zuzana Svobodová a
místostarostou Pavel Kovář.
V senátních volbách kandidovalo za obvod Třebíč 9 kandidátů. V prvním kole byla ve
Štěměchách volební účast 51,44 %, z 243 voličů volilo 125, platných hlasů bylo 124. Získané
hlasy pro jednotlivé kandidáty ve Štěměchách: Ing. S. Zíma (NK, BEZPP) 3 hlasy, Prim.MUDr.
Ph.D., MBA V. Kotek (Rozumní, ND) 3 hlasy, N. Dobešová (ČSSD, ČSSD) 17 hlasů, H. Žáková
(STAN, BEZPP) 35 hlasů, JUDr. MgA. Ph.D. M. Šalamoun (Piráti, BEZPP) 16 hlasů, Mgr. M.
Dudíková (KDU-ČSL, KDU-ČSL) 10 hlasů, JUDr. LL.M. M. Michálek (ANO, BEZPP) 10 hlasů, M.
Nevora (KSČM, KSČM) 26 hlasů, JUDr. P. Paul (SPD, SPD) 4 hlasy.
Do 2. kola za obvod Třebíč postoupili H. Žáková a JUDr.LL.M M. Michálek. Hana
Žáková získala 13 237 hlasů, tj. 77,46 % a Miroslav Michálek 3 850 hlasů, 22, 53 %. Ve
Štěměchách ve 2. kole byla volební účast pouhých 14,88 % , volilo 36 voličů a zvítězila Hana
Žáková s 33 hlasy, Miroslav Michálek získal ve Štěměchách jen 3 hlasy. Novou senátorkou za
obvod Třebíč se stala Hana Žáková. Celkově se v České republice volilo v 27 volebních
obvodech. Zvítězila ODS s 9 mandáty, 3 mandáty získali Nezávislí kandidáti a tři také
Starostové a nezávislí, 2 mandáty pak KDU-ČSL a po 1 mandátu ČSSD, Ostravak, Marek Hilšer
do Senátu, ANO 2011, Česká pirátská strana, Koalice KDU-ČSL, Zelení, STAN a TOP 09, Koalice
ODS, STAN a STO, Koalice ODS, STAN a TOP 09, Koalice Zelení, ODS, STAN A TOP 09 a
SENÁTOR 21.
Volební účast byla v celé České republice v 2. kole pouhých 16,49 %. Stalo se již
pravidlem, že senátní volby v ČR mají extrémně nízkou volební účast a kdyby nebyly spojeny
s volbami do zastupitelstev obcí či jinými, byla by ještě nižší. Podle mého názoru politiky
však volební účast nezajímá, nezamýšlí se nad tím, proč to tak je a ještě se chlubí výsledky
jednotlivých politických stran s pár hlasy. Senátní volby v naší zemi pro většinu lidí nejsou
důležité, mnozí jsou i proti senátu jako takovému. Kdyby došlo k referendu o zrušení senátu,
tak možná máme jen jednu parlamentní komoru.
Radka Řepová

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI V ROCE 2018
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka se v naší obci konala v den svátku Tří králů – Kašpara, Melichara a
Baltazara v sobotu 6. ledna 2018. Tentokrát se vybralo 10 010 Kč. Podle svědectví doprovodu
malých koledníků akce probíhala ve velmi přátelské atmosféře, mnozí občané naší vesnice
na děti vyloženě čekali a měli pro ně připraveny jako odměnu za koledování i sladkosti.
V našem regionu se během Tříkrálové sbírky vybralo celkem 2 676 036 korun a z tohoto
výtěžku bylo zrekonstruováno a rozšířeno zázemí pro terénní službu Domácího hospice sv.
Zdislavy, vybudován nový prostor pro psychologicko-psychiatrickou ambulanci Paprsku
Naděje pro lidi s duševním onemocněním. Jako další byly realizovány programy pro starší a
osamocené lidi a byla podpořena primární prevence na školách. Charita pomáhala také
lidem v hmotné a sociální nouzi, byl zakoupen automobil pro Charitní pečovatelskou službu
a zajištěna svozová služba pro handicapované osoby do charitních zařízení. Děkujeme všem,
kdo přispěli Oblastní charitě Třebíč, rovněž také malým „tří králům“ i jejich doprovodu.
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Divadelní představení Mrazík
V sobotu 20. ledna zavítali opět do Štěměch ochotníci z Čechočovic. Pohádkové
představení podle známého a oblíbeného ruského filmu Mrazík z roku 1964 potěšilo malé i
velké diváky. Nechyběly zde vtipné scénky, známé hlášky ani písničky, které, ač jsou
především starším divákům notoricky známé, si s chutí každý rád znovu vyslechne. Divadelní
spolek z Čechočovic je tvořen především mladými, dětskými herci a klobouk dolů před jejich
profesionálními jevištními výkony.
Radka Řepová

Foto: Pavel Kovář, Zuzana Svobodová

Poutní mše svatá ve tvrzi – návrat k tradici
Poutní mše svatá a přátelské setkání u příležitosti svátku sv. Jana Nepomuckého,
patrona obce Štěměchy, se uskutečnila ve tvrzi dne 18. 5. 2018. Na programu byla mše svatá
a také vystavení opravené sošky sv. Jana Nepomuckého. Počasí přálo, a tak si do tvrze našlo
cestu velké množství dětí i dospělých. Přáli bychom si, aby se tato mše ve tvrzi stala nedílnou
součástí štěměšské pouti.
Pavel Kovář
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Štěměšský kačer
Polovina července již tradičně patří ve Štěměchách volejbalovému turnaji Štěměšský
kačer. V sobotu dne 28. července opět ožily kurty u tvrze a za krásného letního počasí 13
přihlášených týmů změřilo své síly. Zvítěžili Šamani před týmem MISH MASH a na bronzové
příčce skončil tým s názvem: Kozy paní Proškový. Po skončení turnaje se všichni mohli
pobavit v naší krásné tvrzi za doprovodu oblíbené rokytnické hudební skupiny Balkán.
Radka Řepová

Foto: Michal Šilhavý, Zuzana Svobodová
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Foto: Michal Šilhavý, Zuzana Svobodová
Akce pro děti
Štěměšské děti mají vskutku krásné a celkem bezstarostné dětství. Vyrůstají
v nejkrásnějším koutě Vysočiny, dýchají čerstvý vzduch, rodiče se jim, až na to, že je posílají
do školy, snaží připravit zábavné programy a zajistit spokojený život, a když dospějí do
předškolního věku, mohou vstoupit do kolektivu mladých hasičů, což také většinou činí.
Navíc jim tety hasičky a jejich spolupracovnice a pomocníci připravují akce, jejichž proslulost
již dávno překročila hranice naší obce.
Pohádková cesta, která je hlavní náplní dětského dne, se loni uskutečnila v sobotu
16. června. Na tradiční trase lesem až do starého lomu a zpět mohly děti potkat nejrůznější
pohádkové postavy. Strašily i bavily je čarodějnice, potkaly Trautenberka s jeho suitou,
pozdravil je motýl Emanuel, našly i Čtyřlístek, na zpáteční cestu je otáčeli trpaslíci a setkat se
mohly i s dalšími známými z pohádkových knížek a seriálů. Na hřišti na Vrchách, odkud
vycházeli a kam se vraceli, si mohli účastníci pohádkové cesty zaskákat na trampolíně i ve
skákacím hradě a podle chuti zasportovat. Na konci cesty je čekaly nejrůznější odměny i
občerstvení a na závěr programu ještě hebká a chladivá pěna, ze které si je pak mohli rodiče
či jiní zákonní zástupci vylovit a navýsost spokojené odvést (nebo odvléct) domů….
Strašení je další atraktivní akcí, dozajista nejen pro děti. Její termín vyšel tentokrát
na 28. září, takže bylo jen dobře, že nás v loňském roce provázel a potěšil nezvykle teplý
podzim. Každý rok se počet účastníků zvyšuje, což na pořadatele klade značné nároky. Letos
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se na cestu hrůzy vydávali účastníci podle věku, takže od 19 hodin startovali ti nejmladší ve
věku 5-7 let, ti nejstarší (14 let-100) přišli na řadu jako poslední zhruba od 21 hodin. I když
každý účastník čeká, že na něj každou chvíli nějaká obluda vyskočí, přece jen o leknutí i
mrazení v zádech (někdy i níže) nikdy nebývá nouze. Ostatně, také naše strašidelná cesta je
důkazem, že i strach může být zábavou! Závěrečné peklo ve tvrzi a rej strašidel na půdě
kulturního domu už většina bere tak trochu s úlevou, neboť tady každý už ví, že to zvládl a že
ho čeká odměna. Čekání na cestu letos zkrátili a hlavně zpestřili všem účastníkům naši
myslivci se svým programem.
Každý, kdo se jakýmkoliv způsobem někdy podílel na zmíněných akcích, velice dobře
ví, jakou práci to dá, než se dosáhne konečného výsledku. Poděkování jistě zaslouží všechny
pohádkové i strašidelné postavy, jež dětem zpříjemňují i „znepříjemňují“ jejich cestu, ale
především hlavní pořadatelky a pořadatelé těchto akcí, kteří pod vedením Ivy Kovářové
věnují jejich přípravě mnoho a mnoho času i sil…..
Stanislav Augustin

