ZPRAVODAJ
OBCE ŠTĚMĚCHY
A
DAŠOVA

Č. 16

Milí Štěměcháci,
v posledních letech jsme měli možnost uvědomit si, že čas plyne stále stejně
rychle, ať máme denní program nabitý od rána do večera nebo jsme víc jak
půl roku omezeni lockdownem a nemáme možnost se bavit, stýkat se s
přáteli, cestovat, poznávat, komunikovat, chodit do školy, do práce…prostě
nic! Samozřejmě každá generace a každý člověk vnímá současná omezení
jinak. Budu se opakovat, ale opět a stále si přeji, aby se život vrátil do
normálu. I když se nabízí otázka: „Co je normální?!“. Zřejmě neexistuje
správná odpověď. A v současné době se všichni ztrácíme v tom, co je správné
a pravdivé…normální!
Čtyřleté volební období se blíží do finále. Je škoda, že jsme měli pouze
jeden rok „normální“. Zbylé roky byly „v kleštích“ pandemie. Nemohli jsme jet v naší práci na plno.
Máme před sebou poslední necelý rok. Je těžké zhodnotit a popsat uplynulé tři roky v pár větách. Mohla
bych sepsat celou knihu, ale na to nemám ani čas ani buňky. Chci Vám trochu přiblížit práci starostky,
jak ji vidím teď, po tříleté praxi, což je sice strašně krátká doba na nějaké velké rozumy, ale určitě vidím
práci, význam a náročnost vedení obce úplně jinak než na začátku. Ano, před třemi lety jsem byla
mnohem naivnější, optimističtější a nabitější elánem. Nic z toho zatím neztrácím, ale realita je vždy jiná,
než jsou sny, plány a očekávání. Samotná práce mě baví stále. Myslím tím plánování, organizování,
vyřizování, řešení někdy na první pohled neřešitelných situací a problémů, opravování, budování,
projektování, investování, atd…Tohle všechno je fajn, i když většinou zdlouhavé. Nejvíc naplňující v této
funkci je možnost pomáhat lidem, pokud je to v mých silách. To dělám opravdu ráda. Díky starostování
jsem měla možnost a čest setkat se se spoustou úžasných a schopných lidí, získávat od nich zkušenosti,
spolupracovat s nimi a poznávat je. Za to jsem velmi vděčna. Ale samozřejmě má vedení obce i stinné
stránky. Čím dál víc si uvědomuji, že negativní věci v životě jsou potřeba možná víc než ty pozitivní. Díky
negativním věcem si totiž mnohem víc uvědomujeme hodnotu kladných věcí a vážíme si jich. Uvědomuji
si, že nic není samozřejmé a že to „špatné“ nás posiluje a posouvá dál. A možná dělá lepším člověkem,
kdo ví?! Asi nejvíc je mi líto, když na sebe místní lidé „žalují“, neumí slušně zazvonit a vyříkat si problém
tváří v tvář. Když k sobě nejsme vzájemně ohleduplní a tolerantní. Samozřejmě občas velmi zabolí
kritika. Ale objektivní kritika je potřeba a učím se ji přijímat a brát si ji k srdci, pokud je přínosem.
Zhodnocení práce zastupitelů také není na pár řádků. Samozřejmě, že to občas zajiskří, ale kde
ne?! Po každé bouři se lépe dýchá:-). Myslím, že jsme se naučili společné komunikaci a vzájemného
respektu. A hlavně, když jde do tuhého, táhneme za jeden provaz, a to je velmi důležité! Každý má své
nezastupitelné místo a každý je přínosem. Mrzí mě, že někteří z vás nevidí práci všech zastupitelů. Nikdo
nemáme stejné možnosti a schopnosti ani příliš času nazbyt při zaměstnání a rodině. Ale snažíme se
zodpovědně hospodařit s obecním rozpočtem, rozhodovat vždy objektivně, nikdy jednostranně. Všichni
zastupitelé „na střídačku“ pomáhají při pořádání akcí, při brigádách, neváhají vyjádřit svůj názor na
schůzích zastupitelstva, poslouchají vaše připomínky a požadavky v běžném životě, které zmíní na
schůzích, aby se řešily. Myslím, že takhle by to mělo být! Pokud se vám naše práce a přístup k vedení
obce nelíbí, nebo naopak líbí a chcete se aktivně zapojit, na podzim budete mít možnost kandidovat do
zastupitelstva obce. Především mladé generaci by nemělo být jedno, jak obec funguje a aktivně se
zapojit do chodu obce, je to Vaše budoucnost!
Stále je za co a komu děkovat. Letos chci poděkovat za Vaši účast na společenských akcích, že
se chcete bavit a potkávat se. Děkuji za Vaši pomoc s údržbou obecních ploch, to vždycky moc potěší!
Také děkuji za Vaši chválu a Vaše díky nám zastupitelům, za Vaši spokojenost…, to je náš hlavní motor.
Přeji Vám všem spokojený život!

Zuzana Svobodová
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KRONIKA OBCE ŠTĚMĚCHY

Před 120 lety
Dne 27. července 1902 o 10 ½ hod. večer
přihnala se veliká bouře od severozápadu
spojená s krupobitím. Kroupy dosahovaly
prý velikosti holubího vejce. Bouře trvala
celou hodinu. Smutná byla ráno podívaná
na pole i na zahrady. Krup místy leželo ještě
po kotníky. Brambory a zelenina byly
rozbity a do země zatlučeny. Větve ze
stromů byly uráženy a ovoce více než
polovina bylo na zemi a co na stromech
zůstalo, bylo roztlučeno. Nejvíce škody
utrpěly pozemky blíže vesnice, takže se
zdá,že obec a nejbližší okolí bylo zasypáno
největší spoustou krup. Také mnoho oken
bylo kroupami rozbito.

obnosem 2.000 Kč, J. Toufarovi 2.000 Kč a
Janíkovi 500 Kč. Národohospodářský svaz
pro jihozápadní Moravu přispěl 7 nejtíže
postiženým obnosem 3.000 Kč. Zemědělci
byli podpořeni zemědělskou radou. Příčina
požáru zůstala nevyšetřena. Stavební ruch
po požáru byl velmi živý, takže o práci
nebylo nouze. Mnozí z pohořelých zlepšili si
novostavbami neb účelnými přestavbami
jakost bydlení, i vzhled obce získal. Velké
vzrušení se zmocnilo občanů, když 30. X.
vypukl požár v č. u Fr. Ondráka o 1 hod. v
noci. Shořela Ondrákova stodola a střecha
nad stavením J. Milbacha a L. Fialy. Po
požáru byl odveden četnictvem do
vyšetřovací vazby Fr. Ondrák spolu se svým
otcem pro podezření, že 17. 8. 1930
zavraždil svoji matku a aby zahladil stopy
zločinu, zamkl ji na půdě a zapálil. Tehdy se
soudilo, že matka spáchala sebevraždu. Po
zatčení Ondrákově zmocnilo se všeho
občanstva vzrušení, jak bude rozluštěna
otázka záhadné smrti jeho matky. Během
vyšetřování vyšly najevo četné okolnosti,
přitěžující vyšetřovanému, který podal
poslední důkaz ve svůj neprospěch tím, že
se ve vazbě krajského soudu v Jihlavě
oběsil. Jeho otec byl za krátkou dobu z
vazby propuštěn. 9. X. Rozruch, který
panoval v obci, ještě neustal, když v 21 hod.
9. listopadu vypukl požár ve stodole p. J.
Ondráčka. Žhář nebyl vypátrán. Škoda byla
kryta pojištěním.

Před 100 lety
Ve prospěch pozemkové reformy byla ve
zdejší obci dne 27. srpna 1922 manifestace.
Sešlo se mnoho lidí i z okolí. Před školou byl
tábor lidu, na němž o důležitosti
pozemkové reformy promluvil řídící učitel
Boudar, pan Josef Kopuletý aj. Po táboru
byla veselice.
Před 90 lety
Dne 1. května 1932 vypukl oheň v č. 37,
patřícím M. Kolářové. Domek úplně
vyhořel, škoda byla kryta pojištěním. Požár
velkých rozměrů vypukl v obci 17. května.
Vznikl o ½ 9 ve stodole p, Fr. Jeřábka č. 1.
Zpočátku se zdálo, že bude lokalisován. Ale
jihozápadní vítr, který ustavičně sílil, byl
příčinou, že oheň se úžasně rychle šířil a
nabyl katastrofálních rozměrů. Vyhořelo 13
obytných stavení a 7 stodol. Požárem bylo
zničeno i mnoho ovocných stromů. Škoda
byla kryta pojištěním jen částečně.
Postiženým, skoro vesměs nezámožným
občanům, přispěl peněžitou podporou i
šatstvem Červený kříž. Peněžité pomoci a
veřejných sbírek dostalo se Fr. Bazalové
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Před 70 lety
Úroda roku 1952 byla průměrná, přesto
však někteří zemědělci nemohli své
dodávkové povinnosti splnit. Za nesplnění
dodávkových povinností byl rolník
František Báňa čp. 88 odsouzen lidovým
soudem v Třebíči do vězení na 4. měsíce. Po
dobu jeho nepřítomnosti obhospodařovala
pole sama jeho manželka. Průtrž mračen
10. května zastihla obec veliká bouře průtrž
mračen, která nadělala velké škody na
polích, kde místy vybrala v širokých pásech
úrodnou zem, takže místy zůstala jen holá
kamenitá stráň. Za této bouře spadlo veliké
množství krup, že v obci nebylo občana,
který by pamatoval podobné události.
Nejvíc krup napadlo v osadě Dašov, kde
vozy stály pod nápravy v kroupách. Také
některá obydlí při potoku byla zaplavena
vodou. Jako zvláštnost, která se v tomto
roce udála, stojí za zmínku, že začátkem
dubna na poli Otakara Polendy čp. 46 v trati
na Poloudělí se propadla v zemi díra o
průměru 4 m. Všeobecně bylo usuzováno,
že jest to nějaká propadlá šachta z dávno
zanechaných zlatých dolů, který prý se v
okolí dolovalo.

zbudována nová jímka. Tato oprava byla
zadána stavební skupině místního J.ZD a
stála částku 191.000 Kčs. V tomto roce bylo
ve zdejší obci započato s výstavbou
střediska při okresní správě silnic Třebíč. Ve
středisku budou umístěny stroje, které
budou sloužit k udržování sjízdnosti silnic,
hlavně v zimním období. Dokončení
výstavby střediska má být v nastávajícím
roce 1973.
Před 40 lety
Jednou z nejčilejších organizací v naší obci
je organizace Českého zahrádkářského
svazu, který vedle své prospěšné práce se
zvelebováním obce ještě organizuje
odborné přednášky, které se setkávají
s velkou odezvou a trvale vysokou
návštěvností. Tělovýchovná organizace
vyvíjí
svou
pravidelnou
činnost
v organizované kopané. Účastní se
pravidelně okresní soutěže v kopané,
v současné době hraje ve IV. třídě této
soutěže a vede si dobře, již několik let se
umisťuje na předních místech. Rovněž
Socialistický svaz mládeže má blízko ke
sportování, které má v naší obci dobrou
tradici. V poslední době je to především
stolní tenis, který se hraje v kulturním
domě a byl dokonce uspořádán turnaj tří
obcí Předín – Chlístov, Štěměchy. V zimních
měsících byl velmi oblíben lyžařský vlek,
umístěný na „Binkové zahradě“, třikrát
v týdnu poskytoval ideální podmínky pro
sjezdové lyžování a stal se tak novou atrakcí
v obci, neustále přitahoval zájem mnoha
lidí o tuto zajímavou a dá se říci nevídanou
podívanou v naší obci. V letních měsících,
v tomto roce velice často bylo využívané
našimi občany překrásné koupaliště na
hranicích
našeho
katastru
mezi
Štěměchami a Chlístovem v místě zvaném
„Jalovčí“. Náš kraj bohatý na lesy, se
spoustou krásných míst kolem obce
poskytuje velmi dobré podmínky pro
aktivní odpočinek v přírodě.

Před 60 lety
V prvních zimních měsících, a to v lednu a
únoru 1962 se rozšířila v obci a širokém
okolí epidemie chřipky. Z bezpečnostních a
zdravotních důvodů byly zavřeny školy,
kina, kostely a veškeré zábavy a zábavní
podniky byla zakázány. V naší obci žádný
případ úmrtí nenastal.
Před 50 lety
V měsíci dubnu 1972 byla naše obec
vyhodnocena ve výstavbě v akci „Zet“
v rámci okresu a kraje mezi prvními a MNV
obdržel čestné uznání a odměnu ve výši
50.000 Kčs. Také v tomto měsíci bylo
započato s generální opravou zdejší školy.
Zvenčí byla stará omítka otlučena a
nahrazena omítkou novou. Uvnitř byly
vyměněny dveře a některé podlahy, bylo
přestavěno a zlepšeno sociální zařízení a
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Před 20 lety
Situace se ale vyhrotila po 12. srpnu 2002.
Po několika dnech přívalových dešťů na
Šumavě začaly záplavy v jižních Čechách.
Deště neustávaly a vody přibývalo. Záplavy,
které následovaly, se označují za vůbec
největší v dějinách naší země. Záplavy na
Moravě před 5 lety, které se zdály obrovské
byly nic proti tomu, co se dělo letos.
Zatopeno bylo všechno kolem Vltavy od
pramene až po opuštění republiky. Čechy si
prožily peklo. Tato voda je považována za
500-letou. Nebyla ušetřena ani Praha a její
metro. Spousta kulturních památek byla
zničena. Vznikly nevyčíslitelné materiální
škody. Při povodních bylo usmrceno asi 14
lidí. Mnoho vesnic a celé oblasti ve městech
byly totálně zničeny.

otevření zúčastnily stovky návštěvníků
z celé republiky. Pro vzpomínku na tento
slavnostní akt byly obcí Štěměchy vydány
všem návštěvníkům pamětní listy. Dále
obec vyhověla zájmu turistů a vydala
dřevěnou turistickou známku pod č. 2007,
výletky a pohlednice. Do tělesa rozhledny
byla umístěna schránka s poselstvím
budoucím generacím. Rozhledna dosahuje
celkové výšky 31,5 metrů, vyhlídková
plošina, po které si vyšlápneme po 156
schodech, je ve výšce 28 m. Výstavba
rozhledy byla dlouhodobým cílem sdružení
sedmi obcí „Mikroregionu Podhúří
Mařenky“. Byly to obce: Štěměchy,
Čáslavice, Římov, Markvartice, Chlístov,
Rokytnice nad Rokytnou a Předín. Obce se
sdružily již v roce 2000 a po celou dobu
usilovaly o spolufinancování stavby
rozhledny z jiných než obecních zdrojů. To
se podařilo až v roce 2012, kdy mikroregion
získal dotaci z Regionálního operačního
programu NUTS Jihovýchod II ve výši 3 mil.
Kč. Celkové náklady představují výši 7
800 000,- Kč. Mikroregion vypsal na
dofinancování veřejnou sbírku, do které se
podařilo shromáždit celkem téměř
1 300 000,- Kč, přičemž Kraj Vysočina
přispěl částkou 500 tis. Kč a Nadace ČEZ
částkou 300 tis. Kč. Ostatními dárci byly
obce a města regionu i samotní občané.
Občané obce Štěměchy přispěli částkou
16 450,- Kč, obec Čáslavice částkou
18 963,- Kč, Chlístov 2 400,- Kč, Markvartice
2 286,- Kč, Předín 6 044,- Kč, Římov 7 055,Kč, Rokytnice n. Rokytnou….(údaj chybí).
Stavba rozhledny je po architektonické
stránce velmi zdařilá i kvalita prací je na
velmi dobré úrovni. Díky tomu získala 1.
místo v soutěži „Stavba Vysočiny“ a také 1.
místo v krajské soutěži „Skutek roku“ a
postoupila do celostátního kola, které se
uskuteční v příštím roce.

Před 10 lety
Nejvýznamnější stavbou roku 2012 byla
výstavba rozhledny na vrchu Mařenka. Na
projekt byla vypsána soutěž, ve které
jednoznačně
zvítězil
se
svým
architektonickým řešením mladý architekt
Ing. arch. Martin Franěk z projekčního
ateliéru Penta Jihlava. Navrhnul stavbu ve
tvaru sférického trojúhelníku. Jedná se o
kombinaci kamenného zdiva, ocelové a
dřevěné konstrukce. Vnější kamenný
obklad podstavy připomíná historické
strážní věže, vnitřní novodobá technologie
tzv. pohledového betonu je konfrontací
historie se současností. Stavbu realizovala
firma Lavimont Brno, která podala v soutěži
na výběr zhotovitele nejnižší nabídku.
Stavba byla zahájena v měsíci dubnu a
dokončena a slavnostně otevřena téhož
roku - dne 27. října. Původní termín
dokončení 5. září nebyl zhotovitelem
dodržen. Při slavnostním otevření nepřálo
návštěvníkům počasí, velmi se ochladilo a
vytrvale pršelo. Přesto se slavnostního

Radka Řepová (doslovný opis z kroniky)
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INFORMACE NEJEN Z OBECNÍHO ÚŘADU

Ekonomické minimum
Každý rok je povinnost měst i obcí zveřejnit na svých úředních deskách rozpočet,
plnění rozpočtu a závěrečný účet. Sice je to vizitka hospodaření, ale také spousta čísel, která
nezasvěcenému člověku mnoho nepoví. Proto vám chci „polopaticky“ nastínit hospodaření s
finančními prostředky za naše tříleté období.

Převzali jsme obec:

s částkou 2 607 768,- na bankovních účtech a v pokladně,
s výší aktiv (majetek obce) 30 597 003,s výměrou obecních pozemků 897 539 m2

Aktuální stav:

3 426 692,- bankovní účty + pokladna
aktiva 37 542 969,výměra obecních pozemků 902 642 m2
dotace přijaté v roce 2021 a 1/2022 …3 507 175,úvěr na budovu COOP 833 000,- zůstatek k 12/2021

Samozřejmě se každý rok financují opravy, služby, režie, spotřební materiál…, to je
běžný provoz, který není třeba zmiňovat.
Toto shrnutí je opět pokus o vyjasnění a odpověď na kritiku typu „utrácíte,
rozprodáváte obecní pozemky, investujete do „kravin“….“
Z ostatních článků vyčtete, že máme připraveny nebo rozpracovány projekty na:
odbahnění rybníka Pančák, podkrovní byty, sklad techniky, víceúčelové hřiště, komunikaci u
Vetchých, lokalitu RD, cyklostezku Štěměchy-Předín, revitalizaci návsi a sídelní zeleně.
Mimochodem zeleň, která je také trnem v oku, je částečně z mé zahrádky, částečně
od místních ochotných žen a částečně zakoupena. Je mi líto, že extrémní podmínky u silnice
některé rostliny nevydrží, ale každý, kdo zahradničí, ví, že odchází rostliny i v uzavřených
zahradách. Každý rok je jiný, v něčem extrémní…, ať na počasí, tak na škůdce a choroby.
Sami zhodnoťte, zda se o naši obec staráme s péčí řádného hospodáře.
Zuzana Svobodová
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Byl vydán nový územní plán obce Štěměchy
Od roku 2018 obec řešila pořízení nového územního plánu. V říjnu 2021 se vše podařilo
a byl vydán nový/platný územní plán obce Štěměchy. Všechny dokumenty jsou vyvěšeny na
webových stránkách obce.
WWW.STEMECHY.CZ/OBEC/AKTUALNI UZEMNI PLAN OBCE STEMECHY 10/2021

Bioodpad – kompostéry a štěpkovač
Je to trošku Kocourkov, nemyslíte! Z vesnice se za peníze odveze bioodpad, který firma
zpracuje na kompost a odtud si ho na vesnici zase za peníze kupujeme! Pořád přemýšlím, jak
to, že dřív se zahradničilo mnohem víc, bylo víc odpadu a lidé ho dokázali na svých zahrádkách
zpracovat… nebo nevím, kam ho dávali, někteří „za humna“ na černé skládky, což se děje
dodnes, bohužel! Rozhodně s ním takhle nevýhodně neobchodovali!
Letos jsme pouze za svoz bioodpadu zaplatili 75 025,- Kč (47 839,- za velkoobjemové
zelené kontejnery a 23 186,- Kč za malé hnědé kontejnery).
Díky spolupráci obcí v Mikroregionu Podhůří Mařenky jsme měli možnost zažádat o dotaci ve
výši 85% na kompostéry a štěpkovač. Projekt byl úspěšný, naše obec má k dispozici štěpkovač
a každá domácnost (včetně chalupářů) dostala kompostér.

7

KDO KOMPOSTÉR DOSUD NEDOSTAL, MŮŽE SI PRO NĚJ PŘIJÍT DO KANCELÁŘE OBECNÍHO
ÚŘADU V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH NEBO SE DOMLUVIT PO TELEFONU (606 764 312,
775 748 282) NA JINÝ DEN A HODINU.
Někteří z Vás byli překvapeni, proč kompostér dostali…, že ho nepotřebují. Víme, že
spousta z Vás kompostér na své zahrádce dávno využívá. Ale někteří třeba ne, a do dvou se
více vejde! Doufáme, že budete kompostéry využívat a podaří se nám společně omezit vývoz
bioodpadu z naší obce a ušetřit.
Co se týče štěpkovače, jeho využití musíme ještě
promyslet. Je to velký stroj! Pomocník, ale také
nebezpečná věc. Zapůjčení každému z Vás by bylo
nebezpečné a nezodpovědné. Zatím uvažujeme o
soustřeďování větších větví na jednom místě, které
určíme, a jednou za čas šikovní chlapi ze zastupitelstva
nebo ze spolků větve zeštěpkují. O přesném postupu Vás
budeme informovat.

Poplatky
Poplatek za svoz komunálního odpadu rok 2022 zůstává stejný jako minulý rok, a to 500,/osobu/rok, v případě neobydleného domu 500,-/objekt/rok.
Poplatek ze psů zůstává 50,-/rok za jednoho psa, za každého dalšího 100,-/rok. Poplatek je
splatný jednorázově nejpozději do 31.8.2022 nebo ve dvou stejných splátkách, splatných
nejpozději do 30.6.2022 a do 31.8.2022. Úhradu je možno provést v hotovosti v kanceláři OÚ
v úředních hodinách nebo bezhotovostně převodem na účet obce číslo: 11722711/0100,
variabilní symbol uveďte popisné číslo Vašeho domu.
V letošním roce byly celkové náklady na svoz odpadu z naší obce 308 460,-.
PROSÍME O ZAPLACENÍ POPLATKŮ ZA ROK 2022. DĚKUJEME!

Prodejna COOP
V minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali o průběhu jednání o koupi budovy
číslo popisné 83, tedy prodejny COOP. Jednání s Vysočina Investments, a.s. skončilo na částce
1 100 000,- (pro připomenutí: začali jsme na 2 300 00,-). Obec nechala zpracovat odhad tržní
hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny), abychom měli jistotu, že požadovaná cena není
přemrštěná. Hodnota budovy podle odhadu byla 960 000,-. Což byl impuls pro zahájení
odkupu nemovitosti. 100 000,- zaplatila obec ze svého rozpočtu. Na částku 1 000 000,- byla
uzavřena úvěrová smlouva s Komerční bankou, u které má obec i běžný účet. Po opakovaném
jednání nám KB nabídla úrokovou sazbu 1,17% p. a., což byl úspěch. Poslední splátka úvěru
bude 30. 6. 2024, při měsíční splátce 27 780,-. Takto nastavený úvěr není pro obecní rozpočet
zátěž. Budovu obec koupila s plynoucím nájemním vztahem se společností provozující obchod,
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tedy COOP družstvo HB. Nájemní smlouva je platná do 31. 1. 2025. Měsíčně platí družstvo obci
nájem 8 492,- vč. DPH. Aby to nebylo tak jednoduché, každý rok od obce požaduje družstvo
COOP příspěvek na provoz prodejny. Požadovaný příspěvek je zdůvodněn každoročně zvyšující
se ztrátou při provozu naší prodejny. V roce 2021 byl vyplacen družstvu příspěvek 72 000,-.
S touto částkou nám pomáhá Kraj Vysočina. Získali jsme dotaci na provoz prodejny, a to
50 000,-. Plánujeme celkovou rekonstrukci budovy, která je opravdu potřeba. Od výstavby do
dnešní doby žádné větší opravy na budově neproběhly. Opět to bude nemalá částka.
V minulosti byla možnost čerpat dotaci na opravu obecních prodejen. Bohužel v současné
době tato možnost není. Během letošního roku připravíme projekt a budeme čekat na výzvu.

Sbírka pro obce jižní Moravy postižené tornádem
Od občanů ve veřejné sbírce bylo vybráno 37 200,-, obec Štěměchy přispěla 30 000,-.
Celková částka 67 200,- byla připsána na účty nejvíce postižených obcí následovně:
Městys Moravská Nová Ves
Obec Mikulčice
Obec Hrušky
Obec Lužice

16 800,16 800,16 800,16 800,-

Děkujeme všem občanům, kteří finančně přispěli.
I všem našim občanům, kteří byli pomáhat přímo v postižených obcích.
Zuzana Svobodová

Obecní lesy
Uplynulý rok 2021 byl z hlediska hospodaření v obecních lesích především ve znamení
pokračování pěstebních prací. Vytěžené plochy bylo třeba vyčistit především od klestu a
těžebních zbytků. Tuto činnost jsme částečně vyřešili frézováním ploch s ponecháním
rozmělněné biomasy v porostu a částečně spálením (hlavně v méně přístupných terénech pro
techniku) pomocí brigády některých členů místního sboru dobrovolných hasičů. Za tuto pomoc
všem zúčastněným touto cestou děkuji. Dále bylo provedeno zalesnění následujícími
dřevinami: bukem lesním v počtu 15700 kusů, olší lepkavou v počtu 2800 kusů, modřínem
opadavým v počtu 5746 kusů, borovicí lesní v počtu 12000 kusů, smrkem ztepilým v počtu
8500 kusů, dubem zimním v počtu 3000 kusů, jedlí bělokorou v počtu 1000 kusů a jasanem
ztepilým v počtu 1005 kusů. Realizováno bylo 1,515 km oplocenek. Jelikož jsme si vědomi
faktu, že les je také domovem zvěře, nebyly úmyslně některé nově zalesněné plochy oploceny.
Ochranu těchto kultur proti okusu zvěří provádíme individuálně pomocí repelentů. Realizací
nátěru sazenic se zhostili dva mladí důchodci, a to Antonín Dokulil ze Štěměch a Zdeněk Novák
z Hor. (Je pravdou, že nastolené výkonnostní normy a pracovní nasazení upoutalo oba dva
pracovníky na několik dnů na invalidní lůžko s blíže neurčenými zdravotními problémy
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pohybového aparátu, nicméně po zdravotní pauze oba výše uvedení dokončili nátěry sazenic
v požadovaném termínu. Nutno zmínit, že oběma byl v těchto, pro ně těžkých chvílích, oporou
emeritní primář interního oddělení a jednotky intenzivní péče Třebíčské nemocnice MUDr.
Josef Štumar, který oba hochy dokázal vyladit nejen po fyzické, ale také psychické stránce a
mohli tak směle dokončit započaté dílo).
Během uplynulého roku 2021 jsme v rámci lesního hospodářství uspěli v následujících
dotačních programech: Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku ve výši
339.606- Kč. Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích ve výši 24.120
Kč. Dále byla podána žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu ministerstva
zemědělství ve výši 282.660 Kč, která je v současné době administrována na příslušném
krajském úřadě a žádost o zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích ve výši
939.116 Kč. Věřím, že budeme pokračovat v nastaveném trendu 100% úspěšnosti podaných
žádostí o dotace v oblasti lesního hospodářství a finanční částky 282.660 Kč a 939.116 Kč
budou na účet naší obce zaslány v co nejkratším termínu.

V rámci letošního jarního zalesňování budou zbylé holiny vzniklé nahodilou kůrovcovou
těžbou osázeny a dokončíme tak obnovu lesních porostů v obecních lesích. V následujících
letech nás čeká péče o tyto kultury a v nezbytné míře také jejich vylepšování. Přeji si, aby
klimatické podmínky následujících let zabezpečily dostatek vláhy pro sazenice a umožnily tak
jejich snadnější růst.
Lesu zdar!
Zdeněk Novák
odborný lesní hospodář
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FOTO:
Mladí důchodci při plném pracovním nasazení.

Mikroregion Podhůří Mařenky
V posledních letech se snažíme oživit činnost, a hlavně spolupráci Mikroregionu
Podhůří Mařenky (dále jen MPM).
Scházíme se nejen se starosty obcí, ale
na podzim jsme zorganizovali setkání
všech zastupitelů MPM u nás ve tvrzi.
Setkání mělo kladné ohlasy a domluvili
jsme se, že se budeme scházet každý
rok v jiné obci, abychom se sbližovali,
předávali si zkušenosti, informace a
plánovali
další
spolupráci.
Ze
zastupitelů MPM jsme po podzimním
setkání vytvořili „akční skupinu“, která
se pustila do příprav oslav výročí
rozhledny na Mařence. Letos uplyne 10 let od její výstavby a slavnostního otevření.
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První vlaštovkou naší spolupráce je kalendář mikroregionu, který jste před koncem
roku dostali. Na prvních stránkách kalendáře je mimo jiné vzpomínka na výstavbu rozhledy a
představení akcí, které máme v plánu během letošního roku uskutečnit. Budeme Vás
průběžně informovat o blížící se aktuální akci. Určitě se máte na co těšit!

Letos máme požádáno o další dotace
Koncem loňského roku a v průběhu letošního roku žádáme a budeme žádat o dotace
na podporu rozvoje naší obce. Máme opakovaně podanou žádost o dotaci z MMR na
víceúčelové hřiště místo antukových kurtů. U stejného ministerstva žádáme o příspěvek na
opravu místní komunikace „u Vetchých“. Dále žádáme o dotaci na „Sídelní zeleň“ ze životního
prostředí. Jedná se o revitalizaci zeleně v obci, a to ve tvrzi, na návsi, u rybníku Posměch a na
malém dětském hřišti na Vrchách. Součástí uznatelných nákladů je i nová výsadba zeleně
v obci, a hlavně revitalizace parku po zbouraném domě „Horkých“ na návsi včetně umístění
mobiliáře.

Jako každý rok využíváme a budeme využívat podpory z kraje a žádat o dotace vypsané
ve Fondu Vysočiny.
Doufejme, že nám bude přát štěstí a opět se nám podaří dostat do naší obce nějaký ten
milion.