Foto: Michal Šilhavý
Oslava 100. výročí vzniku Československé republiky
Dne 28. října 2018 uplynulo již 100 let od vyhlášení Československé republiky. Po
celém území našeho státu probíhaly během celého jubilejního roku akce a slavnosti
k příležitosti této významné události. Největší oslavy se uskutečnily v Praze a dalších velkých
městech. Konaly se nejen průvody v historických kostýmech i s dobovou technikou, na
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mnoha místech probíhaly koncerty, pietní akce spojené s kladením věnců a odhalováním
nových pomníků. Muzea či výstavní síně pořádaly tématické výstavy. V Praze se uskutečnila i
vojenská přehlídka a velkolepý ohňostroj. Po celé republice se také sázely „Lípy svobody“.
Ani Třebíč nezůstala pozadu. Během třídenních oslav se konala různá taneční i hudební
vystoupení, dále také módní přehlídka i ohňostroj. Třebíč navštívil Ondřej Havelka s Melody
Makers a zlatým hřebem byl příjezd T. G. Masaryka. Horolezci uložili do kupole městské věže
schránku s poselstvím pro budoucí generace. Na podzámecké nivě se utábořil junácký a
sokolský tábor a proběhla zde ukázka výcviku prvorepublikové jezdecké kavalerie a
čtverylka na koních skvěle provedená skupinou Štvanci z Brna. Akce probíhaly na Karlově
náměstí, v divadle Pasáž, na nádvoří zámku, v Národním domě, v bazilice a také na
Podzámecké nivě. Průvod účinkujících prošel historickým centrem města. Bohužel počasí
nám v tyto dny nepřálo. Bylo pouhých 5 °C a zataženo se slabým deštěm.
Ve Štěměchách byl tento významný den připomenut setkáním občanů na Vrchách u
dětského hřiště v neděli 28. října. Slavnost zahájila česká hymna, kterou zahráli mladí
muzikanti na trumpety, poté všechny příchozí přivítal starosta obce Václav Křivan a já
připomněla význam 28. října pro náš stát. Na závěr byla členy zastupitelstva zasazena lípa,
tímto se také navázalo na tradici první republiky – sázení Líp svobody. Členky obecního
zastupitelstva napekly výborné koláčky a nechyběl ani tradiční punč a čaj. I přes nepřízeň
počasí se při této malé slavnosti sešlo několik desítek štěměšských občanů.
Radka Řepová

Foto: Zuzana Svobodová
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Připomínka 100. výročí vzniku ČSR - projev k 28. říjnu 2018
Vážení spoluobčané,
sešli jsme se v tento den - v neděli 28. října, abychom společně oslavili 100. výročí
vzniku Československa. Dne 28. října 1918 vstoupil v život samostatný československý stát.
Jedná se o velmi významnou událost v našich dějinách. Vznik Československé republiky nebyl
ve své době nijak samozřejmý a jednoduchý. Od roku 1526 do roku 1918, téměř 400 let,
patřily české země k habsburské monarchii. Za tu dobu se v rámci tohoto soustátí staly věci
dobré i zlé pro český národ, ale je nutné připomenout, že Češi jako národ slovanský nikdy
neměli stejná práva jako Němci či Maďaři v rámci monarchie, a v 18. století díky
poněmčování hrozil dokonce i zánik českého jazyka i národa. Mnozí byli za své pročeské
názory vězněni a pronásledováni . I samotná 1. světová válka se neblaze podepsala na osudu
mnoha lidí, kdy čeští muži museli jít do války bojovat a umírat za za císaře pána a RakouskoUhersko, mnohými nenáviděné,a v celé zemi zavládla bída a hlad.Do války narukovalo téměř
1,4 milionu Čechů a odhadem zemřelo 140 000. Naštěstí se našli lidé, kteří snili o tom, že
zase jednou budeme mít svůj vlastní stát, poukazovali na slavnou českou minulost a začali
bojovat za budoucí Československou republiku. Náš stát by nikdy nevzniknul bez osobností
jako byl např. T. G. Masaryk, E. Beneš, M. R. Štefánik, K. Kramář, A. Rašín a dalších, kteří
bojovali slovem doma i v zahraničí za vznik samostatného státu. Nesmíme zapomenout také
na naše vojáky v československých legiích v Rusku, Francii a Itálii, jež nasadili své životy v boji
proti Rakousku-Uhersku, Německu a jejich spojencům a v roce 1918 jich už bylo přes
145 000.
Jen ze Štěměch narukovalo do 1. světové války 97 mužů, z nichž 25 padlo na
frontách a někteří další se vrátili s podlomeným zdravím, zraněni a zmrzačeni. Jejich památku
můžeme uctít u pomníku padlých. Deset štěměšských mužů vstoupilo do československých
legií a bojovali ve Francii, Itálii a Rusku za samostatný stát. Byli to např. Josef Bazala, Jan
Ondrák, Antonín Dokulil, Bedřich Škrdla, Václav Janík, Ludvík Trnka a další. V roce 1918
Velká válka skončila a zrodila se Československá republika. Připomeňme si prosím významný
den 28. říjen 1918 citací ze štěměšské kroniky: „Veliká to byla pro nás chvíle, když 28. října
1918 samostatný stát československý vstoupil v život. Nepopsatelné nadšení zmocnilo se
všeho českého lidu. Po celé svobodné naší vlasti rozhostila se láska a rozjiskřila se radost.
Lidé na potkání radostí tiskli si ruce, neznámí se objímali a druh druhu sliboval pomoc.
Bezmezné nadšení vzplanulo po všech našich zemích. Vlající prapory, hlahol zvonů a písní
ohlašovaly lidu československému, že odvěký jeho sen a touhy po svobodě jsou splněny.“
Tato krásná a dojemná slova vyjadřují radost, jaká zavládla mezi lidmi nejen ve Štěměchách,
ale i v celé naší zemi. V rámci období první republiky byl svátek 28. října vždy velkolepě
oslavován, sázely se Lípy svobody, nechyběla hudba, projevy, výzdoba obce, recitace, hymna,
lampionový průvod, divadla či taneční zábavy. I narozeniny PREZIDENTA OSVOBODITELE,
TATÍČKA MASARYKA 7. BŘEZNA byly vždy s úctou připomínány. Historickou se pro Štěměchy
stala středa 13. června 1928. Tohoto dne projížděl obcí prezident republiky Tomáš Garrigue
Masaryk. V obecní kronice je velmi dojemně líčena pasáž, jak se obec připravovala na tento
slavnostní okamžik a jak celý den probíhal. Pro štěměšské občany to byl nezapomenutelný
zážitek. Náš stát během dalších let prošel určitým historickým vývojem, dobami dobrými i
zlými, změnil několikrát svůj název i rozlohu, ale přesto ho tu pořád máme. A svůj! O
významu 28. října bylo už mnoho napsáno i řečeno. Na osobnosti i události tohoto dne by se
měli lidé dívat s úctou, obdivem i hrdostí, a to nejen dnes, kdy si připomínáme 100. výročí
vzniku ČSR. Přála bych si, abychom všichni pocítili alespoň na chvíli tu radost a hrdost, že
jsme Češi a že máme svůj vlastní stát tak, jako naše prababičky a pradědečci a uctili památku
lidí, kteří za něj bojovali.
Radka Řepová
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Foto: Zuzana Svobodová, Pavel Kovář

Advent ve Štěměchách
Na první adventní neděli roku 2018 jsme se sešli na návsi, abychom rozsvítili nově
vysazený vánoční stromek. Počasí nám vůbec nepřálo a možná i proto nebyla účast tak
hojná, jak jsem si přála. Anežka Dokulilová úplně profesionálně připravila ukázku vánočních
výzdob. Přinesla spoustu krásného materiálu, ze kterého si mohl každý pro radost vyrobit
svůj vlastní originální kousek. Adventní čas ve Štěměchách pokračoval tradičním vánočním
zpíváním. Jako každý rok přišlo hodně lidí. Je chvályhodné, že v takovém hektickém čase, kdy
vánoční přípravy vrcholí, si tolik lidí udělá čas a přijde společně nasát milou vánoční
atmosféru, kterou pro nás každoročně připravují naši zpěváci a pod vedením Jany Báňové
naše děti. Doufám, že všichni zúčastnění si adventní akce užili a přijdou i letos, což nám
připadá na prahu nového roku úplně v nedohlednu, ale ono to uteče jako voda, uvidíte☺.
Zuzana Svobodová
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Vánoční Mariášový turnaj 2018
Ve čtvrtek 27. 12. 2018 od 15 hodin se v hasičárně ve Štěměchách uskutečnil třetí
ročník turnaje v mariáši pod názvem Čertovy obrázky 2018. Ze 12 účastníků vzešel kolem
deváté hodiny večerní staronový mariášový šampión. Tím se stal stejně jako loni pro pan Jiří
Binka st., na druhém místě se umístil Milan Slezáček z Moravských Budějovic a na třetím
místě skončil Marián Bartoš z Třebíče. Velké poděkování patří Martinu Báňovi, Petru Trnkovi
alias Pitkinovi, Mariánu Bartošovi, Milanu Slezáčkovi, Martinu Vídenskému, Antonínu
Pospíchalovi a Jaromíru Novákovi alias Hadovi za poskytnutí materiálních darů, věcných darů
a služeb, které přispěly k tomu, aby všichni zúčastnění mohli býti obdarováni, nasyceni a dle
gusta napojeni.
Antonín Šilhavý
Výšlap na Mařenku
Dne 29. prosince 2018 se uskutečnil jubilejní 20. předsilvestrovský výšlap na horu
Mařenku. Účast byla jako každý rok velká. Na přiložené fotografii je vidět, že i naše
štěměšská skupina byla početná. Počasí bylo tentokrát skoro jarní. Netuším, kdo s myšlenkou
předsilvestrovského výšlapu před dvaceti lety přišel, ale musím uznat, že nápad to byl
výborný. Vždycky je to po svátcích příjemná změna. Odtrhneme se od televize, jídla a
„nekonečných“ návštěv. Letos byl výstup na horu smutný, protože les, který rozhlednu
obklopuje, úplně mizí před očima. Nebude trvat dlouho a rozhledna bude stát na holém
kopci. Ještě informace z Mikroregionu Podhůří Mařenky. Koncem roku 2018 složil svoji
funkci předsedy Mikroregionu pan Josef Herbrych a nově byl zvolen pan Antonín Novák,
starosta obce Rokytnice nad Rokytnou.
Zuzana Svobodová

Foto: Pavel Kovář

36

Divadlo
Uplynulá sezóna byla pro členy Štěměšské divadelní společnosti nezvykle dlouhá.
Vždyť zkoušet začali hned na počátku kalendářního roku a poslední představení odehráli až
3. listopadu. Pro uvedení byla tentokrát vybrána hra Lucerna aneb Boj o lípu. Výběr byl
proveden s určitým záměrem, který principál na samotném počátku hercům raději
neozřejmil, a to v naději, že na to přijdou sami, což se také stalo! ( O realizaci tohoto záměru
dozvíte se v samostatném článku) Text zmíněné hry vychází z parodického zpracování
klasické divadelní hry, které v sedmdesátých letech minulého století uvedlo ústecké
Kladivadlo s tehdy začínajícím komikem Josefem Dvořákem.
Premiéra se uskutečnila v sobotu 7. dubna od 19 hodin v našem kulturním domě.
Reakcí publika si všichni její aktéři ověřili, že (opět) vybrali správně! Následně byla hra
opakována na stejném
místě v neděli odpoledne. Při tomto představení došlo
k politováníhodné události, ke které naštěstí dochází (doufejme) maximálně jednou za
dvanáct let! Utrhla se totiž opona a představení tak zachraňoval inspicient s nasazením
vlastních sil, když po celé poslední dějství oponu obětavě držel, aby se mohlo hrát, čímž bylo
obecenstvo pobaveno i neplánovaně.
Po domácím vystoupení následovalo dnes už pravidelné kočování, které zahrnulo
vystoupení v Římově (sobota 21. dubna), v Želetavě (neděle 29. dubna), derniéru mohli
zhlédnout diváci v Horním Újezdě 3. listopadu. Na těchto štacích se znovu potvrdilo, že
návštěvnost na představeních štěměšských ochotníků je nanejvýš uspokojivá a že i přespolní
diváci chodí na „své“ herce rádi.
Stanislav Augustin

Foto: Pavel Kovář
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Lucerna ve tvrzi
Ve starobylé štěměšské tvrzi, kam se občas zvláště v letních měsících přestěhuje na
své výjezdní zasedání místní hospoda včetně svých hostů, spočine s neúprosnou pravidelností
zrak všech přítomných na vzrostlém stromu uprostřed tanečního parketu….. Není proto divu,
že při zmíněných příležitostech častí návštěvníci tvrze z řad Štěměšské divadelní společnosti
připadli na myšlenku, kterou takřka svorně vyjádřili – Budeme hrát Lucernu!
Citace z programu, kterým Štěměšská divadelní společnost pravidelně glosuje svá
představení, uvedla také historický okamžik v životě této společnosti. V pátek 7. září splnil se
sen všech generací štěměšských ochotníků. Jak svým divákům již při premiéře slíbili, přenesli
divadelníci právě uváděný kus do prostředí tvrze. Na třech místech ( na vyvýšeném místě
pod zachovalým pilířem zbudován byl mlýn, zámek postaven na pódiu a prostranství kolem
lípy rozumí se samo sebou) rozehráli děj, s gustem se pohybovali mezi usmívajícími se diváky
a vůbec si užívali krásný večer. K úspěchu představení nepochybně přispělo také nádherné
počasí a skvělé obecenstvo, které se za jednotlivými scénami obětavě otáčelo a přeměnilo
tak princip otáčivého hlediště na princip otáčivého diváka.
Snad stojí za zaznamenání na tomto místě rovněž aktéři tohoto historického
představení. Kněžnu s grácií sobě vlastní hrála Jana Báňová, roli vrchního beze zbytku splnil a
ještě si přidal Michal Mašlán, mlynáře důstojně představoval Rosťa Řepa, v roli Haničky
nebývale vyspěla Monika Smíšková, ve svém prvním počinu se v roli učitelského Zajíčka
představil Patrik Dvořáček, v roli vodníka si s chutí zanadával i postýskal Lukáš Bobek,
babičku ze mlýna i Kláskovou svým přirozeným projevem stvořila Zdenka Dvořáčková, z role
Kláska do role komorníka France a zase zpátky se s chutí převlékal Pavel Kovář, mušketýrem
a průvodcem představením byl Stanislav Augustin. Tvrz osvětlil a ozvučil technik divadelní
společnosti Michal Šilhavý a o věci materiální se staral stálý inspicient Ondra Konvalinka, jenž
se mihl scénou i coby hejkal. A všichni doufají, že se ve tvrzi nehrálo divadlo naposledy!
Stanislav Augustin

Foto: Michal Šilhavý
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HASIČI
Hasičký rok
Na počátku letošního roku čítá Sbor dobrovolných hasičů ve Štěměchách celkem 96
členů, z toho 30 mladých hasičů do 18 let a 19 žen. I když jsou si hasiči vědomi, že jejich
hlavním posláním je ochrana majetku, zdraví a životů spoluobčanů a v tomto směru také ve
spolupráci s obcí budují a vybavují zásahovou jednotku, přece jen velká část jejich činnosti
spočívá také v kulturní a společenské aktivitě v rámci naší obce.
Vždy na začátku roku se koná hasičský ples. Ten se loni uskutečnil 10. února.
Samotný průběh plesu a zejména účast na něm potvrdily, že tato událost má v naší obci i
okolí velice dobrý zvuk. Je to tak i díky programu, který naše členky i členové pravidelně
připravují. Po vystoupení dětí, které ples otevřelo, bylo loni hlavním bodem programu Labutí
jezero. Pod vedením a v choreografii Jany Báňové se podařilo připravit vystoupení, které
mělo vysokou uměleckou úroveň a navíc šířilo slávu našeho hasičského baletu i při
pohostinských vystoupeních v okolních obcích.
Tradičnímu stavění máje předcházel úklid hasičské zbrojnice, kterého se opět ujaly
hasičky. Slavnost stavění máje byla po delší době provázena vcelku přijatelným počasím, a
tak se po upálení čarodějnice sedělo při kytarách u ohně ještě dlouho do noci. Tato akce
zároveň pro hasiče symbolicky otevírá období hasičských soutěží. V případě místního sboru
jedná se především o aktivitu mladých hasičů. Dospělí se zúčastnili okrskové soutěže, kterou
tentokrát připravili hasiči z Brtničky. Z našeho sboru se zúčastnilo po jednom družstvu mužů
bez omezení věku, mužů nad 35 let, žen a žen nad 35 let. Muži i muži nad 35 let obsadili
shodně 2. místo (v obou kategoriích zvítězil Předín), obě družstva žen ve své soutěži zvítězila.
Na závěr okrskové soutěže se představily i kolektivy mladých hasičů. V kategorii starších žáků
naši zástupci zvítězili, v mladší kategorii naše dva kolektivy zaujaly první dvě místa.
Hasiči se také významnou měrou podílejí vždy na organizaci a zabezpečení akcí pro
děti, především dětského dne a strašení. O prázdninách sice utichnou hasičské soutěže
mládeže, naši mladí hasiči však již počtvrté absolvovali se svými vedoucími a jejich
pomocníky z řad bývalých mladých hasičů táborové soustředění, tentokrát v areálu letního
dětského tábora Kalich u Kamenice nad Lipou.
O tom, že hasiči jsou nejmasovější organizací ve Štěměchách, svědčí pravidelné
pořádání bůčkobraní ve tvrzi, při němž se dobře plánují další akce….. Na podzim proběhla
rovněž dlouho plánovaná výměna členských průkazů a závěr roku byl už ve znamení přípravy
výroční členské schůze, plesu atd.
Stanislav Augustin