Zuzana Svobodová
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Statistika ze štěměšské meteostanice

LEDEN
55,2
ČERVENEC
123,7

ÚNOR
35,4
SRPEN
116,6

S R Á Ž K Y 2 0 21
BŘEZEN
DUBEN
10,7
21,5
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
19,1
9,0

KVĚTEN
95,3
LISTOPAD
45,3

ČERVEN
115,9
PROSINEC
38,5

V roce 2020 zasáhly přívalové deště Dašov. V roce 2021 už po několikáté zaplavila voda
zahrady Felixových, Šloufových a nejvíc škody nadělaly přívalové deště u Mašlánových. Ti měli
zaplaveny i hospodářské budovy a proud protékající vody jim strhl zeď na dvorku. Tato část
obce je z pohledu záplav nejkritičtější. Proto se pokusíme v příštích letech situaci řešit.
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ŠTĚMĚCHY V ROCE 2021
VÝSTAVBA V OBCI

Obecní byty
Tak jak to v životě bývá… „každý den není posvícení“. Bohužel nám nevyšla dotace na
zbudování bytů v podkroví obecního úřadu. Byla to neskutečná honička! Pan projektant, který
byty projektoval, byl v jednom kole. Stále vyplouvaly na povrch další a další problémy, ať se
samotným projektem a stavem velmi staré budovy obecního úřadu, tak s vyřizováním po
úřadech a dotčených institucích, se získáním stavebního povolení atd.… Když už to vypadalo
nadějně, začaly problémy s výběrovým řízením, do kterého se nám přihlásila pouze jedna
firma. Ta bohužel nesplnila podmínky a musela být vyřazena. Všechno bylo natěsno a tlačil nás
termín. Výzva z ministerstva financí byla vypsána rychle a na krátkou dobu, takže nebyl čas
ztrácet čas! Měli jsme informace, že rozhodující pro přidělení dotace je připravenost akce, což
znamená dokončené výběrové řízení a podepsání smlouvy o dílo s vítěznou firmou. Neváhali
jsme a výběrové řízení jsme vypsali znovu, jenomže při „našem štěstí“, byly zrovna svátky,
které se nepočítají do zákonné lhůty pro výběrové řízení, takže jsme podali žádost o dotaci ve
stavu „rozběhlého“ výběrového řízení, nikoliv se sepsanou smlouvou o dílo. Dotace byla 90%
uznatelných nákladů, což bylo úplně super! Jenže!!! Náš záměr dostal 92 bodů…ještě se 100
body byly obce úspěšné. Získání dotace nám uteklo o pouhých 8 bodů, což zamrzí! Ale hlavně
nás mrzí, že nemáme možnost pomoct mladým lidem s bydlením. To byl náš hlavní záměr. A
je to velká škoda! Dalším důvodem rozhodnutí pro půdní vestavbu, je špatný stav střechy,
která je třeba opravit. Zabily by se dvě mouchy jednou ranou.
Dotace z MF byla vypisována opakovaně každý rok. Naše „smůla“ stále pokračuje,
protože po podzimních volbách dotace vypsána nebyla. Ale naději neztrácíme! Máme
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„v mašličkách“ nachystaný projekt se stavebním povolením, kterému budeme prodlužovat
platnost, dokud na realizaci bytů neseženeme peníze. Pro Vaši představu přikládáme půdorys
bytů a nový vzhled budovy obecního úřadu. Myslím, že je za co bojovat! Těšíme se, že to
jednou vyjde!
Zuzana Svobodová
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Kontroverzní téma, kterého se nebojím(e): „HOSPODA“
Nelze si nevšimnout zmizelé budovy bývalé hospody. Zdemolovaná budova a vzniklý
prostor na jejím místě budí zájem široké veřejnosti. Asi stokrát jsem od podzimu odpovídala
na otázku „…. a co tam teda bude?“ Proto vkládám slova paní Hečkové, autorky publikace
„Možnosti vesnice“, která popisuje přeměnu českých vesnic v posledních letech.
„Hospoda tvoří základní triádu domov, práce, volný čas. Místo setkávání, často terapie, sdílení.
Na vesnicích možná o to více, že zde často chybí kulturní domy, divadla, bary, kina. Hospoda je
pak komunitním centrem, prodlouženým domovem i kulturním centrem zároveň.“¨
Snad dostačující argument, proč stále nevzdáváme „boj“ vybudovat v naší obci útulnou
hospůdku:-).

Znovu chci vysvětlit důvod připojení ubytování k restauraci. Každý, kdo aspoň trošku
přemýšlí nad chodem neboli provozem restaurace, si jistě uvědomuje obtížnost podnikání
v této sféře. V současném otřesu po pandemii je to ještě mnohem, mnohem těžší. Ale proč se
vzdávat, když je pohostinství tak staré řemeslo! A je nám v hospodě většinou tak dobře:-).
Vydělat si provozem hospody na živobytí je náročné, ale stále existují lidé, které to baví, dělají
svou práci obětavě, s radostí a srdcem. Pokud se nám podaří sehnat právě popsaného
provozního, bude to jedna z výher. Ale neřeší nám splacení úvěru, který bude obec muset
čerpat na zbudování nemovitosti. Musíme se pustit do činnosti, ze které bude „jistý“ zisk, což
je ubytování. Vím, že některým z vás se představa turistů v naší obci nelíbí. Proto se vás ptám:
„Vy nikam nejezdíte? Nepoznáváte rádi jiné kraje, místa, města, národnosti,
přírodu…nepoznáváte rádi ostatní lidi, neposloucháte jejich příběhy, jejich zkušenosti,
nezkoumáte jejich odlišnou mentalitu?“ Doufám, že na všechny mé otázky nikdo neodpoví
„NE“, bylo by to smutné. Jezdíme na dovolenou s dětmi a přáteli každý rok. Velmi oblíbené
máme Třeboňsko na kole. Býváme ubytováni v malých vesničkách, většinou je nás velká
skupina a nikdy jsme se nesetkali s „odporem“ místních starousedlíků, proč taky?! Jejich
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vesničky jsou krásné a rádi se o ně podělí, my si v klidu užijeme volna a relaxu, přivezeme jim
peníze a spokojeně odjíždíme. Co je na tom špatného?!
Mockrát, když jsem v kanceláři, vidím z okna rodinky s dětmi (cizí), které zastaví u
našeho hřiště, spokojeně sedí, dají si svačinu, děti si hrají… proč ne?! Vždyť naše děti na hřišti
vidím jen zřídka. Většinou jen, když je trénink malých hasičů, to je na návsi veselo a díky za to!
V zimě jsem šla do kanceláře a autobusem přijela asi 30ti členná skupina turistů. Pršelo,
foukalo, byla zima. Šly i děti.
Dospělí měli kytary na zádech
a šli na Mařenku. Nadšení,
veselí… Měla jsem z nich moc
hezký pocit. Nikdo z našich
občanů o nich nevěděl. Nikdo
je nepotkal, protože jsme
většinou „zalezlí“ doma:-). A
tak to je! Proto si nemyslím, že
by nám turisté ve větší míře
znepříjemňovali naše životy.
Naopak, přijedou se pokochat
naší vesničkou a jejím okolím a
pomohou nám zaplatit naši
hospodu. Pokud budeme uvažovat čistě ekonomicky….turisté nezaplatí pouze taxu za
ubytování, ale přinesou peníze provoznímu do restaurace, ten jim může nabídnout snídaně,
obědy, večeře, zmrzlinu, pivo, limo atd… Pečivo a ostatní suroviny si restaurace může koupit
v místní prodejně COOP, které se také zvýší tržby. I turisté si mohou jít do COOPu nakoupit…
Je to koloběh a ekonomické uvažování. Obec nemůže mít za krkem provoz obecního majetku
neziskově. Zákony umožňují obcím provozovat hospodářskou činnost, tak proč toho nevyužít!
Samozřejmě musíme turisty nějak nalákat, takže v poslední době pracuji na řešení
doprovodné infrastruktury potřebné pro turistické vyžití. To by byl článek na 5 á čtyřek. A jsem
v začátcích, takže třeba v příštím čísle zpravodaje…
Dnešní technologie umožňují otevření apartmánu kartou bez potřeby obsluhy. Náklady
na provoz ubytování jsou pouze energie a úklid. Mimochodem úklid = pracovní místo, brigáda
pro mladé nebo akční důchodce. Pokud bude ubytování stylové a směřované určité cílové
skupině – rodiny s dětmi, aktivní skupiny, školní výlety…. Může být cena za lůžko např. 500,-.
Jsou to jednoduché počty, pokud vše pojede, samozřejmě! Sezóna je minimálně květen až září.
Pokud se nám podaří penzion obsadit v celé sezóně je možný zisk 2 miliony korun. Každé
podnikání je risk a nic není jisté, žádný rok není stejný, ale takhle se nedá uvažovat! Penzion
vydělá na úhradu splátek úvěru, tak aby nebyl zatížen rozpočet obce, který bude sloužit pouze
jako pojistka v případě výpadku příjmu z ubytování. Nevím, zda mé myšlenky a úvahy popisuji
dostatečně zřetelně a pochopitelně.
Další obavy, které slýchám, jsou ze zadlužení. Už delší dobu je efektivnější zadlužení
než šetření pod polštář. I při současné vzrůstající úrokové sazbě je úvěr výhodnější. Inflace je
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stále vyšší. Pouze je potřeba zajistit splácení schopnost, což jsem již popsala. Další překážkou
je zvyšování cen materiálu, prací…prostě všeho. Obec se může zadlužit maximálně do 60%
svých ročních příjmů. Takže laicky
řečeno: „Při dnešních cenách nám
na tak velkou investici nikdo
nepůjčí!“ Proto se nabízí další
možnost.
Oslovit
investory
z podnikatelské sféry, aby se na
našem projektu podíleli. Obec by
měla majoritní podíl. To je jen
nastínění možností a současné
snahy o získání prostředků pro
zbudování „naší hospůdky“. Takže
držte, prosím, pěsti. A pokud máte
někdo nápad, kontakt, možnost, zkušenost…sem s tím, prosím! Budeme vděčni za každý
střípek!!!
Další výhodou zbudování apartmánů je možnost širšího využití. Například ubytování při
akcích v kulturním domě. Ale hlavně! Každý apartmán bude plnohodnotná bytová jednotka.
Obec může časem nabídnout bydlení mladým párům, rodinám, seniorům,
rozvedeným...prostě každému, kdo bude řešit bydlení, třeba jenom přechodně. Naše obec je
zahrnuta do ubytovacích kapacit v případě havárie Dukovan. Máme k dispozici kulturní dům a
obřadní místnost. Naši obec kontrolovali hasiči z Třebíče a nápad zbudovat penzion se jim líbil.
Nejen pro Dukovany, ale kdykoliv
se může stát nějaké neštěstí a
obec by měla mít možnost
postarat se o občany v nouzi.
Tento fakt jsem si uvědomila,
když jsme byly s děvčaty ze
Štěměch pomáhat na jižní
Moravě po tornádu. Nechci nic
přivolávat, ale může se stát, že
budou lidé z naší obce nebo
z okolních
obcí
potřebovat
poskytnout střechu nad hlavou,
ať z důvodu povodní, požáru, větrných poryvů atd… Záleží jenom na nás, jak celkový záměr
promyslíme…
Ještě chci vysvětlit naši spolupráci s Březovou. Majitelé resortu nám nabídli pomoc při
obsazování plánovaného penzionu i propagaci restaurace. Jejich resort je zaměřen výhradně
na ubytování dětí. Rodinám s dětmi otvírají zážitkový park o víkendech a není v jejich zájmu
ubytovávat rodiny s dětmi v areálu. Tyto skupiny by se vzájemně rušily a obsluha by byla
náročnější. Proto je i pro ně přijatelné řešení posílat své klienty do okolních ubytovacích
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kapacit. Navazují spolupráci se Sádkem a nám také v budoucnu pomohou, jsou totiž moc
hodní! Rodiče, kteří vezou své děti z druhé strany republiky, si třeba rádi zajedou do naší
restaurace na jídlo. Pro vaši představu…. resort Březová jede úplně neskutečně! I přes vyšší
cenu, která je opodstatněná (i
přes pandemii), mají stále plno.
Kapacita táboru je 420 lůžek. Za
rok se na táboře protočí tisíce
dětí, ať v letě, tak na školních
pobytech v jarních a podzimních
měsících. Pro některé z vás
možná zní nezištná pomoc
podezřele. Proto se vám pokusím
nastínit jejich uvažování. V jiných
zemích to funguje tak, že
zážitkový park velikosti Březové
rozvíjí a živí turistický ruch
v širokém okolí nebo aspoň regionu. Stejně tak dává lidem práci, mladým brigády, dětem vyžití
na táboře, rodinám zážitky při trávení společného víkendu…
Myslím, že odměna každého podnikatele je, když se dostane na pomyslnou metu, kdy
se mu podaří vybudovat něco ohromného a úspěšného vlastní pílí a má možnost nabídnout
své dílo dalším skupinám, veřejnosti, obcím, charitě…a v podstatě pomáhat. Určitě by neměla
být pomoc jednostranná. Čím dál víc si uvědomuji, že je důležitá vzájemná spolupráce
veřejného sektoru s podnikatelským sektorem. Měli bychom tady být jeden pro druhého!
Příklad v naší obci je ukázkový, i když v menším měřítku. Ve Štěměchám máme šikovné a
schopné podnikatele. Rádi využíváme jejich služeb a dáváme jim práci. Myslím, že i výsledek
je o to hodnotnější, když se na výrobě nebo opravě něčeho v obci podílí místní podnikatel. A
vzájemná spolupráce není pouze v tom, že z daní podnikatelů jdou peníze do obecního
rozpočtu. Naši podnikatelé podporují kulturní akce v obci… dětský den, strašení, volejbalový
turnaj, tombolu na plese…. ,a to finančně, poskytnutím občerstvení nebo daru. Ne v každé
obci to takto funguje a je to škoda! Tímto jsem vám chtěla vysvětlit a pomoct uvědomit si,
hodnotu spolupráce obce s podnikatelskou sférou. V poslední době se mi často vybaví text
písně pana Wericha „Ten umí to a ten zas tohle, a všichni dohromady uděláme moc.“ Berme
to jako motto pro zbudování „naší hospůdky“ a doufejme, že se dílo jednou podaří!
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo na svém zasedání zpracování studie na objekt
hospody s ubytováním. Je to jenom první krůček. Bude dobré, když si každý z nás bude umět
představit, jak bude budova na návsi vypadat, co všechno se do daného prostoru vejde, aby
zůstal určitý komfort atd… Studii vám určitě představíme a rádi si poslechneme vaše názory.
Nebráníme se referendu, aby se mohl každý z vás k záměru vyjádřit. Pokud nebude projevena
vůle proti, budeme pokračovat dál…Pustíme se do projektu a budeme shánět finance na
realizaci. Jestli se nám nebude dařit zajistit financování nebo míra zadlužení bude pro obec
riskantní, do realizace samozřejmě nepůjdeme! Může nastat okamžik, kdy bude potřeba říct
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„stop, tohle není reálné“, ale zatím v této fázi nejsme, tak proč se vzdávat hned na začátku!?
Místo u silnice v blízkosti dětského hřiště a parku na návsi je pro hospodu naprosto ideální,
byla by škoda, aby se takto strategicky výhodného pozemku obec hned zbavila, prodat ho bude
možné vždycky a jednoduše. A hospoda na tomto místě bývala! To je na vysvětlenou pro toho,
kdo má pocit, že jsme blázni a ženeme obec bezhlavě do záhuby. O našem dosavadním
hospodaření s obecním rozpočtem se můžete dočíst v článku „Ekonomické minimum“.
Na závěr informace o proběhlé demolici. Rozpočet na demolici byl 4,8 mil. korun.
Zakázku se nám podařila vysoutěžit za 2 714 986,-. Zvítězila firma AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. Získali jsme dotaci ve výši 1 563 703,- z Ministerstva pro místní rozvoj.
V den plánované demolice byli naši hasiči pomáhat na jižní Moravě, proto jsme o pomoc
poprosili
hasiče
z Předína, kterým moc
děkujeme!
Jsme
šťastní, že se budovu
podařilo zbořit. Její
stav
byl
opravdu
nebezpečný! Chápu, že
některým lidem je
hospody líto. Opět
musím zmínit větu,
která mi utkvěla, při
probíhající demolici od
jednoho s přihlížejících
„Co jsme se tam toho napili!!!“. Smutek některých občanů potvrdila zapálená smuteční lampa
na místě demolice. Ale nebojte! Třeba se tam toho ještě napijeme!!!:-) :-):-)
Zuzana Svobodová

Rekonstrukce fotbalových kabin na Vrchách
Na
podzim
2021
byla
provedena částečná rekonstrukce
fotbalových kabin.
Bylo vyměněno 5ks vchodových dveří,
4 ks malých a 4ks velkých oken
stávajících za nová plastová. Výměnu a
montáž provedla fy BOHEMIA OKNA.
Zároveň byly provedeny zednické
práce spojené se zapravením oken,
přilepením parapetů, které zajistil pan
Milan Novák.
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Kabiny dostaly také nový kabát, byla natažena perlinka, lepidlo a fasádní omítka v béžové
barvě. Celková rekonstrukce byla vyčíslena na 220.000 Kč. Dotace z PRV pokryla náklady
v hodnotě 100.000 Kč. Druhou větší část nákladů, a to 120.000 Kč, finančně zajistil Obecní
úřad.
V r. 2022 se nám podařilo dokončit úpravy na pergole vedle kabin, která zajistí zázemí
fanouškům při fotbalových utkáních, dále při dalších sportovních, hasičských a obecních
akcích. Velké poděkování patří obecnímu úřadu za finanční výpomoc, Milanu Novákovi za
zednické práce, klukům Trnkovým, Janu Svobodovi, Ondřeji Konvalinkovi a dalším, kteří
jakoukoliv pomocí pomohli při této akci.
Pavel Kovář

Sklad komunální techniky
Dalším nachystaným projektem je sklad pro komunální techniku místo budovy č.p. 3 u
parkoviště na návsi. Měli jsme zájem požádat o dotaci alespoň zase na demolici, na následnou
výstavbu žádné výzvy vypsané nejsou, ale budova nevyhovovala parametrům potřebným pro
splnění podmínek dotace. Projekt je hotový. V průběhu roku vyřídíme stavební povolení,
abychom byli připraveni na případné vypsané výzvy nebo se časem pustíme do výstavby
„svépomocí“, uvidíme…
Zuzana Svobodová
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Jak se bydlí ve Štěměchách aneb krátké zamyšlení nad demografickým vývojem
v naší obci
Obec trpí nedostatkem stavebních míst pro mladé rodiny, přitom populace v naší obci
stárne a je bezesporu velmi důležité, aby mladé rodiny neutíkaly za bydlením do měst nebo
jiných obcí. Řešení ovšem není jednoduché. Zkusme se tedy společně trošku ohlédnout do
minulosti.
V roce 1961, tedy před 60 lety, bylo v naší obci pouhých 106 domů se 485-ti obyvateli.
O 30 let později, tedy v roce 1991 přibylo 20 domů, celkem zde bylo 126 čísel popisných se
319-ti obyvateli. To znamená, že přibylo 20 domů a ubylo 166 obyvatel. Za dalších 30 let, tedy
v roce 2021, je v obci 152 čísel popisných a 302 obyvatel. To znamená, že přibylo dalších 26
domů a ubylo 17 obyvatel. Záměrně uvádíme počet čísel popisných, nikoliv počet RD, protože
některé domy dnes neslouží k bydlení nebo dokonce byly z různých důvodů zbourány.
Jak se tedy u nás bydlí?
Počet čísel popisných …................................................. 152
zbouráno ….....................................................................