39

Foto: Michal Šilhavý
Úspěchy mladých hasičů
Díky příznivému počasí zahájili mladí hasiči tréninkovou aktivitu již 30. března na
provizorní dráze u hasičské zbrojnice. Na základě tréninků byla složena tři družstva (jedno
starší, dvě mladší), v nichž se vystřídalo celkem 21 dětí. Loni se naši mladí hasiči zúčastnili
všech 16 soutěží okresní ligy, od jarního zahájení v Moravských Budějovicích až po
vyhodnocení ve Výčapech. Starší žáci dosáhli nejlepšího umístění ve Vladislavi a
v Přibyslavicích (shodně 7. příčka) a celkově obsadili 14. místo z 30 účastníků. Nejlepší čas se
jim podařilo zaběhnout v Kněžicích a ve Starči, shodně 14,67. Kolektiv složený převážně
z dívek má před sebou prakticky ve stejném složení ještě letošní sezónu, a tak by zlepšení
mělo být jednoznačným závazkem.
Mladší „béčko“ je sestaveno převážně z těch nejmladších adeptů hasičského sportu
a patří mezi nejmladší kolektivy v rámci celé okresní ligy. Caparti bojovali po celou dobu
soutěže se zarputilou odhodlaností, dosáhli svého nejlepšího času 18,61, na poslední soutěži
se dostali až na 6. místo. Se ziskem 26 bodů nakonec skončili na 15. místě ze všech 38
družstev. Zkušenější „áčko“ posbíralo čtyři 3. místa, získalo rovněž čtyři stříbrné poháry a
dvakrát se jim podařilo zvítězit – v Častohosticích a v Kojeticích. Jejich nejlepší výsledek
v požárním útoku – čas 15,11 z Kněžic. V celkovém pořadí okresní ligy skončil tento kolektiv
na 3. místě.
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Na podzim loňského roku vstoupili naši mladí hasiči v mediální známost celostátního
významu. Česká televize natáčela pro Křesťanský magazín medailon kněze a hasiče Pavla
Rostislava Novotného. Na žádost pana faráře se ho zúčastnili i naši nejmenší a odnesli si tak
nevšední zážitek a následně na výroční schůzi i honorář v podobě upomínkové odměny.
Stanislav Augustin
Hasičský dorost
V kategorii dorostu reprezentovali náš sbor někdejší členové kolektivu mladých
hasičů. V okresním kole 20. května v Petrovicích skončila Daniela Šilhavá na pěkném třetím
místě, postup do krajského kola vybojovali ve svých kategoriích Monika Královská a Michal
Špaček. Také krajské kolo se konalo v Petrovicích (10. června) a naši reprezentanti byli opět
úspěšní – Monika obsadila 2. místo a těsně jí unikl další postup, Michal zvítězil a postoupil na
mistrovství České republiky, kde skončil na 23. pozici ze 103 závodníků. Navíc se naši
dorostenci zúčastnili i dvou závodů Českého poháru. Po jejich absolvování obsadila Daniela
Šilhavá 130. místo ze 167 závodnic v kategorii ženy a 39. místo z 85 závodnic v kategorii
dorostenky. Michal Špaček byl 8. ze 75 účastníků v dorostenecké kategorii a na 42. místě (z
203) v kategorii muži. Sezónu zakončili dorostenci halovou soutěží dvojic. V Ledči nad
Sázavou stejně jako v Třebíči dvojice Špaček-Královská zvítězila, v Třebíči duo ŠilhaváDvořáček skončilo na 14. místě.
Řady dalších soutěží se kromě toho zúčastnil nejaktivnější požární sportovec v rámci
našeho sboru Michal Špaček. S týmem Střední průmyslové školy Třebíč vyhrál středoškolské
mistrovství ČR a na akademickém mistrovství obsadili v mezinárodní konkurenci 4. místo. Na
okresním kole dospělých obsadil Michal, který zde soutěžil za Výčapy, 1. místo na stovce, na
krajském kole dospělých v Třešti vybojoval v individuálním závodě 4. příčku. Po dodatečné
kvalifikaci měl pak možnost zúčastnit se také mistrovství ČR dospělých. Ve dnech 24.-25.
srpna v Liberci obsadil 23. místo ze 141 závodníků, což je v 16 letech obdivuhodný úspěch.
Navíc v celkovém hodnocení Moravského poháru v kategorii muži obsadil 3. místo, když si
v rámci této soutěže vytvořil zatím osobní rekord 17,41.
K úspěchům našich dorostenců můžeme zařadit také účast Moniky Královské
v literární části soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže. Její povídání o hasičském
táboře ocenila porota jako nejlepší v kraji.
Stanislav Augustin
Tábor očima dětí
V sobotu 18. srpna jsme vyrazili na soustředění mladých hasičů. Tentokrát jsme se
vydali do letního tábora Kalich, který leží nedaleko Kamenice nad Lipou. Byli jsme ubytovaní
v chatkách, které moc slávy nezískaly, ale stejně jsme se tam chodili jen vyspat. Na snídaně,
obědy, svačiny a večeře jsme chodili do hlavní budovy. Ráno nás vzal vždy jeden z trenérů na
rozcvičku, abychom se připravili na celodenní výkony. Někteří si brzo ráno přivstali, aby viděli
východ slunce, zejména starší hasičky.
Dráhu nám připravili trenéři blízko zdejšího rybníka, který nám posloužil i ke
zchlazení po namáhavých trénincích. První den si nás instruktoři rozdělili spravedlivě do tří
skupin. Tentokrát jsme měli téma Indiáni. V čele každého indiánského kmene stál instruktor.
První úkol byl vymyslet pro kmen název. Moničin tým nesl název Hašoni, Michalův tým
Iciptosové a Honzův tým Aerové. V celotáborové hře jsme například házeli oštěpy do bizonů,
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dělali jsme sluneční hodiny, hráli jsme proti sobě plážovou přehazovanou nebo jsme vyráběli
vlastní totem. Celý tábor bylo skóre vyrovnané, proto se trenéři rozhodli první místo udělit
všem kmenům. Byli jsme rozděleni na starší a mladší. Vždy jedna skupina byla na dráze a té
druhé se ujal pan učitel Augustin. Na dráze jsme podávali co nejlepší výkony. Na konci tábora
jsme si udělali takovou malou soutěž o to, který hasičský tým se nejvíce zlepšil. Nečekaně
zvítězili nejmladší hasiči z „béčka“. Stejně jak minulý rok i tentokrát k nám přijeli
představitelé olympijského výboru z Portugalska, Dánska a Mongolska, aby nám zahájili
olympijské hry. Byli jsme rozděleni do skupin podle věku. Všechny disciplíny byly výborné,
ale přesto nejvíc nás bavily ty ve vodě. Předposlední den jsme si jako kmeny měly vymyslet
zábavu na večer k táboráku. Dva kmeny si vybraly vtipné scénky a třetí kmen si pro nás
připravil hry.
Chodili jsme i na různé výlety. Třeba do zmíněné Kamenice, kam jsme chodili i
nakupovat, nebo na vycházku do vedlejší vesnice. Navštívili jsme zábavný areál pro děti
Fábula, tam se nám nejvíce líbila úniková hra Útěk z vězení. V pondělí dvacátého srpna jsme
oslavili narozeniny Pavlíka a pana Augustina. Dohromady slavili 70 let.
Udělali jsme takovou analýzu, ve které jsme se dozvěděli, že se všem na táboře líbilo
a nejvíc se jim líbil bohatý program. Do příště aby se zlepšily akorát chatky. Kromě pár
malých odřenin jsme přijeli domů zdraví.
Za všechny mladé táborníky Míša Šilhavá

Foto: Michal Šilhavý

42

Fotbal
Sezonu 2018/2019 jsme začali dne 12. 8. 2018 v Rokytnici, kde jsme vyhráli 3:1
(branky: Milan Vídenský 3x). Další zápas jsme odehráli doma s týmem Podhorácka. Tento
zápas jsme prohráli 1:3 (branka: Lukáš Horký). Následovaly další zápasy. Prohra doma
s Předínem vysoko 2:8 (branky: Jakub Vídenský, Ondřej Dokulil), prohra ve Starči 4:0, prohra
doma s Blatnicí 0:5, prohra v Přibyslavicích 4:1 (branka: Jakub Vídenský), dále prohra doma
s mužstvem Čáslavice-Sádek 2:4 (branky: Jakub Vídenský 2x) a v Polici 4:1 (branka: Vojtěch
Kučera). Další domácí zápas jsme remizovali s Heralticemi 2:2 (branky: Antonín Šilhavý, Jakub
Vídenský), v Domamili jsme konečně vyhráli 1:0 (branka: Luboš Vejmelka). Předposlední
zápas jsme prohráli doma s Želetavou hokejovým výsledkem 5:6 (branky: Antonín Šilhavý 2x,
Pavel Kovář, Vojtěch Kovář, Jakub Vídenský). Poslední zápas se nám nevydařil a prohráli jsme
v Litohoři 6:0. Nejlepším střelcem po podzimní části sezóny je Jakub Vídenský s 6 góly.
Doufám, že se zlepší přístup některých hráčů a že jarní část soutěže bude mnohem
úspěšnější než ta podzimní.
Pavel Kovář

Myslivci
Vážení přátelé myslivosti, milovníci přírody, rád bych v tomto článku zmínil několik
událostí, které v loňském roce proběhly v našem mysliveckém spolku Štěměchy „Pod horou“.
Myslivecký rok 2018/2019 byl jako tradičně zahájen výroční schůzí, na které proběhla volba
nového předsedy, místopředsedy a mysliveckého hospodáře. Předsedou byl zvolen pan Libor
Toufar, místopředsedou pan Pavel Kovář a mysliveckým hospodářem pan Martin Báňa. Na
schůzi byl dále projednán plán činnosti, včetně pořádání jednotlivých loveckých a kulturních
akcí v nadcházejícím roce. Jedinou společnou loveckou akcí byl hon na drobnou a černou
zvěř. Tato akce se uskutečnila poslední listopadovou sobotu a zúčastnilo se jí 17 střelců a 14
honců včetně několika hostí z okolních spřátelených honiteb. Tentokrát jsme, bohužel,
nenarazili ani na jediný kus černé zvěře, a tak zpestřením celé události byl odlov bažantí
zvěře v lokalitě „ V Širokých“. Na výřadu tedy nakonec skončilo 6 ks zajíců, 50 ks bažantích
kohoutů. K závěru roku neodmyslitelně patří i hlavní kulturní událost, a to „Hubertská leč“.
Po dvouleté přestávce v roce 2015 a 2016 tato akce opět nabývá na oblibě, o čem svědčí i
bohatá účast - 131 platících. Jak je možné shlédnout na přiložené fotografii, všichni
zúčastnění měli možnost ve zvěřinové tombole vyhrát např. sele prasete divokého, muflona
nebo srnu. Opět bych rád využil této příležitosti a poděkoval všem členům mysliveckého
spolku včetně adeptů, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu této
akce. Mimořádný dík právem také náleží i mistrům kuchyně panu Jaromíru Toufarovi
(příprava guláše) a Jaromíru Nechvátalovi (příprava masa). Jejich kulinářský um bych
přirovnal k vínu, čím starší … atd. Výtěžek z této akce využijeme na nákup krmiva pro zvěř a
opravu mysliveckých zařízení. Děkujeme tedy všem, kteří nás přišli podpořit, a doufáme, že
nám zachováte přízeň i nadále.
A co nás čeká v nejbližší době? Dokud zima nepoleví, tak samozřejmě intenzivní
přikrmování drobné a srnčí zvěře, péče o krmná zařízení a odlov škodné zvěře. Dále z
pověření předsedy OMS Třebíč Ing. Tomáše Sedláčka máme na březen připraven cyklus
přednášek pro děti v mateřské a základní škole v Předíně. Zábavnou metodou bychom je
seznámili s hlavním posláním myslivce, a to je ochrana přírody. Snad tak dokážeme vyvrátit
různé pověry a mýty o lidech v zeleném se zbraní v ruce. Ukážeme jim spoustu obrazových
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materiálů,
doprovázených
zvukovými
efekty,
trofejí,
preparované zvěře nebo jejich
částí a mnoho jiných zajímavých
předmětů,
které
souvisí
s mysliveckou
tématikou
a
tradicemi. Někdy mám dojem, že
v dnešní „elektronické“ době děti
absolutně ztrácí zájem o okolní
přírodní bohatství a mnohdy ani
nerozeznají kočku od zajíce.
Neodpustím
si
ještě
malé
„opáčko“ - prosíme ty milovníky
přírody, kteří vypomáhají s
přikrmováním zvěře, aby se
vyvarovali
některých
chyb:
zásadně nelze krmiva ponechávat na zemi (sněhu), ale je nutné je donést přímo do krytých
krmelců, protože ponechaná na mokrém sněhu nebo trávě začne rychle nahnívat, bobtnat a
zvěři může pak spíše uškodit. To platí zvláště pro pečivo. Kolem krmelců by se pak ostatní
lidé měli pohybovat co nejméně, všude totiž zanechávají pachové stopy, které odrazují zvěř.
A na závěr jedna pozvánka do baziliky sv. Prokopa v Třebíči, kde se dne 5. 5. 2019 v
8.00 uskuteční Svatohubertská mše. Myslivosti zdar!
Radek Svoboda, člen MS Štěměchy „Pod Horou“ a KPK OMS Třebíč

Foto: Radek Svoboda
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Rytíř od Černého lesa
Byla teplá srpnová noc, která vybízela k odloučení od všeho lidského a od těch
drobných elektronických potvůrek. Uprostřed zeleného moře kukuřice se vyjímal jediný
záchytný bod připomínající rozhlednu. Konstrukce umožnila vylézt na plochou střechu, kde
si člověk připadal jako na majáku u skalního útesu, o který se rozbíjely mořské vlny. Avšak
nebyly to vlny, nýbrž to jen kukuřičné listy hrály svoji větrnou symfonii a hvězdné nebe nad
hlavou ve spojení se světly aeroplánů vytvářely nádherné obrázkové leporelo. Bylo vcelku
nemožné nerozeznat Velký a Malý vůz a ostatní známá souhvězdí popisované již v
dávnověku. Přemýšlíte o stvoření světa, láká vás pokušení rozhrnout tmavou oponu se
stříbrnými výšivkami a zjistit, kdože to dnešní představení režíruje. Vše bylo tak nádherně
sladěné, nekonečné a pro oči až neuvěřitelné. Absolutní dokonalost celé scenérie dodával
pár kroků od rozhledny vyvěrající pramínek, který sehrával nelítostný souboj s panujícím
suchem. Svou směsnou vůní vody a vyprahlé země vás přenášel do čtvrté dimenze. Snad by
člověk úplně ztratil vědomí, kdyby se v dálce neozývalo bujaré dovádění u nedalekého
lidského obydlí. A i na tuto vzdálenost bylo možné odposlouchat jednotlivá slova, která vítr
poponášel až do výše rozhledny.
Najednou jako by vše utichlo. Pramínek se schoval pod velký kámen, vítr ulehl mezi
listoví, lidský hlahol už také nebyl slyšet. Od Černého lesa se k rozhledně přibližoval zvláštní
zvuk. Nebojácný dusot podobný koňským kopytům doprovázený urputným zápolením
parního stroje s velkým nákladem. Tlukot srdce jakoby udával tempo jednotlivým úderům
kopyt, bořících se do země. Zastavil se. Nitkový kříž, zalitý do skla přečetl rytířovo brnění
s nádherně vybarveným štítem. V zeleném moři trávy u malého ostrůvku stál rytíř od
Černého lesa. Svými zbraněmi a vztyčeným tmavým hřebenem na svém štítu vyzýval
k souboji. Obě srdce bubnovala, probuzené ptactvo svými píšťalami oslavovalo toto
velkolepé klání. Vypětím zatuhlý prst se opírá do kovového lučíku. Žhavá kulka doprovázená
ohnivým zábleskem prochází rytířovým brněním. Mohutné tělo padá k zemi a zbraně mizí
v zeleném moři. Plamínky života v jeho světlech uhasly, jeden z bubnů přestal dunět. Na
malou chvilinku opět nastalo ticho. Slézám ze svého „majáku“, poklekám, abych vzdal čest
poraženému a jeho majestátu, abych vzdal poctu ulovené zvěři.