6

objekty k podnikání …....................................................

4

veřejné budovy …...........................................................

4 (OÚ, hasičárna, Jednota, ČOV)

počet domů k bydlení …................................................. 138
z toho chalupáři …..........................................................

17

neobydlené …......................................................

21

rodinné domy obydlené …........................................... 100
počet obyvatel v domě

počet domů

1

19

2

29

3

21

4

17

5

10

6

5

7

2

Už několik let s velkými komplikacemi řešíme výstavbu inženýrských sítí v lokalitě
„Záhumenice“. Je to pochopitelně pro nás prioritou. Je to cesta, jak nepřijít o mladé rodiny.
Jedná se o 3. investiční záměr, kdy do výstavby inženýrských sítí vstupuje obec. V 80. letech
byla zasíťována lokalita proti Jednotě. Následně byla v novodobé historii připravena lokalita
pro 4 RD na návsi u OÚ. Ostatní výstavba je realizována na soukromých pozemcích. Za
posledních 15 let zde bylo postaveno 10 rodinných domů. To není úplně málo. Tato
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rekapitulace nutně vede k zamyšlení, kudy vést rozvoj bydlení v obci dál. Samozřejmě prioritou
je dokončit lokalitu “Záhumenice“.
A dál? Hledat další novou lokalitu?
Pozitiva:

1. stavba na zelené louce je nejlepší řešení z pohledu stavebníka

Negativa:

1. neochota vlastníků pozemků k odprodeji nemovitostí (což je i pochopitelné,
každý myslí na své blízké, co kdyby jednou chtěli stavět?)
2. zábor zemědělské půdy
3. vysoké investiční náklady na výstavbu IS
4. zvýšené provozní náklady (veřejné osvětlení, údržba komunikací atd.)

Nabízelo by se spíše využití stávají zástavby. To je ovšem podmíněno ochotou vlastníků
odprodat nemovitost a dále ochotou stavebníků rekonstruovat starý dům, případně zbořit a
začít znovu.
Co tedy dál? Jak se říká: „ Babo radˇ aneb tady je každá rada drahá.“
Marie Báňová

Příprava lokality pro rodinné domky
Toto je ukázkový příklad, kdy plány nejsou takové, jak si člověk představuje. Od začátku
volebního období je výkup pozemků, jejich zasíťování a výstavba příjezdové komunikace
plánem číslo jedna. Ale!!! Není to vůbec jednoduché! Je až neuvěřitelné, že od našich prvních
úvah uplynuly tři roky. Mám v živé paměti, jak jsme mockrát s Pájem v úředních hodinách
seděli nad mapou Štěměch a hledali možné varianty pro výstavbu. Jednali postupně s vlastníky
pozemků a většinou narazili na…. řekněme „nevůli“. Zvažovali jsme i variantu zabránění
vylidňování a „chátrání“ nemovitostí v jádru obce. Pája vypsal všechny neobydlené domy, ale
také nic. Buď chtěli majitelé za nemovitost příliš vysokou částku nebo ji prostě nechtěli prodat.
Je pravda, že u některých jsme to ani nezkoušeli…
Tímto vám chci vysvětlit, že jsme zvažovali možnosti, že jsme se bezhlavě nechytli jedné
jediné možnosti, a to lokality zvané „Záhumenice“. V současné době máme připravený návrh
projektu. Je to zrealizovatelná podoba řešení této lokality. Podařily se nám směnit, či vykoupit
pozemky potřebné pro výstavbu. Nedostali jsme se do maximální varianty. Plány nám zkřížila
bonita č. 1, na kterou nás úřady nepustí. Ale v budoucnu se může situace změnit a lokalita se
bude postupně rozšiřovat. K některým pozemkům jsme se nedostali vůbec. Poslední pozemek
potřebný pro posun dál a pokračování v projektových pracích důležitých pro získání
stavebního povolení je na spadnutí. Od majitele máme příslib podpisu směnných smluv během
následujících dvou měsíců. Takže ANO! Bude ve Štěměchách kde stavět! Téma výstavby ve
Štěměchách je příklad kritiky, která zabolí. Věty typu „děláte samý nepotřebný věci a nejste
schopni nachystat pozemky pro mladý“…to opravdu zamrzí! Z okolních obcí mám informace,
že chystání pozemků pro rodinné domky řeší v průměru deset let. A nám jsou vyčítány 3 roky!
Přitom problémy, které řešíme my v ostatních obcích neřešili. Například přeložku optického
25

kabelu, přeložku vysokého napětí, jedničkovou bonitu půdy, 12% stoupání, špatný přístup
k pozemkům z místní komunikace, komplikovanější napojení na sítě, nekompromisní majitele
pozemků… Věřte, že možnost výstavby nových rodinných domků v naší obci je a bude naší
největší touhou. Je nám líto, že se vše prodlužuje, že se postupně vše zdražuje a pro zájemce
pozemky bude těžší dům postavit. Bohužel, některé záměry opravdu nelze zrealizovat
lusknutím prstů...
Zuzana Svobodová
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ZE ZÁPISŮ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZA ROK 2021
Obecní
zastupitelstvo
schválilo:
- Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce na úhradu nákladů
souvisejících s provozem prodejny COOP
Štěměchy na jeden rok (72 000 Kč)
- Kupní smlouvu o převodu vlastnictví
nemovitých věcí s firmou Vysočina
Investments, a. s., týkající se koupě
prodejny COOP za 1 100 000 Kč,
financování bylo prostřednictvím úvěru od
Komerční banky, a. s.
– žádosti o prodej či odkup pozemků
– prodeje a koupě obecních pozemků
- cenovou nabídku 35 000 Kč na zadávací
řízení na dodavatele stavby „Revitalizace
rybníka Panský“ vč. Příkazní smlouvy,
rovněž nabídku na manažerskou činnost
projektu „Revitalizace rybníka Pančák“ vč.
Příkazní smlouvy v celkové ceně 199 800 Kč
- žádost o dotaci na výstavbu podkrovních
bytů v budově OÚ a financování podílu
obce z obecního rozpočtu
- poskytnutí finančního daru ve výši 1 000
Kč Svazu neslyšících a podpis Darovací
smlouvy
- investiční záměr a podání žádosti o dotaci
na Ministerstvo financí k podprogramu
„Podpora výstavby a obnovy komunální
infrastruktury“, a to na investiční záměr
s názvem „Stavební úpravy objektu
obecního úřadu Štěměchy – vestavba bytů
v podkroví“
- financování investičního záměru s názvem
„Stavební úpravy objektu obecního úřadu
Štěměchy – vestavba bytů v podkroví“
z rozpočtu obce
- hodnotící komisi pro
výběr zhotovitele na akci „Stavební úpravy
objektu obecního úřadu Štěměchy –
vestavba bytů v podkroví“ s uvedenou

pravomocí a zplnomocňuje starostku
k podpisu Smlouvy o dílo s vítězným
uchazeče - pronajímání bytů v budově OÚ
dle preferovaných skupin – mladé rodiny,
mladé páry, samoživitelky, senioři a
„Pravidla pro pronajímání obecních bytů“,
rovněž výši nájemného 65 Kč/m2/měsíc,
Smlouvy o nájmu bytové jednotky, seznam
žadatelů o přidělení obecního bytu vč.
podaných žádostí
- přijetí úvěru od Komerční banky na
spolufinancování akce koupě nemovitosti –
prodejny COOP ve výši 1 000 000 Kč
s vyčerpáním do 30. 6. 2021 se všemi
náležitostmi - uzavření Kupní smlouvy o
převodu vlastnictví nemovitých věcí –
prodejny COOP ve výši 1 100 000 Kč
- cenovou nabídku na zpracování
projektové dokumentace „Cyklostezka
Štěměchy-Předín“ v hodnotě 444 500 Kč
- cenovou nabídku na zpracování
projektové dokumentace „Odstavná a
manipulační plocha Dašov – Štěměchy“
v hodnotě 119 185 Kč
- cenovou nabídku na pořízení ukazatele
rychlosti v hodnotě 139 755 Kč
- uzavření Dohody o provedení práce se
zastupiteli obce
- Závěrečný účet obce Štěměchy za rok
2020 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Štěměchy
za rok 2020
- účetní závěrku za rok 2020
- poskytnutí finanční podpory pro obce jižní
Moravy postižené tornádem ve výši 30 000
Kč
- způsob organizace výběrového řízení ve
veřejné zakázce malého rozsahu na
zhotovitele akce „Demolice staveb na
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parcele číslo 37 - způsob organizace
výběrového řízení ve veřejné zakázce na
zhotovitele akce „Revitalizace rybníka
Pančák“
- zápisy ze zasedání ZO
- Darovací smlouvu na finanční dar pro SDH
Štěměchy ve výši 50 000 Kč, Darovací
smlouvu na finanční dar pro TJ Štěměchy ve
výši 20 000 Kč, finanční dar Charitě Brno ve
výši 10 000 Kč - nový Územní plán Štěměch
- Smlouvu o dílo na zhotovení projektové
dokumentace „Sídelní zeleň – Štěměchy“
v částce 59 500 Kč bez DPH
-zpracování krajinné koncepce a uzavření
smlouvy s firmou Paměť krajiny s. r. o.
– podání žádosti o dotaci z MMR „Podpora
budování a obnovy míst akt. a pas.
odpočinku“
- organizaci výběrového řízení ve veřejné
zakázce malého rozsahu na zhotovitele
akce „Víceúčelové hřiště Štěměchy“
- organizaci výběrového řízení ve veřejné
zakázce malého rozsahu na zhotovitele
akce „Oprava kapličky v obci Štěměchy“
- podání žádosti o dotaci z MMR „Podpora
obnovy místních komunikací“
- organizaci výb. řízení ve veřejné zakázce
malého rozsahu na zhotovitele akce
„Oprava místní komunikace Štěměchy“
- uzavření Příkazní smlouvy s firmou
KOINVEST CZ, s. r. o. na administraci výše
uvedených VZ. Cena je 32 000 Kč
- Obecně závaznou vyhlášku obce
Štěměchy č. 1/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství
- zadání zpracování studie na objekt
hospody s penzionem od firmy H – projekt
za 161 535 Kč
Příkazní smlouvu s firmou KOINVEST CZ, s.
r. o. na autorský a technický dozor při
realizaci stavby „Revitalizace rybníka

Pančák“. Cena je 106 480 Kč
- žádosti o pronájem pozemku či části
pozemků, směnu pozemků i Směnné
smlouvy
- výsledek výběrového řízení „Oprava
místní komunikace“ , vybrána firma SOBOS
- výsledek výb. řízení na akci „Víceúčelové
hřiště“, firma DEMICAR
- příspěvek firmě COOP ve výši 72 000 Kč a
podpis Veřejnoprávní smlouvy
- Smlouvu o spolupráci při tvorbě,
aktualizaci a správě Digitální technické
mapy Kraje Vysočina
- rozpočet na rok 2022 v celkové výši příjmů
a výdajů 6 900 000 Kč
- Plán inventur na rok 2021 a invent. komise
- návrh na pořízení změny územního plánu
Obecní zastupitelstvo projednalo:
- pořízení DA pro SDH
- umístění ukazatele rychlosti
- projekt lokality RD
- zaměření zbývajících chodníků kolem
silnice I/23
- zpracování projektu na revitalizaci návsi
- zpracování vizualizace hospody vč.
penzionu
- zbudování hnízda pro odpad u budovy
OÚ, dotace, opravu budovy COOP
- výkup pozemků pro výstavbu cyklostezky
Štěměchy – Předín, byla dohodnuta cena
30,-/ m2, dotace
- opravu kabin a zastávek, dotace
- možnost směny pozemků pod tvrzí
- informace z MPM- pořízení kalendářů,
studie území mikroregionu
- zápisy z finančního a kontrolního výboru
- podání žádosti o dotaci na zpracování
studie cyklostezky Třebíč - Telč
Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno a
bere na vědomí:
- rozpočtová opatření
Radka Řepová
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RŮZNÉ
Ohlédnutí za volebním obdobím 2018 - 2022
Vážení spoluobčané,
na podzim letošního roku nás čekají další volby. Jelikož jsem členkou obecního
zastupitelstva, dovolte mi prosím poohlédnout se za tím, co se nám povedlo, ale i nepovedlo
v tomto čtyřleté volebním období.
Pandemie koronaviru zasáhla všechny oblasti života, samozřejmě negativně ovlivnila i
výstavbu v obci či pořádání kulturních akcí, o osobním životě lidí ani nemluvě. Co se týče
výstavby v naší obci, byly připraveny či jsou v přípravě
projekty na inženýrské sítě v lokalitě „Záhumenice“ pro
nové rodinné domy, na demolici budovy č. p. 3
(Bučkovo), na vybudování skladu komunální techniky na
vzniklém pozemku,
na podkrovní byty v budově
obecního úřadu a další. Obec splatila úvěr na vybudování
kanalizace v obci. Začátkem roku 2019 proběhla velká
rekonstrukce kulturního domu. Týkala se topení, toalet,
kuchyně, dveří, výmalby a byly zakoupeny i nové
spotřebiče a další vybavení. Malíř „Kučis“ namaloval na
stěny krásné obrazy kapličky, znaku obce, vlajky, tvrze a
rozhledny na Mařence. Velkou pozitivní změnu doznaly
díky opravě také obě čekárny na autobus, obzvláště ta
zděná. Byly provedeny opravy kapličky, Božích muk a nově i křížků u silnice a pomníčku na
Královském kopečku. K Mařenčině kameni byl umístěn krásný kovaný kříž s pamětní deskou.
Veřejná prostranství, která se průběžně udržují, doznala také velkých změn, které se
týkají výsadby květin, dalších rostlin, umístění kamenů, laviček i další ozdobných prvků včetně
např. meteostanice. Setkala jsem se s velmi příznivými ohlasy nejen od spoluobčanů, ale i od
lidí, kteří Štěměchami jen projíždí. Naše vesnice se jim prostě líbí. . Provoz na silnici I/23
neustále narůstá. Pro zvýšení bezpečnosti
našich občanů byla umístěna zrcadla u
vjezdů a v kopci pak osazen i ukazatel
rychlosti, aby řidiči věděli, že u nás se má
jezdit podle předpisů. Vzhledem k častým
přívalovým dešťům musely být opraveny
propustky
na Dašově.
Kvůli velmi
špatnému stavu musela být opravena
rovněž silnice na Dašově a další cesty na
Královském kopečku i k chlístovskému
koupališti . Zcela jinou, a podstatně
krásnější tvář získala díky velké opravě a
novému vybavení naše obřadní místnost .
Díky získané dotaci jsme vyměnili ve tvrzi
stoly a lavice a současně s tím osadili informační panel o historii tvrze. Tento i několik dalších
panelů o historii obce či spolků, které jsou k vidění na chodbách obecního úřadu, byly
vyrobeny díky textům i fotografiím použitých na výstavách k 740. výročí písemné zmínky o obci
a 120. výročí založení hasičského sboru.
29