Radek Svoboda

Statistika obyvatel
K 31. 12. 2018 žilo v naší obci 297 obyvatel. Přistěhovalo se sedm občanů,
odstěhovali se dva a dva občané zemřeli: B. Böhm, I. Šebesta. Narodily se dvě děti: E. Černá,
J. Mastný.
Radka Řepová
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A JEDEN PŘÍSPĚVEK Z NOVÉHO ROKU 2019…

Foto: Pavel Kovář
Štěměšský ,,curling“ cup
V sobotu 2. 2. 2019 se uskutečnil 2. ročník Štěměšského curling cupu na místní ledové
dráze u hasičárny. Dráhu se nám i přes nepřízeň počasí podařilo připravit perfektně. Soutěže
se zúčastnilo celkem 9 dvojic. Nejlépe se dařilo dvojici PETROVCI (Michal Petrů a Mikuláš
Petrů), kteří ve finále porazili VÝBOR SDH (Pavel Kovář, Michal Šilhavý) 2:1 na zápasy. Na
třetím místě skončil tým PEPA (Petra Trnková, Pavel Kovář), který porazil těsným výsledkem
2:1 na zápasy tým BOBCI (Natálie Pospíchalová, Lukáš Bobek). Na 5. místě se umístil PÁJA A
VOJTA (Vojtěch Báňa, Pavel Trnka). Dále VÍTEK A ÁĎA ( Vítek Trnka, Áďa Bobek), další
v pořadí M+M ( Milan Novák s posilou z nedalekého Chlístova Milošem Velebou), BÁŇOVI
(Jana Báňová, Martin Báňa). Tabulku ukončuje tým MAFOŠ A HONZA (Peter Mafoš Trnka,
Honza Dvořáček), kteří hráli se všemi vyrovnanou partii, jen jim chybělo to potřebné
štěstíčko. To ale určitě přijde další ročník. Na závěr nám nezbývá než všem poděkovat a už
teď se těšíme na další ročník.
Pavel Kovář
T. G. Masaryk navštěvuje západní Moravu
V červnu roku 2018 uplynulo již 90 let od chvíle, kdy do našeho kraje zavítal prezident
Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk. K této významné události byl vydán
almanach s názvem „ZÁJEZD PRVNÍHO PRESIDENTA REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ DR. T. G.
MASARYKA DO TŘEBÍČSKÉHO KRAJE DNE 13. ČERVNA 1928“. Tento almanach vydal Redakční
sbor v Třebíči za podpory Městské spořitelny v Třebíči v upomínku na desetileté trvání
republiky československé ke dni 28. října 1928. Knížka byla věnovaná všem občanům
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třebíčského okresu a peníze z prodeje byly použity ve prospěch dětských domovů v Třebíči a
Náměšti nad Oslavou. V brožuře jsou postupně uvedena místa, která T. G. Masaryk navštívil,
popis příprav i samotný průběh těchto slavnostních okamžiků včetně jmen dětí, zastupitelů i
co, kde a komu pan prezident řekl. Toto krásné a dojemné líčení události jen vyjadřuje, jak
obrovskou úctu, autoritu a lásku všeho národa T. G. Masaryk, PREZIDENT OSVOBODITEL,
měl a jak významnou osobností českých dějin se stal. V proslovech či básních je označován
jako génius, osvoboditel, organizátor, hlava československého státu, pan prezident, první
občan, veliký syn našeho národa, otcovský rádce, tatíček, hrdina… A to už o něčem
vypovídá…
Městská rada v Třebíči již v červnu 1926 zaslala kabinetní kanceláři prosbu, aby
prezident na cestě do Židlochovic navštívil i naše město a kraj. V zámku v Židlochovicích měl
Masaryk své oficiální prezidentské sídlo na Moravě, navštívil ho celkem 6 x a většinou zde
pobýval jeden měsíc. K návštěvě tohoto kraje došlo pak až v jubilejním roce 1928, kdy se
slavilo 10. výročí naší samostatnosti. Ve dnech 12. – 13. června prezident Masaryk podnikl
ze Židlochovic zájezd na západní Moravu a navštívil i město Třebíč. Vesnice i města soupeřily
mezi sebou, kdo bude mít hezčí výzdobu či uvítací program, Masarykovi všude připravili
vskutku královské uvítání. První místo, které na své cestě navštívil, byly Rapotice. Stejně jako
v každém dalším městečku či vesnici byla provedena výzdoba s vlajkami, květinami,
slavobránami, nastoupeny byly všechny spolky – Sokol, Orel, ochotníci, nechybělo vítání
chlebem a solí, alegorické vozy, pěvecké sbory i s hasiči, legionáři, zastupitelstvo obce,
školáci, muzikanti, lidé v krojích a špalíry občanů podél cesty, kudy projížděla prezidentská
kolona. Děti mu přednesly básničky, následoval projev starosty se slovy díků za naši
republiku, několik slov Masaryka, národní písně, fanfáry z „ Libuše“, skladba „Má vlast“,
hymna. Právě v Rapoticích poklepal kladívkem Masaryk na zakládající kámen nové školy, aby
se v ní dětem dobře učilo. V Kralicích mu děvčátko 1. třídy předneslo tuto básničku: „Tatíčku
náš, presidente, zdráv buď dlouho mezi námi, my Tě máme tolik rádi, jako jaro s písničkami.
Tvoje drahá hlava bílá ať tu ještě dlouho žije a Tvé srdce bohatýrské ať tu ještě dlouho bije.
Tvoje oči rozjasněné v starostlivé, dobré tváři, ať nám ještě dlouhá léta z Hradčan republikou
září.“ Dalším místem, které navštívil, byla Náměšť nad Oslavou. Zde ho přivítala i selská
jízda 20 jezdců. Na náměstí, kde bylo pódium, byly proneseny projevy a pozdravy, zde si také
pan prezident prohlédl šestidílnou bibli Kralickou a dostal dar – podobiznu Štefánika. Do
Náměště se sjeli obyvatelé všech okolních obcí, přišli pěšky či na ověnčených vozech.
Masaryk prošel také špalírem školních dětí a vlídně s nimi hovořil. Ve Vladislavi měly děti
připravenou i kytici pro slečnu Alici Masarykovou, která nepřijela, tak květiny přijal její
tatínek se slibem, že je dceři doručí. Podepsal se také do obecní i školní pamětní knihy.
Největší oslavy nastaly v Třebíči. Z Třebíče vzešel impuls prezidentské návštěvy, byl
vytvořen komitét a konalo se osm schůzí, v nichž se probíral program i vše týkající se onoho
slavnostního dne. Na náměstí bylo postaveno několik pódií, po cestě také slavobrány a alej
stožárů, mosty byly zkrášleny věnci a každý třebíčský občan vyzdobil svůj dům. Na 200
zpěváků nacvičovalo mohutný „Slavnostní sbor“ od B. Smetany. Děti ze škol měly utvořit na
náměstí oboustranný špalír v podobě U otevřeného k radnici a třebíčští obuvníci mu vyrobili
dar – vysoké jezdecké boty žluté barvy. Dne 13. června byla Třebíč připravena uvítat svého
prezidenta. Od rána se žactvo z 29 vesnic sjíždělo vlaky i vozy a spolu s Třebíčany přicházeli
na Karlovo náměstí. Nechyběli ani hasiči, Sokoli, Orel i Dělnická tělocvičná jednota, legionáři,
krojované dívky i chlapci, zástupci obcí, škol, církví, úřadů a spolků. Na estrádě (pódiu) byli
např. generál J. Syrový, Dr. J Všetečka, senátor Jílek, poslanec Molík a další pozvaní hosté.
3000 dětí vytvořilo špalír. Po 10. hodině se rozezněly zvony, pak také tovární sirény a
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slavnostní fanfáry z opery Libuše. U Ptáčovského žlebu se k prezidentovi přidala Selská jízda
v počtu 80 jezdců a sokolská četa jezdecká. Dalších 80 jezdců se připojilo k průvodu u
Smetanova mostu. Prezident vystoupil na Karlově náměstí z auta a za zvuků hymny důstojně
přišel na pódium, kde ho přivítal starosta Třebíče Josef Vaněk. Masaryk se podepsal do
pamětní knihy, vyslechl ještě další proslovy, prošel špalírem dětí a autem se přesunul na
nádvoří třebíčského zámku – k bazilice. Zde ho opět opět přivítaly zástupy lidí. Prohlédl si
s průvodcem baziliku a poté pokračoval do průmyslové čtvrti Stařečka, kde stály živé obrazy
– skupiny lidí představující různá řemesla např. koželuhové, kováři, bednáři a další,
nechyběli zde rovněž dělníci z borovinské továrny.
Po návštěvě Třebíče byla další zastávkou Červená Hospoda, kde přijal kytici i projev
od lidí ze Starče. Občané Markvartic, Rokytnice, Chlístova a Římova pana prezidenta
pozdravili na Veverce. Návštěva Štěměch je podrobně popsána v článku dalším. Po
Štěměchách následoval Předín. Přípravou akce zde byl pověřen řídící učitel Vincenc Skála.
Obec byla vyzdobena, legionáři, Sokolové, hasiči, předínská kapela, žactvo i všichni občané
připraveni. Postaven byl i alegorický vůz „Svoboda“. Do Předína také dorazili i lidé
z Opatova, Brtničky, Dlouhé Brtnice i Kněžic. Před 12. hodinou se prezidentská kolona
objevila v Předíně. Masaryka uvítala slavobrána zdobená knoflíky a perletí – škeblemi a
mušlemi s nápisem: „Pravda vítězí“. V Předíně se ještě ve dvacátých letech vyráběly knoflíky
z perleťových lastur, které se dovážely z Tahiti, Madagaskaru a Indočíny. Prezident byl
obdarován na památku svou podobiznou vyrýsovanou na perleťové šálce. Předínští získali od
Masaryka příspěvek na výstavbu školy. Z Předína přejela prezidentská kolona do Želetavy,
kde prezident navštívil statek agrárního politika Františka Staňka. Tento den ještě navštívil
město Telč.
Radka Řepová
Tatíček Masaryk projíždí Štěměchami
„Navždy zůstane pro naší obec památným dnem středa 13. června 1928, neboť v
tento den projížděl a zastavil se ve zdejší obci první president republiky T. G. Masaryk. Již
několik dní před příjezdem našeho milovaného pana presidenta, tatíčka Masaryka, činily se
horlivé přípravy k jeho uvítání. Příprav těchto súčastnilo se činně všechno obyvatelstvo
vesnice. Zvláště dorost, soustředěný v místním osvětovém spolku „Pokrok“, horlivě pracoval
na přípravách k okrášlení naší chudobné vesničky. K uvítání pana presidenta postaveny byly
dvě pěkně upravené slavobrány. Na první byl umístěn veliký státní znak a pod ním nápis
„Buď vítán“. Na druhé bráně byl umístěn znak střední a nápis „Buď zdráv“. Celá cesta přes
vesnici byla vyzdobena ověnčenými stromy a prapory. Veškeré přípravy k uvítání byly hotovy
již v úterý večer, dne 12. června. S netrpělivostí byl očekáván příští den. Krásné a teplé jitro
dávalo tušiti pěkný den. Od časného rána vypadaly Štěměchy jako o největším svátku. Lidé
svátečně ustrojení upravovali ještě tu a tam svoje příbytky, zahrádky, okna atd. Také pomník
padlým byl pěkně ozdoben a k němu jako čestná stráž postavil se ruský legionář Antonín
Dokulil se sl. Ludmilou Horkou, oba v kroji. Podél cesty pak zaujali místo občané zdejší i z
okolí. Také veškeré žactvo zdejší s kyticemi a praporky zaujalo místo při silnici, kudy měl pan
president jeti. Ke zdejším žákům připojilo se žactvo z Heraltic. Místní hasičský sbor utvořil
špalír po obou stranách silnice. Všichni již netrpělivě vyčkávali příjezdu pana prezidenta.
Asi o ½ 11 hodině objevilo se první auto, v němž jel pan vrchní rada politické správy z
Třebíče Navrátil, který oznámil, že pan president jede ve třetím voze. Všech zmocnilo se
rozechvění a každý cítil velikost okamžiku, který se kvapem blížil. Přejelo auto druhé a teď –
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teď měl již nastati onen okamžik, kdy měli jsme popatřiti tváří v tvář našemu milovanému
Osvoboditeli. Každá minuta zdála se věčností. Konečně zvuk automobilové houkačky a hukot
motoru ohlašoval příjezd třetího vozu, v němž měl přijeti pan president. Nadšené a hlasité
pozdravování občanů stojících na začátku vesnice tuto domněnku potvrdilo. A vzápětí zvolna
vyšinul se zatáčky automobil vezoucí našeho drahého osvoboditele tatíčka Masaryka.
Nepopsatelné pohnutí zmocnilo se všech diváků a mnohým z nich při spatření stařičkého,
avšak dosud svěžího Osvoboditele bezděky vstoupily slzy do očí, slzy radosti, že spatřili toho
o němž tolik krásného slýchávali. Na hřímavé „Na zdar“ odpovídal pan president úsměvem a
pokynem ruky. Ačkoliv auto pana presidenta jelo velmi zvolna, zdálo se, že přímo letí.
Na konci vesnice u vyhořelých domků se pan president zastavil. Místo toto bylo
úplně opuštěno, poněvadž obyvatelstvo bylo shromážděno dole ve vsi. Zůstala tam pouze
požárem postižená vdova pí. Šabacká s několika sousedkami. Před příjezdem pana
prezidenta zastavil u spáleniště pan vrchní rada politické správy v Třebíči J. Navrátil ještě s
jedním pánem z průvodu, a ten vyplatil požárem postižené vdově Šabacké 4.000-Kč jako dar
od pana presidenta. Obdarovaná děkovala a chtěla svůj dík projeviti políbením ruky, ale
přítomní pánové pravili, aby jim neděkovala, nýbrž panu presidentovi. Sotva auto s oběma
pány odjelo, objevilo se auto pana presidenta, který také dal u spáleniště zastaviti. A tu
obdarovaná vdova obešla auto pana presidenta, vzala pana prezidenta za ruku, chtějíc mu ji
políbiti. Pan president však zjevným posunkem a slovy „Nechte, nechte“, díky odmítl. Na to
obdarovaná pravila: „Zaplať Pán Bůh, pane presidente, já jsem tady dostala od nich dar
4.000-Kč.“ Pan prezident odpověděl: „No, já na vás budu ještě pamatovati“. Pomalu odjížděl.
Poněvadž ostatní požárem postižení nebyli přítomni, poslal jim pan prezident každému
2.000-Kč odpoledne k panu starostovi. Jakmile obyvatelstvo shromážděné dole ve vsi se
dozvědělo, že pan president zastavil u spáleniště, utíkali všichni v divém chvatu, aby ještě
alespoň na okamžik spatřili drahého svého Osvoboditele. Avšak přišli již pozdě. Pan prezident
byl již za vesnicí. Zpráva, že pan president obdaroval chudičkou, požárem zničenou vdovu,
měla ohromný účinek. Mnohý, kdo se to dozvěděl plakal pohnutím nad dobrotou pana
presidenta. U horní brány vesnice za celou obec pozdravili jej naposled starci z vesnice, kteří
při průjezdu pana presidenta branou ukázali mu nápis: „Buď zdráv!“, přejíce mu tak
dlouhého a trvalého zdraví jménem všech občanů.
Radka Řepová (doslovný opis z kroniky)
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2019
OBEC ŠTĚMĚCHY
IČ: 00378704

Par.
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
1032
1032
3392
3392
3419
3419
3612
3612
3639
3639
3639
3639
3639
3723
3723
6171
6171
6310
6310
0000
PŘÍJMY
VÝDAJE
Par.
1032
1032
1032
1036
1036
2212
2212
2212
2221
2221
2292
2292
2310
2310
2321
2321
3111
3111
3113

Pol.
Text
1111
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.
1112
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
1121
Daň z příjmů právnických osob
1122
Daň z přijmů právnických osob za obce
1211
Daň z přidané hodnoty
1341
Poplatek ze psů
1361
Správní poplatky
1381
Daň z hazardních her
1382
Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.
1511
Daň z nemovitých věcí
4112
Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
Bez ODPA
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Lesy - podpora ostatních produkčních činností
2132
Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
Zájmová činnost v kultuře
2111
Startovné
Ostatní tělovýchovná činnost
2132
Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
Bytové hospodářství
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
3111
Příjmy z prodeje pozemků
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
2310
Příjmy z prodeje kovového odpadu
Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. majetku
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Činnost místní správy
2141
Příjmy z úroků (část)
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
8115
Neroz. zisk z minulých let - použití přebytku
CELKEM

Částka
800 000,00
20 000,00
90 000,00
720 000,00
30 000,00
1 600 000,00
4 000,00
1 200,00
13 000,00
5 000,00
220 000,00
61 500,00
3 564 700,00
700 000,00
700 000,00
15 000,00
15 000,00
8 000,00
8 000,00
13 200,00
13 200,00
50 000,00
2 000,00
1 000,00
20 000,00
73 000,00
2 000,00
2 000,00
500,00
500,00
200,00
200,00
1 323 400,00
5 700 000,00