Na popud naší starostky došlo k obnovení bližších kontaktů a spolupráce starostů a
zastupitelů Mikroregionu Podhůří Mařenky. Na přátelském setkání ve tvrzi i později na
obecním úřadě jsme domluvili společný postup při letošních oslavách desátého výročí
otevření rozhledny na Mařence. V téměř každé obci mikroregionu i v OUTDOOR RESORTU
Březové se bude konat letos nějaká pěkná akce spojená s tímto výročím. Obec také uspěla
s žádostmi o dotace na pořízení dopravního automobilu pro SDH Štěměchy, na odbahnění a
opravu hráze rybníka Panský – projekt „Revitalizace rybníka Pančák“, na demolizaci bývalé
hospody i na opravu střechy kapličky. Díky získané dotaci jsme nechali zbourat budovu,
hospodu a svépomocí jsme provedli demolici budovy č. 28 (Horkých). Tímto děkujeme všem
brigádníkům za pomoc. Pro SDH bylo zakoupeno nové auto. Na Vrchách na fotbalovém hřišti
se uskutečnila výstavba pergoly a rekonstrukce kabin. Stejně jako na jiných místech v celé
České republice musela i naše vesnice čelit boji s kůrovcem v obecních lesích, kde muselo dojít
k rozsáhlému kácení, což radikálně změnilo vzhled naší krajiny a pro milovníky přírody je to
stále smutný pohled a ještě dlouho bude. Stejně jako v dalších obcích bylo nutné i v okolí
Štěměch provést novou výsadbu stromů, hlavně listnatých. Bylo zasázeno několik tisíc sazenic.
Snad již příští generace uvidí náš kraj stejně krásně zelený, jak jsme byli zvyklí my v našem
dětství. Dále obec koupila prodejnu COOP (1 100 000 Kč), na jejíž zaplacení si vzala úvěr.
Starostce obce se díky několika jednáním s realitní kanceláři podařilo cenu velmi snížit oproti
tomu, jaké „ nekřesťanské peníze“ za ni chtěli původně. Připomínám, že budovu postavili
v roce 1960 štěměšští občané
v akci Zet (přístavek – sklad pak
v roce 1974)– brigádnicky zadarmo pro naše obyvatele,
aby měli kde nakupovat. Od té
doby se kromě občasných oprav
na budově nic nezměnilo a v
současnosti je dost v dezolátním
stavu.
V době
socialismu
administrativně patřila Jednotě
Moravské
Budějovice,
po
revoluci se podvodnými zákony
a čachry dostala pod jiné
majitele a nakonec jsme si ji
museli znovu koupit za velké
peníze zpět. Každý rok ještě
doplácíme firmě COOP stále se zvyšující příspěvek (kvůli údajné ztrátě při provozu
prodejny),aby nám tu prodejnu nezavřeli…?!!! Pro určité věci bohužel nemám stále
pochopení….
Štěměchy patří k obcím, které mají velmi pestrý kulturní život. Na pořádání akcí se
podílí vedení obce, nejvíc pak naše spolky – hasiči, myslivci, fotbalisté, divadelníci a
samozřejmě všichni občané. Ve Štěměchách se konají krásné akce pro děti jako je Pohádková
cesta a Strašení na tvrzi. Děti i mládež úspěšně reprezentují naši obec na hasičských soutěžích,
hraje se tu nádherné ochotnické divadlo, a to nejen v kulturním domě, ale i ve tvrzi. Pořádají
se plesy, zábavy, koná se tu vítání občánků, čarodějnice, jarní, podzimní či vánoční tvoření,
oslava pouti, volejbalový turnaj Kačer, setkání seniorů, poslední leč, pak také vánoční zpívání
předsilvestrovský výšlap na Mařenku a další… V letošním roce se uskutečnily nové kulturní
akce. Koncem června taneční zábava nejen pro náctileté s rockovou kapelou Kalybr, v září pak
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Country ve tvrzi se skupinami Plechová blecha a Dobrá Pára. V listopadu obec zorganizovala
hromadný zájezd do Prahy na muzikál Kvítek mandragory. V obřadní síni obecního úřadu
proběhla oslava jubilantů. Štěměchy žijí také sportem. Hraje se tu už dlouhá léta fotbal,
volejbal a občas se tu konají i nějaké další zajímavé sportovní akce jako byl např. curling cup
či biatlon, turnaj ve stolním
tenise… Vzhledem k tomuto
výčtu je vidět, jak bohatý
kulturní a společenský život
Štěměchy mají a za něj patří
všem organizátorům velký
dík. Nezapomněli
jsme
také na významná výročí.
Oslava 100. výročí vzniku
Československé republiky se
uskutečnila 28. října 2018.
Slavilo se po celé republice i
na Slovensku. Největší oslavy
proběhly v Praze a dalších
velkých městech po celý víkend. Ve Štěměchách jsme si tento významný den připomenuli při
setkání občanů na Vrchách u dětského hřiště v neděli 28. října. Slavnost zahájila
československá hymna, kterou zahráli mladí muzikanti na trumpety, následovaly proslovy o
významu 28. října pro naše dějiny a na závěr byla členy zastupitelstva zasazena lípa. Tímto
aktem se také navázalo na tradici první republiky – sázení Lípy svobody. Členky obecního
zastupitelstva napekly výborné koláčky a nechyběl ani punč a čaj. I přes nepřízeň počasí se při
této malé slavnosti sešlo několik desítek štěměšských občanů.
Největší kulturní akcí za poslední čtyři roky se staly oslavy významných výročí
v dějinách naší obce: 740 let od první písemné zmínky o obci, 120. výročí založení hasičského
sboru a 50. výročí založení tělovýchovné jednoty ve Štěměchách. Všechna tato tři významná
výročí jsme řádně oslavili během víkendu 17. a 18. srpna 2019. Tato velká akce byla rovněž
pojata i jako sraz rodáků. Oslavám předcházely rozsáhlé přípravy, mnoho hodin práce pro
všechny organizátory, a povedlo se. Za krásného letního počasí se postupně konaly jednotlivé
části připraveného programu, a to hlavně ve tvrzi a na Vrchách. Součástí oslav byly výstavy na
obecním úřadě, v hasičské zbrojnici a v kulturním domě, kde jsme si mohli prohlédnout
výrobky našich občanů, rovněž i mysliveckou a vojenskou expozici. Ve tvrzi hrály kapely,
cimbál, zatančil folklorní soubor Bajdyš a proběhly také dvě historické divadelní scénky našich
milých ochotníků. Páter Pavel Rostislav Novotným posvětil a požehnal obecní a hasičské
symboly (pozn. 4. 4. 2019 schválila Poslanecká sněmovna Štěměchám oficiální znak a vlajku).
Stalo se tak ve 13 hodin před budovou obecního úřadu a za doprovodu Horanky se konal
slavnostní průvod na Vrchy, kde se uskutečnila okrsková hasičská soutěž. Večerní program
zahájili rytíři, poté následovala taneční zábava s oblíbenou skupinou KALYBR a pak ještě
ohňová show skupiny MAGNIS. Neděle 18. srpna už patřila štěměšským fotbalistům, kteří
sehráli exhibiční utkání. Návštěvníci si mohli prohlédnout výstavu a poslechnout vystoupení
country kapely Druhý dech. Během oslav si mohli všichni prohlédnout nejen výstavy (někteří
přišli i víckrát, což mě moc potěšilo), ale i navštívit Dašovský mlýn a jeho krásnou expozici. U
příležitosti výročí jsme vydali almanach Štěměchy 2009 – 2019 a nechali vyrobit různé
upomínkové předměty. Z výstavy o dějinách obce byly pak zhotoveny panely s texty a fotkami,
jež dodnes můžete vidět na chodbách obecního úřadu.
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Podařilo se toho opravdu hodně, byly však i věci, které nedopadly tak, jak bychom si
byli přáli. Nepovedlo se získat dotaci na výstavbu Víceúčelového hřiště místo stávajících kurtů,
ale žádost jsme znovu podali. Rovněž nebyla získána dotace na výstavbu obecních bytů
v podkroví budovy obecního úřadu. Tohle se týká dlouhodobého problému v naší obci, že se
nám stále už několik let nedaří zajistit stavební místa či možnosti bytů pro mladé lidi. Pro
vedení obce včetně členů zastupitelstva je tohle priorita. Snad to nejdůležitější, co by se mělo
udělat, aby nám tu mladí lidé zůstávali. Věřte prosím, že to není v žádném případě chyba či
málo snahy současného či předchozího vedení obce. Ve Štěměchách je oproti jiným vesnicím
či městům situace taková, že se stavebními místy je prostě problém. Jednu z rolí hraje i bonita
půdy, poloha obce, také to, že mnozí místní občané nechtějí opuštěné staré domy či pozemky
prodat a nechávají si je třeba pro své potomky. Obec se už několik let snaží o vybudování
lokality pro výstavbu rodinných domů. Po některých složitých jednáních s majiteli je už
naprostá většina pozemků v této lokalitě vykoupena či směněna. Projekt je připraven a chybí
už jen poslední krok, a
to
se
dohodnout
s majitelem posledního
pozemku, který je pro
budoucí
výstavbu
stěžejní… Pevně doufám
, stejně jako mnozí další
lidé
v naší obci, že
v nejbližší době dojde
k dohodě a podepsání
smlouvy mezi obcí a
majitelem
daného
pozemku, aby zdejší
mladí lidé mohli už
konečně začít stavět a
budovat si své nové
domovy. Víme, že je mnoho věcí, které je v obci třeba dělat, budovat či pořádat, ale tohle je
prostě nejdůležitější - dát lidem možnost bydlení… Jak se říká, lidé na vesnici mají k sobě
mnohem blíž než lidé ve městech a je třeba si vycházet vstříc, udělat něco občas i pro druhé a
neházet si klacky pod nohy. Aspoň někdy je třeba dát přednost zájmům obecním nad zájmy
soukromými, pokud tady chceme dál v klidu společně žít…Vedení obce je v téhle oblasti
opravdu velmi vstřícné a všichni věříme, že stejná bude i odezva a brzy se tu začne znovu
stavět…
Být členem zastupitelstva obce není vždy úplně jednoduché, a to ani nemluvě o funkci
starostky či místostarosty, k čemuž se ještě vyjádřím později…Není to o tom, že si jednou za
měsíc člověk přijde sednout a popovídat si na schůzi. Je to o práci, účasti na brigádách,
organizaci společenských akcí i jiných aktivitách, které tito lidé dělají ve svém volném čase. Je
v tom velká zodpovědnost, protože jsme byli zvoleni občany této obce, dostali jsme jejich
důvěru a měli bychom rozhodovat a danou práci vykonávat v nejlepším zájmu našich občanů
a pro další rozvoj Štěměch. Každý z členů současného zastupitelstva má jiné schopnosti a
dovednosti, v něčem je dobrý, v jiných věcech třeba ne, ale myslím si, že přes občasná
bouřlivější jednání či ostřejší výměny názorů naše současné zastupitelstvo funguje velmi dobře
a umíme táhnout za jeden provaz. Nemůžeme od spoluobčanů čekat jen pochvalu, ale i kritiku,
a proto si vážíme lidí, kteří přijdou za naší starostkou Zuzkou nebo místostarostou Pavlem či
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na zasedání zastupitelstva (jsou všechna veřejná) a řeknou nahlas své připomínky i kritické
názory…, řeknou to do očí – jak se říká - na férovku. Jen nás mrzí, že od některých lidí se to
dozvídáme zpětně, často až pozdě - začas, přibarvené a překroucené z tzv. druhé ruky či v
nějakém alkoholovém opojení, a tak by to být nemělo… A jak všichni víme, slova umí kolikrát
uškodit či ublížit mnohem víc než rána bičem. Nedělat nic, ničeho se neúčastnit, s ničím
nepomoct a jen sedět doma či v hospodě a kritizovat všechno, co se tu děje, to není umění, to
je tak snadné, to umí každý. Někdy to opravdu není jednoduché – být ve vedení obce či i
třeba hasičů, myslivců, fotbalistů…, co člověk to názor. Nikdo z nás není dokonalý, nikdo nemá
patent na rozum a každý člověk má nějakou povahu, zkušenosti, a dělá chyby, proto děkujeme
našim spoluobčanům za toleranci, pochopení a podporu..
Vyjádřím se nyní k jednomu připravovanému kontroverznímu projektu, který tak
trochu rozděluje lidi ve Štěměchách, jak jsem slyšela…Je to projekt na výstavbu nové hospody
s penzionem.
Podle
odevzdaných
dotazníků 72 procent zdejších občanů
odpovědělo ano či spíše ano a tím dali
souhlas pro tento projekt. Vím, že to není
zas až tak mnoho, ale pořád je to víc než
polovina a něco to vypovídá. Jsou zde pro
a proti, což si vedení obce i členové
zastupitelstva uvědomují. Je to velký
projekt za hodně peněz. Co hovoří pro:
např. tradice – na tomto místě byla
hospoda po mnoho staletí. Je to místo u
státní silnice České Budějovice – Brno, po
cestě není mnoho příležitostí se dobře najíst a pokud by zde byla krásná stylová hospoda
s dobrým kuchařem, lidé, nejen místní, sem rádi přijdou či přijedou a budou se sem vracet.
Díky rozhledně na Mařence, tvrzi a dalším krásným místům v okolí i plánované cyklostezce
Třebíč – Telč či dalším připravovaným projektům (naučná stezka) ve Štěměchách i
v mikroregionu Podhůří Mařenky musíme počítat se zvýšeným zájmem o tento kraj. Díky úzké
spolupráci vedení obce s majitelem
OUTDOOROVÉHO RESORTU Březové,
panem Jiřím Špačkem, máme
přislíbenou velkou pomoc – ohledně
zajištění hostů – ubytovaných zde.
Týká se rodin s dětmi, protože Březová
je zaměřena pouze na ubytování dětí
(táborů, školních výletů) a některé
rodiny si rády připlatí za větší luxus a
klid někde v blízkosti. Apartmány
v penzionu by měly být
rovněž
využívány pro dočasné bydlení
místních lidí. Pro ty, kteří to budou
potřebovat, než si třeba přestaví či
postaví svůj dům a tímto by si penzion na sebe vydělal. Kdyby se podařilo najít schopné
podnikatele i lidi, kteří by dobře provozovali tento objekt, bylo by tu něco, co nemají ani velké
obce v okolí. Nechceme hasiče přeci připravit o hasičárnu, i když jsem od některých už slyšela,
že sami už jsou z jejího provozování unavení …Obec nikdy nenechala ani nenechá hasiče tzv.
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„ve štychu“, pravidelně dostávají příspěvky a to, co potřebují viz např. příspěvek pro dětský
den, strašení či teď nedávno i nové auto, protože je to nejdůležitější spolek v obci a v něm
spousta obětavých lidí, díky kterým to tu taky žije…
Oprávněná kritika – to„proti“ se týká především peněz, co bude hospoda s penzionem
stát a také to, že se tu třeba neuživí a zkrachuje. Je pravda, že obec byla mnohokrát zadlužená
kvůli velkým projektům jako byla např. kanalizace i další stavební akce, vždy se ale vše splatilo.
Kdyby tohle všechno dopadlo tak, jak si naše starostka, někteří zastupitelé i další příznivci
výstavby přejí, bylo by to úžasné. Penzion by posloužil našim občanům k přechodnému bydlení
i rozvoji Štěměch. Rádi by se sem
lidé vraceli a třeba by to k nám
přilákalo i další, kteří by tu s námi
žili, pokud tedy budeme mít kde
stavět…Souhlasím i s tím, že je
správné být opatrný, zodpovědný a
zachovávat vše, jak je. Podle mého
názoru se ale někdy vyplatí trochu
riskovat a věřit lidem, kteří mají
nápady a vize a chtějí rozvoj,
pokrok, něco vybudovat, něco dál
posunout. Prostě to aspoň zkusit.
Říká se: „Kdo se bojí, nesmí do
lesa“…a teď to trochu přeženu, kde bychom byli v dějinách, kdyby se občas neobjevili lidé,
kteří se nebáli, riskovali, tvrdě pracovali a chtěli něco dokázat a tím pak posunuli pokrok, vědu
či rozvoj státu či jen vesnice prostě dál… Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo, že se zpracuje
studie na výstavbu hospody. Ta bude k dispozici všem našim občanům k nahlédnutí, aby se
k připravovanému projektu mohli vyjádřit a rovněž také svůj souhlas, či nesouhlas. V případě
souhlasu se vedení obce pokusí sehnat peníze (třeba i přes dotace) na výstavbu tak, aby
zadlužení bylo únosné a přijatelné pro obecní rozpočet. Na závěr bych chtěla vyjádřit
pochvalu, poděkování a úctu naší starostce Zuzce
Svobodové a místostarostovi Pavlu Kovářovi, kteří
vykonávají svou funkci velmi zodpovědně a jsou to
ti praví na svých místech. Dělat tuhle práci je
poslání, často pořádné břemeno a hlavně velká
zodpovědnost. Jsou to nejen hodiny strávené na
úřadě, ale i obrovské množství dalšího času
věnované obci i na úkor svého osobního života a
volného času. Především starosta, v našem
případě starostka, musí být neustále pro všechny
k dispozici. Musí komunikovat, vyřizovat úřední
záležitosti, rozhodovat, řešit problémy a čelit kritice. Zkusme si v téhle roli představit sami
sebe, rozhodně není co závidět. Štěměchy mívaly v dějinách obce téměř vždy skvělé vedení,
stačí se jen podívat do kroniky. O naší současné starostce a místostarostovi rozhodně platí, že
geny se nezapřou. Oba dva mají předpoklady k dobrému vedení obce, tak jako jejich předkové.
U Zuzky musím zmínit jejího dědečka Emila Zvěřinu a hlavně maminku Marii Báňovou. Ta se
stala první ženou ve štěměšské politice a byla ve funkci starostky 16 let. Všichni moc dobře
víme, jakým rozvojem Štěměchy za dobu jejího působení prošly a co se tu vůbec vybudovalo
včetně rozhledny na Mařence. Místostarosta Pavel Kovář, který je členem všech spolků, má
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dar stmelovat lidi. Jeho maminka Ivana byla místostarostka a stále je velmi aktivní hasička.
Další z jeho předků Josef Kovář byl starostou Štěměch v nelehkém období 2. světové války. Jak
je vidět – krev není voda… Musím přiznat, že i přes mou částečnou nedůvěru těsně po volbách,
jsem tak ráda, že tito dva, ač jsou oba mladí a v těchto funkcích první volební období, to
dokázali. V úřadě i v práci pro obec se jim velice dobře daří a zdárně pokračují v tradici svých
předků.
Pochvala, úcta a poděkování v každém případě patří také Vám všem, kteří se podílíte
na práci a rozvoji naší obce. Kdybych zde měla všechny jmenovat, byl by to dlouhý seznam a
měla bych strach, že na někoho zapomenu. Poděkování patří všem organizátorům kulturního
a společenského života u nás, členům i vedení spolků. Děkujeme za podporu, pomoc na
brigádách, účast na akcích, za divadlo, práci s dětmi a pro děti, a tak dál a dál. Však moc dobře
víme, kdo co umí a rád udělá. Každý náš občan je nedílnou součástí obce, prostě sem patří,
v dobrém i ve zlém …Vím z kronik či vyprávění, že naprostá
většina našich předků – obyvatel Štěměch v různých dobách si
navzájem pomáhala, spolupracovala a držela při sobě. Cítím, že
je to tak i dnes…I když někdy máme různé názory, jsem pevně
přesvědčená, že naprosté většině obyvatel naší obce záleží na
tom, co se tu buduje, koná, jak se zde žije… Vždyť tu žili naši
předkové po staletí, máme zde své kořeny a jsou to naše
Štěměchy, náš domov, který nás všechny spojuje. Hezky se nám
tu spolu žije, a to nám dává chuť dál společně pracovat na naší
budoucnosti.
S přáním všeho dobrého
Radka Řepová

Kronika štěměšská
Když jsem v roce 2011 začala psát první knihu o regionální historii, Kroniku Dašowskou,
bylo to jen soukromé rodinné bádání pro radost, vydané formou fotoknihy v pár exemplářích.
Nečekané ohlasy a zájem o ni mě v říjnu 2020 přiměly k prvnímu veřejnému vydání, které se
uskutečnilo za vydatné podpory mé domovské obce Štěměchy. Celý náklad byl prakticky do
Vánoc rozebrán. Po pečlivých korekturách a doplnění pak v únoru 2021 vyšla Kronika
Dašowská podruhé - a díky tomu je stále k dispozici.
Mnozí vlastníci výtisků se okamžitě ptali po pokračování, které by se dostalo z 18.
století (kde Kronika Dašowská končí) blíže k současnosti. Chtěla bych tedy navázat další knihou
právě v období, které je v mnoha ohledech velice významné.
Osvícená vláda Marie Terezie a Josefa II. přinesla mnoho zásadních reforem. Pro
historiky a genealogy je vedle zavedení povinného užívání příjmení tou nejdůležitější změnou
číslování domů. A právě to mne inspirovalo k méně používané formě bádání - domopisu.
Základem je moje už roční procházení archivních zdrojů počínaje sádeckým panstvím,
přes sčítání lidu, doplňované matrikami. Je zajímavé sledovat osudy a proměny rodin, které v
tom kterém domě pobývaly. Například do panského dvora (číslo popisné 1.) přijížděli sloužící
ze všech koutů země, jeden čas tam také byla rodina židovská.
Pozvu vás na výlet do minulosti štěměšských domácností. Zjistíte, kolik dětí běhalo po
dvorku, který teď obýváte, jaká zvířata choval váš prapradědeček a kdy že se na váš grunt
přiženil předek, po kterém máte jméno.
Bude to samozřejmě ještě pestřejší a opravdovější, když se mi podaří popovídat si s
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pamětníky a zaznamenat jejich vzácné vzpomínky. Uplynulé dva roky takovému setkávání
nepřály, proto se tvorba knihy pozdržela a termín vydání zatím nelze určit. Ale budu moc ráda
za každou zmínku či starou fotografii, kterou vložením do Kroniky štěměšské možná
zachráníme pro budoucí generace.
Marta Mastná
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Nechvátalův mlýn a pila na Dašově
Ahoj Štěměcháci,
v posledních letech jste měli možnost dozvědět se mnoho zajímavého z historie Dašovského
mlýna (Hobzův) od paní Marty Mastné, ale jak je vám dobře známo, v naší malebné osadě
s několika chalupami máme mlýny rovnou dva. S Martou se vždy rádi přátelsky popichujeme,
který mlýn je starší, který je ten „pravý Dašovský“ a kromě vzpomínek našich rodin, je to i
nová digitální doba, která přeje laickým badatelům dozvědět se o svých předcích a svých
milovaných místech něco opravdu velmi pradávného. Od Radky Prodělalové jsem se
dozvěděl, že mnohé z vás by zajímal příběh i našeho mlýna, a tak vám níže přináším pár
střípků z naší historie.
Nejstarší zmínky o našem mlýně pochází ze 16. století, kdy byl ještě uváděn jako mlýn
pod Dašovem. Jako úplně první rod mlynářů je nám známa rodina Peypalů (1570 mlynář
Pavel Peypal), která držela nemovitost ještě v roce 1667 (Jan Peypal). V mezidobí hrůz
Třicetileté války je mlýn uváděn jako pustý. V roce 1672 se vyskytuje mlynář Korbelovský,
ale skoro celé 18. století je spojeno s poměrně známým rodem Píšů. Ti byli velmi podnikaví,
v dnešním označení bychom mohli říct „mlynářskými developery“ a buďto kupovali mlýny ve
špatném stavu, opravili je a zpeněžili, nebo rovnou stavěli mlýny úplně nové. Nový mlýn
z jejich rukou vznikl například v nedaleké Březové u Rokytnice nad. Rokytnou. Na Dašově se
usadili tito mlynáři nejenom u nás, ale také na druhém dašovském mlýně. Započala tak doba,
kdy oba mlýny byly spojeny s jednou rodinou v bratrské větvi. Nejprve to byli bratři Jan a
Karel Píšovi a později na mnoho let rodiny bratrů Josefa a Karla Nechvátalových.
Nechvátalovi se vyskytují na Dašově od roku 1791, kdy dolní mlýn zakoupil náš první známý
předek, Jiřík Nechvátal, jehož potomci žiji na mlýně dodnes. Odkud Jiří přišel bohužel
nevíme, co je však známo je, že byl již v té době vyučený mlynář a nevěstu, jež byla dcerou
sládka ze zámeckého pivovaru, si přivedl z Budkova.
Další kapitolou je rozvoj mlýna do jeho dnešní podoby. V tom nejstarším uváděném období
měl mlýn zřejmě velmi prostou podobu, kdy nejdůležitější část – mlýnice – byla kamenná
stavba, ke které přináleželo celodřevěné stavení, kde pobývala rodina mlynáře s čeledíny a
pomocníky. Už ve zmíněném roce 1791, kdy zakoupil mlýn náš předek Jiřík, uvádí Sádecká
gruntovní kniha také přináležející jednorámovou pilu.
Pilařství předurčilo významně další rozvoj celého hospodářství, jelikož postupně se
stalo hlavní obživou našich předků a činnost mlýna postupně zůstala pouze pro vlastní
potřebu. Významné milníky rozvoje byly dva. Ten první byla výstavba malé pily okolo roku
1900, kdy na mlýně působil Josef Nechvátal se svým společníkem a švagrem Josefem
Paulasem z Kněžic. Byly pořízeny katrové pily a namísto obyčejných vantroků, přes které
voda poháněla mlýnské kolo, je pořízena vodní turbína Breitfeld & Daněk. Podobu mlýna a
pily v tomto období už máme také zaznamenanou na nejstarší dochované fotografii z roku
1914,
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Obrázek 1: Dašovská strojní pila a mlýn 1914
K mlýnu a pile přináleží historicky také náš rybník, který byl zdrojem vodní síly pro mlýnské a
pilařské stroje, a právě při rychlém rozvoji pily jeho kapacita nestačila na to, aby skrze vodní
turbínu roztočil rámy katrů vždy, když bylo potřeba. Velmi brzy po vzniku ČS Republiky tak
nastává druhá významná etapa, která již udělala z původně malé pilařské živnosti celkem
velký industriální závod. V roce 1921 započaly velké investice do výstavby parní pily. Srdcem
areálu je nyní parní stroj se silou 75koňských sil, nově postavená kotelna s parním kotlem o
výtlaku 7 atmosfér a 25 m vysoký železný komín, který se stává významnou dominantou, jež
byla vidět ze širokého okolí. Komín měl také svoji parní píšťalu, která v době provozu
oznamovala všem Dašovákům pravé poledne.
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Obrázek 2: Velká pila- celkový pohled, zřejmě ve 40. letech 20. stol

Obrázek 3: Velká pila, 40. léta 20. stol.
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Obrázek 4: Čelní pohled na budovu mlýna, 40. léta 20. stol.
S rozvojem závodu a pořízením dalších strojů zaměstnávala pila také významně větší
počet lidí z blízkého okolí. Jelikož Dašov byla a je osada malá s několika obyvateli a noví
pracovníci byli stále potřeba, rozhodli se majitelé ve stejném roce jako parní pilu postavit i
dům pro zaměstnance, který se stal domovem pro několik rodin našich spolupracovníků.

Obrázek 5: Dům pro zaměstnance
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Za časů Velké hospodářské krize postihly i naši pilu zlé časy. Majitel pily Josef
Nechvátal se postupně zadlužil natolik, že byl nucen dát celý svůj majetek do exekuční
dražby. Naneštěstí pro něj a jeho mnoho člennou rodinu se novými majiteli stali jeho bratři
Jan (obchodník ze Želetavy, Rudolf (obchodník ze Ctidružic a Cyril (malíř ze Želetavy), kteří
svého nejstaršího bratra s rodinou nechali na mlýně dožít.
Po druhé světové válce přichází poslední dílčí rozvoj v areálu. Můj dědeček Jaromír
Nechvátal rozšířil zaběhlý provoz pily o výrobu lubů, která jakožto po dlouhá léta dodávaná
komodita českými Němci, se stala velmi nedostatkovou. Velmi početná síť jeho odběratelů
mezi širokými stavy sítařů z nedalekého okolí přinesla další úspěšný posun v podnikání a
mnoho nadějí na šťastný život v nově budovaném rodinném domě nad areálem pily a mlýna,
který je dodnes znám pod názvem Nechvátalova vila.
Nástupem bolševismu všechny tyto naděje končí, nastává velký hospodářský úpadek
mlynářské, ale hlavně pilařské činnosti na Dašově. Živnost výroby lubů musela být taktéž
ukončena. Pracovní ruch velmi rychle utichl a naše rodina byla nucena živit se pouze
zemědělskou činností, jež ji byla velmi záhy opět znemožněna násilným vstupem do
kolchozu. Zaplombované katry se mohly rozjet ještě v období 50. a 60. let, kdy na pile řezaly
Státní lesy Jaroměřice. Areál se ale postupně dostával do velmi špatného technického stavu,
jelikož nový provozovatel do něj nikterak neinvestoval a ani jej řádně neudržoval. Na konci
60. let je pila již opuštěná a svoji největší zkázu zažila v 80. letech, kdy se propadla střecha
velké pily a celé hospodářství bylo již značně zdevastováno.
Krátce po Sametové revoluci obnovují pilařskou činnost bratři Jaromír a Pavel
Nechvátalovi, z úplných trosek tak opět vzniká původní malá pila, nyní pouze s jedním
katrem. O mnoho let později se podařilo majitelům také znovu vybudovat původní rybník,
který byl za dob JZD neudržován a víceméně zanikl. Mlýnské budovy, včetně již památkově
chráněného parního stroje se podařilo obnovit v roce 2014 za spoluúčasti Evropských
strukturálních fondů.
Pokud vás historie zajímá a rádi byste se dozvěděli více o vývoji mlýna a pilařství na Dašově,
rádi vás uvítáme a uděláme prohlídku.
Marek Nechvátal