Pol.
Text
5139
Spotřební materiál - stromky, nátěr
5169
Nákup ostatních služeb
Podpora ostatních produkčních činností
5166
Poradenské služby - lesní hospodář
Správa v lesním hospodářství
5139
Spotřební materiál - posyp
6121
Komunikace "nová lokalita RD"
Silnice
5171
Oprava autobusové zastávky
Provoz veřejné silniční dopravy
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
Dopravní obslužnost
5329
Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně
Pitná voda
6349
Kanalizace - inv. příspěvek svazku
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
5222
Finanční dar - Mateřinka Předín
Předškolní zařízení
5222
Finanční dar - SRPŠ Předín

Částka
50 000,00
700 000,00
750 000,00
21 000,00
21 000,00
5 000,00
1 292 710,00
1 297 710,00
50 000,00
50 000,00
60 000,00
60 000,00
2 950,00
2 950,00
342 214,00
342 214,00
10 000,00
10 000,00
48 000,00

50

3113
3319
3319
3329
3329
3341
3341
3341
3392
3392
3392
3392
3392
3392
3392
3399
3399
3399
3399
3412
3412
3412
3419
3419
3419
3719
3419
3419
3421
3421
3421
3429
3429
3631
3631
3631
3635
3635
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3639
3721
3721
3722
3722
3722
3723
3723
3726
3726

Základní školy
5021
Ostatní osobní výdaje - kronika
Ostatní záležitosti kultury
5171
Oprava pomníků
Ostatní zál. ochrany památek a péče o kult. dědictví
5169
Služby, OSA
5171
Opravy a udržování
Rozhlas a televize
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139
Spotřební materiál KD
5151
Studená voda KD
5153
Plyn KD
5154
Elektrická energie KD
5171
Opravy a udržování KD POVV
Zájmová činnost v kultuře
5139
Spotřební materiál
5169
Služby
5175
Občerstvení
Ostatní záležitosti kultury
5139
Spotřební materiál
6121
Pergola fotbalové hřiště
Sportovní zařízení v majetku obce
5021
Ostatní osobní vydaje - brigády
5151
Studená voda
5175
Občerstvení
5194
Věcné dary
5222
Finanční dar - sportovci
Ostatní tělovýchovná činnost
5139
Spotřební materiál - dětský den
5175
Pohoštění - dětský den
Využití volného času dětí a mládeže
5171
Oprava tvrze lavičky
Ostatní zájmová činnost a rekreace
5154
Elektrická energie
5171
Opravy
Veřejné osvětlení
5169
Změna územního plánu
Územní plánování
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139
Nákup materiálu j.n.
5156
PHM
5164
Nájem vrt
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a udržování
5213
Příspěvek COOP
5221
Neinvestiční transf.ops
5329
Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6122
Nákup DHM
6130
Pozemky
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
5169
Nákup ostatních služeb
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
5169
Nákup ostatních služeb
5329
Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně
Sběr a svoz komunálních odpadů
5169
Kovové odpady
Sběr a svoz ost. Odpadů
5169
Nákup ostatních služeb bioodpad
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
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48 000,00
6 000,00
6 000,00
100 000,00
100 000,00
5 000,00
15 000,00
20 000,00
80 000,00
10 000,00
2 500,00
30 000,00
20 000,00
280 000,00
422 500,00
20 000,00
60 000,00
20 000,00
100 000,00
5 000,00
150 000,00
155 000,00
70 000,00
2 500,00
10 000,00
10 000,00
20 000,00
112 500,00
10 000,00
10 000,00
20 000,00
200 000,00
200 000,00
45 000,00
10 000,00
55 000,00
102 850,00
102 850,00
10 000,00
5 000,00
10 000,00
31,00
10 000,00
10 000,00
60 000,00
2 920,00
2 950,00
1 000,00
70 000,00
20 000,00
201 901,00
7 000,00
7 000,00
160 000,00
1 475,00
161 475,00
2 000,00
2 000,00
35 000,00
35 000,00

3745
3745
3745
3745
3745
3745
3745
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5512
5519
5519
5519
6112
6112
6112
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6310
6310
6320
6320
6399
6399
VÝDAJE

5021
OON
5132
Ochranné pomůcky
5139
Nákup materiálu j.n.
5156
Pohonné hmoty a maziva
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a udržování
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5019
Ostatní platy
5039
Ostatní pojistné
5151
Voda
5154
Elektrická energie
5169
Služby
5222
Finanční dar - SDH
6122
SDH auto
Požární ochrana - dobrovolná část
5139
Ostatní záležitosti požární ochrany - spotřební materiál
5137
Ostatní záležitosti požární ochrany - DDHM
Požární ochrana - zásahová jednotka
5023
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
5032
Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění
Zastupitelstva obcí
5021
OON
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
5136
Tisk zpravodaje
5139
Nákup materiálu j.n.
5151
Studená voda
5153
Plyn
5154
Elektrická energie
5161
Poštovní služby
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
5167
Služby školení a vzdělávání
5168
Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a udržování
5175
Pohoštění
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6127
Obecní symboly
Činnost místní správy
5163
Služby peněžních ústavů
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
5163
Služby peněžních ústavů - pojištění
Pojištění funkčně nespecifikované
5365
Platby daní a poplatků státnímu rozp. DzPPO
Ostatní finanční operace
CELKEM
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50 000,00
2 000,00
50 000,00
15 000,00
10 000,00
5 000,00
132 000,00
1 000,00
400,00
4 000,00
7 000,00
2 000,00
50 000,00
150 000,00
214 400,00
10 000,00
50 000,00
60 000,00
320 000,00
27 000,00
347 000,00
120 000,00
1 000,00
10 000,00
20 000,00
10 000,00
40 000,00
20 000,00
1 500,00
15 000,00
5 000,00
5 000,00
40 000,00
70 000,00
50 000,00
2 000,00
10 000,00
200 000,00
619 500,00
6 000,00
6 000,00
8 000,00
8 000,00
30 000,00
30 000,00
5 700 000,00

INFORMACE PRO OBČANY
Obecní úřad, Štěměchy 43, 675 27 p. Předín

Stránky obce: www.stemechy.cz

Úřední hodiny: pondělí 18:00 – 20:00

Email: ou.stemechy@tiscali.cz

středa

9:00 – 10:00

Telefonní spojení: Zuzana Svobodová
Pavel Kovář

starostka

606 764 312, 723 520 022

místostarosta

775 748 282

Svozový den TKO bude od nového roku - vždy v úterý – 1 x za 14 dní
Otevírací doba prodejny COOP: PO 7:00 – 12:30
ÚT 7:00 – 12:30
ST 7:00 – 12:30 14:30 – 16:00

ČT 7:00 – 12:30
PÁ 7:00 – 12:30
SO 7:00 – 10:00

14:30 – 16:00

ORDINAČNÍ HODINY - MUDr. Zdeňka Kotyzová
Ordinační hodiny:
Ordinace Opatov:

tel. Předín 568 884 382, tel. Opatov 564 565 617

Pondělí 08:00 - 11:00

Důležitá sdělení
- Odběr krve Opatov Pondělí 07,30 -10,00
- Odběr krve Předín čtvrtek 08,00-10,30

Středa 14:00 - 17:00
08:00 - 11:00
(11.00 – 12.00 pouze pro zvané)

Pátek

Ordinace Předín:

MUDr. Jana Jaburková, Dětské zdr. stř. Račerovická 967,
Pondělí 15:00 - 17:00
674 01 Třebíč
tel. 568 884 382 (Předín), 568 824 293 (Třebíč)

08:00 - 11:00
(11.00 – 12.00 pouze pro zvané)

Úterý

Čtvrtek 09:00 - 12:00

Ordinační hodiny: Předín:

úterý - 12:00 – 14:30, 14:30-15:00 jen pro zvané
pátek – 7:00 - 8:30

Pošta Předín (tel. 568 884 305) Otevírací doba

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

08:00 - 10:00
08:00 - 10:00
08:00 - 10:00
08:00 - 10:00
08:00 - 10:00

14:00
14:00
14:00
14:00
14:00

-

15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

INFORMACE O ZUBNÍ POHOTOVOSTI jsou na aktuální měsíc zveřejňovány na obecních webových
stránkách.

ÚSTŘEDNA Nemocnice Třebíč: tel. 568 809 111.
Důležitá čísla: Zdravotní záchranná služba 155, Hasiči 150, Policie 158,
Integrovaný záchranný systém 112, Poruchová služba E-ON 800 22 55 77, Informace o číslech 1188

Vydal: Obecní úřad Štěměchy, únor 2019. Redakce: Mgr. Radka Řepová, Zuzana Svobodová,
Pavel Kovář, Mgr. Stanislav Augustin, Bc. Antonín Šilhavý, Jana Báňová, Ing. Zdeněk Novák,
Radek Svoboda, Míša Šilhavá, Michal Šilhavý
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