Ve znamení koronaviru II – rok 2021
V loňském zpravodaji jsem psala článek o pandemii koronaviru, který jsem pak použila
i do štěměšské kroniky, aby jednou naši potomci věděli, s čím jsme se to potkali a čemu jsme
museli čelit. Moc jsem si přála, aby to byla záležitost krátkodobá a vše se brzy v dobré obrátilo
a doufala jsem, že v příštím roce už takový článek psát nebudu. Ale bohužel…, vím, že na
zmínky o covidu už je mnoho lidí alergických, tak se pokusím být co nejstručnější. V lednu 2021
byl spuštěn registrační web pro očkování lidí nad 80 let vakcínami Moderna, později i
AstraZeneca a Pfizer. Hranice věku pro očkování se postupně snižovala a začalo se očkovat
v širším měřítku. V únoru byly uzavřeny okresy Cheb, Trutnov a Sokolov. Na místech s větší
koncentrací lidí bylo zavedeno nošení respirátorů, nanoroušek či chirurgických masek.
Nouzový stav vláda postupně prodlužovala, platil od 5. října 2020. Od 1. března do 12. dubna
2021 byl zakázan dokonce pohyb občanů mezi okresy až na stanovené výjimky. Byl rovněž
zaveden zákaz nočního vycházení, kulturní a společenské akce se nesměly konat, návštěva
služeb, hospod atd. byla omezena. Tak trochu mi to připomínalo situaci za protektorátu.
Ministři zdravotnictví se střídali jak na běžícím pásu.
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Od dubna se postupně uvolňovala opatření a v létě se znovu zdálo, že se život vrací do
normálu. Sčítání obyvatelstva České republiky proběhlo online či pomocí listinného formuláře
ve dnech 27. 3. – 11. 5.2021. Na podzim se zase začalo opět zpřísňovat a zavádět
protiepidemická opatření: opětovné omezování počtu lidí na akcích, nošení roušek, povinné
testování ve školách či firmách, při zachycení antigenním testem následoval PCR a pak
hygienou nařízená izolace či karanténa i pro další osoby, které se s pozitivním člověkem
setkaly. Nouzový stav byl znovu vyhlášen 25. listopadu a trval 30 dní. Očkování bylo a je
dobrovolné, ale postupně vláda začala používat nátlak na to, aby se lidé nechali očkovat.
Neočkovaným s neprodělaným covidem byl dokonce zakázán vstup do restaurací a dalších
kulturních zařízení či služeb a museli se prokazovat antigenním či PCR testem. Očkovaní lidé
se prokazovali certifikátem – papírovým či aplikací TEČKA v mobilu. Dokonce se hovořilo o
povinnosti očkování, která měla být uzákoněna. Všechny tyto restrikce rozdělily společnost na
příznivce a odpůrce očkování a docházelo místy ke konfliktům mezi lidmi nejen na sociálních
sítích a v médiích, ale i osobně. Psaly se petice, proti těmto restrikcím proběhly i demonstrace.
Nařízení se neustále měnila – snad každý týden a nikdy člověk nevěděl, jaká opatření platí a
co má vůbec dělat…Objevily se i nové mutace covidu – Delta a Omicron. Od začátku epidemie
v březnu 2020 až do 4. února 2022 bylo v ČR nakaženo víc než tři miliony lidí, pacienti s těžkým
průběhem končili v nemocnicích, přes 37 000 lidí v souvislosti s nákazou zemřelo a
naočkováno dvěma (i třemi) vakcínami bylo přes 6 799 931 lidí.
Radka Řepová

Tříkrálová sbírka
Letošní Tříkrálová sbírka proběhla v naší obci v sobotu 8. ledna 2022 a štěměšští
koledníci vybrali částku 11 050 Kč. Celkový výtěžek na Třebíčsku byl 3 362 664 Kč. Finanční
dary budou použity na podporu kvalifikovaných zaměstnanců v sociálních a zdravotních
službách a na zajištění bezpečného vozového parku pro terénní pracovníky, pečovatelky,
lékaře i zdravotní sestry, kteří za rok najedou až 1,3 milionu kilometrů. Rovněž bude nakoupen
zdravotnický materiál pro vážně nemocné pacienty Domácího hospice sv. Zdislavy. Charita
zajistí potravinovou pomoc pro lidi, kteří se ocitli v akutní nouzi – matky samoživitelky, lidé
bez domova. Bude také nakoupen drobný materiál – příze, korále, parafín na svíčky apod. pro
aktivizační programy pro hendikepované a seniory. První ročník sbírky v celostátním měřítku
se uskutečnil již v roce 2001 a za ty roky a díky štědrosti obyvatel naší země mohla Charita
České republiky vykonat spoustu dobrých skutků a pomoci tak mnoha lidem v nouzi. Obec
Štěměchy tímto děkuje všem, kdo přispěli a v neposlední řadě našim malým koledníkům a
jejich doprovodu.
Radka Řepová (zdroj: www.trikralovasbirka.cz)

Zestárli jsme, kostely jsou velké a prázdné
Slova, která nás, starší generaci věřících netěší, možná i trochu zabolí a zdají se nám
neřešitelná. S lítostí musím říct, že i naše farnost spadá do této kategorie ,,prázdných kostelů“.
Poloprázdné lavice, hrstička malých dětí a teenager téměř žádný. Smutný to pohled, zvláště
když dle velikosti kostela usuzuji, že naši předkové do budoucna počítali s větší účastí. Z
doslechu vím, že nedělní bohoslužby v minulých letech navštěvovaly celé velké rodiny, které z
okolních vesnic přicházely dokonce pěšky. Pro nás v dnešní době nepředstavitelné, pro ně
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setkávání se, povídání si...,zkrátka zpestření jejich životů! Dnes je to trochu jinak. Křesťanů
(všech pokřtěných lidí) je v našich obcích sice dost...ale cestičku do kostela zapomněli.
Tak a teď zpátky k samotnému kostelu a snaze dát ho v rámci možností zase do
pořádku. Co se tedy loni v kostele dělo a změnilo? Běžné nedělní a čtvrteční mše svaté, svátky,
několik pohřbů, křest občas (loni asi ne) a svatbu náš kostel už desítky let nepamatuje. Tedy
po této stránce změna žádná, pouze v lavicích
(vyhřívaných!) nás sedí čím dál míň.
V
předešlém zpravodaji jsem zmiňovala plány na
další opravy našeho chrámu. Někdo by na to
mohl říct: ,,A vyplatí se dávat peníze a
opravovat kostel, který je táák velký a táák
studený, farníků hrstka a starý taky zas tak není,
aby měl větší historickou hodnotu?“ Co na to
říct? A co by na řekli naši předkové? Ti, kteří
kostel s láskou stavěli pro své děti a budoucí
generace, ti, kteří obětovali svůj čas a peníze,
aby zde mohli křtít a oddávat své děti a
společně se scházet, ale i rozcházet při
rozloučení posledních. Určitě měli ze svého díla
radost a byli na ně pyšní. Úkolem nás všech
proto je, zachovat a udržovat toto jejich
dědictví. A bez peněz a oprav se to bohužel
neobejde. Pan farář je velmi schopný a přes
veškeré finanční překážky neztrácí optimismus
a snaží se dosáhnout svých cílů. Neusnul tedy
na vavřínech a spolu se svými farníky buduje
ostošest. Začalo se zavedením přívodu vody do
zákristie. Pro mě a ostatní, kteří se starají o
květinovou výzdobu to byl doslova ,,dar z nebes“. Vozit vodu v kanystrech bylo docela
náročné, proto panu faráři velké díky za super nápad. A když už tu byla voda, nic nebránilo
vybudování toalety (taktéž v zákristii). Takže voda teče a záchod funguje, huráá!
Vrátím se k úpravám nejdůležitějším a nevyhnutelným. Náš kostel zřejmě stojí na
hodně mokrém místě, vlhkost na nás dýchá ze všech koutů a plíseň ze zelená téměř všude,
kam oko dohlédne. Pan farář je tedy postaven před ,,nelehký“ úkol...odvodnění kostela.
,,Nelehký“ z důvodu nedostatku financí. Dotace jsou vyřízené, ale podmíněné přispěním určité
částky peněz farností. A to je ten kámen úrazu. Nedělní sbírky jsou nevelké, zejména kvůli
nízké návštěvnosti věřících. Významnou pomocí, avšak nedostačující, jsou peněžní dary od
našich obcí. Už slyším, jak říkáte...a co církev, peněz a majetků má dost, ať to zaplatí. Možná
máte pravdu, možná ne, netuším. Jediné, co vím je, že kostel chátrá! To je pro mě směrodatné.
A dost negativ! Přeji nám všem, abychom měli oči i srdce otevřené a pro špatné věci
nezapomínali na ty dobré...a potom možná i ty ,,velké“ kostely nezůstanou prázdné a stanou
se připomínkou starých časů, kdy se lidé uměli zastavit a vzájemně si naslouchat.
Petra Trnková
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Okrskové kolo v minifotbale pro žáky 8. a 9. tříd
Fotbal je v naší zemi sportem číslo jedna a obdobně je tomu i u nás ve škole.
Reprezentovat školu v kopané je věcí prestiže a poměřit svoje umění s jinými městskými a
třeba i sportovně zaměřenými školami je pro nás v Předíně vždy velkou sportovní výzvou!
Nejinak tomu bylo tentokrát na okrskovém kole, které hostila ZŠ Bartuškova v Třebíči, kde naši
žáci a dokonce i jedna žákyně (Lucie Poláková) poměřili síly se ZŠ TGM Třebíč (prohra 1:4), s KG
Třebíč (remíza 0:0) a se ZŠ Okříšky (výhra 1:0). Tyto výsledky ze skupiny nás poslaly do
semifinále, ve kterém jsme čelili favoritovi celého turnaje domácí ZŠ Bartuškova. Nutno říci, že
s přibývajícími zápasy se naše výsledky, ale především herní výkony zlepšovaly a to vše bylo
korunováno remízou 1:1 v základní hrací době semifinálového utkání. Rozuzlení zápletky o
postupujícím do okresního kola přinesly až pokutové kopy, ve kterých se našim střelcům (J.
Šťastný, V. Trnka, Š. Pospíšil a F. Křen) podařilo udržet chladnou hlavu a především přesnou
mušku a zápas dovedly do vítězného konce pro naše barvy. K tomuto výsledku penaltové
loterie nám výrazně pomohl neohroženě chytající brankář Adam Bobek.
Děkuji všem hráčům za týmový a bojovný výkon a gratuluji k postupu do okresního
finále!
Hráči: 9. ročník - Jakub Šťastný, Lucie Poláková, Vít Trnka, František Křen, Jan Mareček
8. ročník - Adam Bobek, David Šaroun, Tomáš Toufar 7. ročník - Šimon Pospíšil
Michal Kovář, ZŠ Předín

Školy v době koronaviru II – rok 2021
Stejně jako všech oblastí života se pandemie koronaviru dotkla rovněž škol a
vzdělávání. Z rozhodnutí vlády se po vánočních prázdninách v pondělí 4. ledna 2021 do školy
vrátili pouze žáci 1. a 2. třídy (v Předíně i 3. ročníku) ZŠ, ostatní třídy zůstaly na distanční výuce.
Výpis z vysvědčení za 1. pololetí se musel posílat dětem i rodičům v emailech. I v dalších
měsících se pokračovalo v distanční výuce, učitelé používali TEAMS – online hodiny, Školu
v pyžamu, ALFBOOK…Komunikace probíhala rovněž přes emaily a telefony. Od 1. března 2021
došlo k úplnému uzavření základních a mateřských škol, to už zůstaly doma všechny děti – i ty
nejmenší z prvního stupně. Rodičovské schůzky proběhly pouze online, nemohl se konat
klasicky ani zápis prvňáčků. Od 12. dubna se do škol na prezenční výuku vrátily děti prvního
stupně za přísných hygienických opatřeních – roušky, dezinfekce, oddělování dětí různých tříd
a skupin... Druhý stupeň zůstal na distanční výuce. Přijímací zkoušky deváťáků na střední školy
proběhly ve dnech 3. – 4. května 2021. Deváťáci měli velmi složitou situaci, protože se museli
připravovat na přijímací zkoušky distanční formou a formou skupinových konzultací.
Od 17. května se vrátily na střídavou výuku i ročníky 2. stupně a v červnu už do školy
chodili všichni žáci. Škola dodržovala nařízená hygienická opatření a probíhalo rovněž
antigenní testování. O slastech a strastech distančního vzdělávání z pozice učitelky jsem psala
v minulém zpravodaji. Opakovala bych se, proto to doplním jen několika málo postřehy. Po
návratu do školy většina dětí projevovala velkou radost, že se po tak dlouhé době spolu vidí a
zase chodí normálně do školy. Ptala jsem se jich jednou o přestávce, proč je v té třídě takový
rachot a pohyb a oni mi řekli: „To, abyste, paní učitelko, věděli, že jsme zase tady a abychom
si to v té škole aspoň chvíli pořádně užili.“ No, zasmála jsem se a měla pro ně opravdu
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pochopení…Ta radost a euforie z návratu však některým z nich dlouho nevydržela. Způsobilo
to zcela jistě brzké vstávání, znovu zavedený režim, více vyučovacích hodin a především
zvýšené zkoušení a písemné opakování ze strany učitelů. Takže mi po několika náročnějších
dnech říkali, že už by šli raději znovu na distančku, jestli by se ty školy kvůli koronaviru neměly
zase zavřít, že už to stačí….Koncem června však děti kromě uzavírání známek čekaly i nějaké
výlety, exkurze či výšlapy - hlavně v blízkém okolí, takže ten závěr roku nebyl pro ně zas až tak
zlý.
Od září do konce roku 2021 se ve školách naštěstí normálně vyučovalo. Byla zachována
hygienická opatření i antigenní testování. K plošnému uzavření škol už nedošlo. Pouze
vzhledem ke koronaviru byly některé děti i celé třídy občas pár dnů doma v karanténě či
izolaci. Byl také navýšen počet tzv. „ředitelských dnů“ pro případ většího výskytu pozitivních
osob ve škole. Jak na všechna tato opatření reagovaly děti? Bylo mi jich opravdu líto, když bylo
nařízeno, že musí mít roušky po celou dobu ve výuce. To byla velká zátěž pro nás všechny,
nejen učitele a děti. Jak obtížné je přes respirátor mluvit, všichni dobře víme. Děti často
v hodinách pily a o přestávkách jedly mnohem více a déle než obvykle, aby prodloužily čas
„bez roušky“, ale to se jim vůbec nemůžeme divit. Některé děti byly ovšem i velmi
zodpovědné, když občas upozornily učitele např. na to, že na chodbu na dozor vyrazil bez
roušky, a to se přece nesmí. Učitelé rovněž v určitém období museli zabezpečit, aby se ve
školách nemíchaly děti z různých tříd, to znamená zvýšený dozor na chodbách při návštěvě
WC, šatny či i jídelny, kdy děti musely sedět u stolu pouze se spolužáky. Samozřejmě jsme moc
dobře věděli, že jakmile opustí školu, sejdou se stejně všichni venku dohromady - zákaz,
nezákaz. Po výuce např. v počítačové učebně, kde se střídají děti z různých tříd, musel učitel
vždy vydezinfikovat lavice i klávesnice počítačů, což technika úplně dobře nesnáší a stal se nám
i případ, kdy pak nejedna klávesnice přestala fungovat. Samotná dezinfekce ve třídách či při
vchodu do školy se stala
novým vhodným prostředkem k zábavě a zpestření . Děti
dezinfikovaly nejen své ruce, ale často i celé tělo některého ze spolužáků a občas to schytala i
nějaká ta zeď, podlaha či tabule. Plýtvání s dezinfekcí vyvolávalo nepěknou reakci u ředitelství
školy, neboť, jak všichni víme, dezinfekce je opravdu velmi drahá. I mezi staršími dětmi někdy
probíhaly ostřejší diskuze o covidu či očkování. Došlo i k rozdělení třídy: očkovaní versus
neočkovaní a soubojům (nejen ústním) mezi odpůrci a příznivci.
Antigenní testování způsobovalo také různé reakce. Velmi oblíbené byly „plivací
testy“, které si děti na rozdíl od nás, dospělých, určitě užívaly a pro „učitelky se slabším
žaludkem“ to občas nebýval vůbec hezký pohled. Jako učitelé prvních hodin jsme z testování
zrovna radost neměli. Někteří jedinci celý testovací akt schválně prodlužovali, aby se probralo
co nejméně. Čekalo se vždy, jak to dopadne a kolikrát jsem i slyšela: „Ach jo, tak zas nic, zas
domů nepůjdeme. “ Dokonce jsem se setkala i s „vylepšeným“ antigenním testem. Prostě „ta
pozitivní čárka“ vypadala docela podezřele…Povídám tomu staršímu chlapci: „Ten test se mi
nezdá…, možná je chybný a budeme muset udělat nový….“ On zrudl, a nic. A svědomitý soused
na to: „On si to tam udělal sám tužkou, paní učitelko..“ Ptám se: „A proč?“ A viník mi zkroušeně
odpověděl: „Nezlobte se na mě, paní učitelko, když my dneska píšeme tři písemky….!!!“ Takže
„doba covidová“, jak ji jeden můj žák v dějepisu nazval, má i své některé veselejší stránky. Teď
jsem to schválně odlehčila, ale jako každý z nás doufám, že tohle všechno brzy skončí a zase
se nám život vrátí do normálních kolejí.
Radka Řepová
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021
Volby do Poslanecké sněmovny proběhly ve dnech 8. a 9. října 2021. Ve volbách
kandidovalo celkem 20 politických stran a 2 volební koalice. Zvítězila koalice SPOLU (ODS, TOP
09 a KDU-ČSL), která obdržela 27,79 % a ve sněmovně 71 mandátů, na druhém místě skončilo
hnutí ANO s 27,12 % a se 72 mandáty, třetí místo získala koalice Piráti a Starostové (Piráti a
STAN) s 15,62 % a 37 mandáty, na čtvrtém místě skončila Svoboda a přímá demokracie s 9,56
% hlasy a s 2O mandáty. Ostatní strany se do sněmovny nedostaly, poprvé v historii ČR to
byly i strany jako ČSSD a KSČM. Volební účast byla třetí nejvyšší v historii ČR, a to 65,43 %. Jak
volili štěměšští občané? Počet voličů: 238, počet celkových hlasů: 178, volební účast: 74,8 %.
Na 1. místě skončila koalice SPOLU – 43 hlasů, 2. místo získalo ANO – 39 hlasů, 3. místo – Piráti
– 26 hlasů, 4. ČSSD – 18 hlasů, 5. KSČM – 16 hlasů, 6. SPD – 11 hlasů, 7. TRIKOLORA – 9 hlasů,
8. PŘÍSAHA – 6 hlasů, 9. Aliance pro budoucnost – 4 hlasy, 10. Volný blok – 2 hlasy, 11. místo
– Strana zelených, Koruna česká, Moravské zemské hnutí, Moravané – po 1 hlasu.
Radka Řepová

Rybník Pančák
Jak zajisté víte, byl na podzim loňského roku uskutečněn výlov rybníka Pančák na
Dašově. Tento výlov byl předznamenáním revitalizačních opatření, která mají být v tomto
kalendářním roce na rybníku uskutečněna. Podrobný popis těchto činností byl uveden
v minulém zpravodaji. Nastíním Vám tedy pouze předpokládaný sled prací. V lednu letošního
roku bylo provedeno zhotovitelem díla (firmou Zvánovec, a.s.) tzv. nastružkování sedimentu
v ploše rybníka. Jedná se o vytvoření valů, které mají za cíl zajistit částečné vyschnutí bahna a
následně jeho snadnější odvoz. Současně bylo provedeno geodetické vytýčení stavby. Půjdeli vše podle předpokladů, měl by být rybník během následujících cca 3 měsíců odbahněn. Na
tuto činnost navážou stavební práce týkající se hráze rybníka, požeráku, bezpečnostního
přelivu,
kamenných
záhozů atd. Půjde-li vše
podle harmonogramu, měl
by být rybník na podzim
2022 napuštěn. Doufám,
že
současná
situace
státního rozpočtu nám
neudělá „čáru přes náš
rozpočet“ a vysoutěžená
částka za zhotovení díla ve
výši 6.690.495 Kč bude tak
největší investiční akcí
tohoto volebního období.
Zdeněk Novák
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Výlov rybníka Pančák
Po téměř sedmi letech, a to dne 9. října 2021, uskutečnili zastupitelé obce, společně
s rybáři, výlov rybníka Panský na Dašově. Již týden předem začalo upouštění vody na
požadovanou hloubku. V den výlovu začala příprava od brzkých ranních hodin, přičemž teplota
na Dašové byla -4°C. Samotný výlov začal o půl desáté. Dorazila spousta lidí. Všichni, včetně
nás, byli zvědaví, kolik ryb rybník Pančák skrývá. Výlov probíhal za pomoci přizvaných rybářů v
čele s panem Šindelkou z Heraltic. K výlovu nebyla potřeba síť, ale pouze podběráky, neboť u
čepu bylo velké množství bahna.
Celkem bylo vyloveno 503 kaprů, 15 candátů, 7 štik, několik amurů, okounů a dalších
drobných ryb. Po
celou dobu akce se o
občerstvení starali
místní
myslivci.
Každý z přítomných
si mohl užít krásný
den, dát si něco
dobrého k jídlu a
zaposlouchat se do
písniček od známého
hudebníka
Petra
Grose z Přibyslavic.
Kdo měl zájem o úlovky, mohl si je zde zakoupit a odnést domů.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na akci podíleli i těm, kteří se přišli na výlov
podívat, zároveň si odnesli zážitek z výlovu u našeho krásného rybníka, který má své
neodmyslitelné kouzlo.
Těším se, až jeho krása vynikne ještě více po odbahnění a opravách.
Pavel Kovář
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI V ROCE 2021
Společenské akce a „koronavir“ II - rok 2021
Vzhledem k situaci s covidem tento rok stejně jako rok minulý kultuře a
společenskému životu nepřál. V zimních i jarních měsících roku 2021 se nesměly konat žádné
akce. Neuskutečnil se tedy ani hasičský ples, ani divadlo…, vůbec nic. Byly také uzavřeny
hospody, divadla, kina, takže společenský život prakticky nebyl žádný. Tedy až na výjimky –
neboli nedodržování nařízení a občasné sdružování se „natajno“ přes všechny zákazy…, ale
tomu se opravdu nelze divit, neboť dlouhé večery jen v kruhu rodinném se začas taky začaly
leckomu zajídat a pro někoho mohly být i docela vražedné… Však i za protektorátu se
tancovačky konaly třeba v lese na Bazalce či v zatemněné hospodě tzv.„načerno“ . Jak se říká:
„Člověk je tvor společenský a určité povyražení či jen setkání a popovídání s přáteli občas moc
potřebuje…“
Štěměšská pouť na sv. Jana Nepomuckého byla v sobotu 15. května oslavena pouze
mší svatou ve tvrzi. Vzhledem k postupnému rozvolňování opatření vymyslelo vedení obce
tzv. „náhradní pouť“, která se
uskutečnila v sobotu 29. května
2021. Tato akce byla věnována
hlavně našim dětem. Na náves
přijely kolotoče, ve tvrzi byly
odpoledne uspořádány soutěže a
hry pro děti, které zajistily místo
klasické pohádkové cesty naše
hasičky. Od 18 hodin hrála pro
všechny
zúčastněné
country
kapela Plechová blecha. Pěkný den
trochu zkalilo počasí, přesto přišlo

hodně lidí a všichni si to po tak dlouhé době,
kdy se žádné akce konat nesměly, náležitě
užili. Těsně před začátkem prázdnin 26.
června uspořádalo vedení obce ve tvrzi
zábavu pro naše náctileté – s oblíbenou
rockovou kapelou Kalybr. Za krásného
letního počasí se ve tvrzi sešlo přes tři sta
nejen náctiletých fanoušků této kapely a
panovala tam úžasná atmosféra. Zábavu
hodlá obecní zastupitelstvo zopakovat i
v letošním roce. Již 21. ročník volejbalového
turnaje Štěměšský kačer se konal 31. července. Akce měla klasický průběh i organizaci, večer
ve tvrzi proběhla diskotéka s DJ Ludwou.
I v září se konalo ve Štěměchách několik pěkných akcí. V sobotu 4. září štěměšští
ochotníci pod vedením Stanislava Augustina sehráli krásné divadelní představení s názvem
Bílá paní na tvrzi. Každé přestavení Štěměšské divadelní společnosti má tradičně vysokou
úroveň i návštěvnost, vtip a své nezapomenutelné kouzlo umocněné opět jedinečnou
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atmosférou naší tvrze. Sobotní odpoledne i večer 11. září patřil všem příznivcům country
hudby. Ve tvrzi zahrály dvě kapely: Plechová blecha Dobrá Pára Počasí toho dne bylo
nevyzpytatelné s hrozbou bouřek a přívalových dešťů, jedna taková zasáhla částečně i
Štěměchy a předčasně akci ukončila. I přes slibovanou nepřízeň počasí i další akce v okolí přišlo
nakonec přes 100 spokojených diváků. V rámci společných akcí mikroregionu Podhůří
Mařenky se o týden později 18. září uskutečnil noční výšlap na Mařenku. Bohužel účastníků ze
Štěměch bylo velmi málo, ale pro zúčastněné to byl nezapomenutelný zážitek – být takto po
tmě na Mařence. Na děti tam čekaly nejen sladké odměny a opékání špekáčku, ale rovněž
strašidla. Poslední zářijový víkend patřil už tradičnímu Strašení na tvrzi. Za pěkného počasí děti
absolvovaly cestu kolem Štěměch, kterou jim tak trochu znepříjemňovala strašidla a pak si jistě
i s velkou úlevou došly pro své zasloužené odměny do kulturního domu.
V sobotu 9. října za krásného podzimního počasí se konal na Dašově výlov rybníku
Pančák. Výlovu předcházela brigáda a byl nutný z hlediska plánovaného rozsáhlého projektu
„Revitalizace rybníku Panský“, který se týká generální opravy hráze, vybagrování i úpravy okolí.
Pro všechny zúčastněné
připravili naši myslivci bohaté
občerstvení, prodávaly se
ryby a ke krásné atmosféře
přispěla jistě i živá hudba.
V sobotu 29. října se v obřadní
síni obecního úřadu konala
oslava jubilantů. Bylo to
přátelské setkání a posezení
letošních
oslavenců
(s
partnery či partnerkami) sedmdesátníků (St. Moudrý,
J. Binka, J. Růžička, M.
Ondráček, M. Píšová, Fr. Báňa,
M. Nováková a Vl. Prodělal) a
osmdesátníků (K. Špaček, L.
Horká). Vedení obce zajistilo dárečky i bohaté občerstvení. Příjemnou atmosféru toho večera
jistě umocnila i harmonika a zpěv Zdeňka Nováka. V sobotu 6. listopadu se uskutečnil
odložený zájezd do Prahy na muzikál Kvítek Mandragory odehraný v divadle Broadway.
Setkání seniorů v Předíně bylo kvůli koronaviru zrušeno.
Advent byl ve Štěměchách zahájen 28. listopadu tvořením s Anežkou v kulturním domě
a pak rozsvícením vánočního stromečku na návsi. Na tuto akci přišlo hodně rodičů s dětmi, na
kterých bylo vidět, jak si ten předvánoční čas spojený s těšením na Ježíška chtějí užít… Jistě mi
dáte za pravdu, že máloco je hezčí než rozzářené oči dětí u vánočního stromečku – třeba i na
té návsi…Vánoční zpívání se konalo ve čtvrtek 23. 12. u betléma u obecního úřadu. Nechybělo
tradiční vystoupení dětí, vánoční písně štěměšských zpěváků, punč a betlémské světlo.
Předsilvestrovský výšlap se uskutečnil ve čtvrtek 30. prosince tentokrát (kvůli covidu) bez
hromadné organizace. Sice počasí nebylo úplně ideální, bylo 8 stupňů s místy slabým deštěm,
ale navzdory počasí i covidu se na vrcholu v poledne sešlo několik desítek lidí z celého okolí.
Radka Řepová
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Kačer
Poslední červencovou sobotu roku 2021 se již tradičně konal volejbalový turnaj
amatérských smíšených družstev „Štěměšský kačer“.Na perfektně připravených místních
kurtech se za krásného počasí o vítězství utkalo třináct družstev. Vítězství si poprvé v historii
štěměšského turnaje připsalo družstvo, které soutěžilo pod jménem Mazec. Jejich poraženým
finálovým soupeřem byli Šamani a třetí pak skončila AC Slunečná. Soutěžní klání, jako již
tradičně, probíhalo i na kurtu neoblíbenějším - ve tvrzi s bohatým občerstvením. Zakončením
celého dne byla večerní diskotéka. Posledního ročníku Kačera se poprvé v historii našeho
turnaje neúčastnili místní Štěměcháci. Doufejme tedy, že se letošní rok bude moci těšit znovu
i na jejich výkony.Velké poděkování patří všem, kteří přiložili ruku k dílu a postarali se tak o
hladký průběh celého turnaje.
Ondřej Konvalinka

Cesta hrůzy aneb strašidla po celé vsi
Tato akce připadla na 25. 8. 2021 jako příjemné zakončení prázdnin pro děti. Navštívil
nás i pan Chňoupek z Horáckých
novin, kde se o naší strašidelné cestě
velmi hezky rozepsal, byť viděl pouze
kratičký úsek naší cesty, protože se
mu hned na začátku velmi zalíbilo v
naší pekelné tvrzi. Sraz všech
odvážlivců byl v kulturním domě, kde
byl
již
nachystán
program
mysliveckého sdružení Štěměchy
„Pod horou“. Aby dětem zkrátili
čekání před cestou plnou hrůzy,
připravili
si
myslivci
výstavu
mysliveckých trofejí, zábavné kvízy,
dřevěné puzzle, omalovánky, tiskátka
se stopami zvěře i trubačskou
kulturu. Pozvání k troubení přijal Radovan Mittner a Eduard Mittner, kteří zatroubili na své
lesnice „Myslivecké desatero“. Všichni ostatní myslivci ze sdružení byli připraveni na všetečné
otázky menších i větších dětí týkajících se zvěře, přírody, zbraní i lovení.
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Na strašidelnou cestu se děti vydávaly po menších skupinkách se svými rodiči nebo kamarády.
Na začátku trasy dostali všichni účastníci instrukce, co mají hledat a jaká písmena do tabulky
zapisovat, aby dokázali rozluštit tajenku. Pověsti o naší úžasné strašidelné cestě, kterou
organizuje Iva Kovářová, Simona Špačková, Soňa Šilhavá a Magda Dokulilová, za což holkám
patří velký dík, se roznesla široko po kraji a tak i letos byl o cestu převeliký zájem. Někteří
účastnici mohli dokonce na cestu, která vedla kousek vsí, ale pak už po zpevněných i
nezpevněných cestách v okolí Štěměch, vyrazit až téměř před půlnocí. Přesto cestu všichni bez
úhony zvládli a dobře se bavili.
Zajisté všem po cestě vyhládlo a byli odměněni po návratu párkem v rohlíku,
limonádou a ještě spoustou dalších krásných dárků, které můžeme rozdávat díky sponzorům
celé této velkolepé akce. Jmenovitě nás finančně podporují : firma K-stav, Milan Novák, Lukáš
Bobek, Martin Báňa, Radek Svoboda, Jan Sochna, Ota Polenda, Pavel Bauer, prodejna COOP,
Štěměchy a Spolek dobrovolných hasičů Štěměchy.
Co je však největší odměnou? Společně strávený čas…… a pocit, že u nás ve Štěměchách
rozhodně není nuda! Díky vám……
Jana Báňová

Vánoční zpívání
Do poslední chvíle nebylo jisté, zda tahle štěměšská vánoční, dá se tomu už říkat tradice,
bude moci proběhnout. Ale bez vánočního zpívání a bez rozzářených dětských oček, by to
zkrátka nebylo ono.
Času na nácvik nebylo mnoho, tak zpěváci zvolili písně známé a méně náročné, a pod
vedením Zdenka Nováka to šlo jako po másle. Tři písně byly, jak my říkáme „kytarové“ a tři
koledy. Při koledách vždy trochu doufáme, že si s námi zazpívá i publikum, ale to se spíše
nechává unést ladnými tony a vánoční atmosférou. Zpívali pro vás: Zdeněk Novák, Nela
Nováková, Stanislav Moudrý, Iva Kovářová, Simona Špačková, Magda Dokulilová, Naďa
Toufarová, Leontina Toufarová, Jana Báňová a Adéla Báňová.
S dětským vánočním vystoupením to nebylo tak jednoduché: namyslet pásmo,
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přemluvit děti, připravit hudbu a rekvizity v co možná nejkratším čase. Vystoupení probíhalo
již tradičně u našeho krásného dřevěného betlému na vsi, takže téma
bylo jasné: Josef, Marie, betlémská hvězda, pastýři, andělé, tři králové
a betlém. Dětí se na vystoupení také nakonec sešlo dost pod
podmínkou, že nebudou muset nic říkat, a tak jsme pojali vánoční
vystoupení jako takový minimuzikál. S rekvizitami a kostýmy pomohli
rodiče. S hudbou pomohl Michal Šilhavý, velký dík. Velký dík patří
také vystupujícím dětem: Vypravěčce: Káji Vetché, Marii: Adélce
Vejmelkové, Josefovi: Mirďovi , Betlémské hvězdě: Amálce Křivanové,
pastýřům Jonášovi Zelenému a Toníkovi Vejmelkovi, Třem králům:
Filďovi Binkovi, Jiříkovi Chromému a Matějovi Vetchému.
Andělíčkům: Žofince a Aničce Křivanové, Valentýnce Svobodové,
Elišce Horké, Gábince Šilhavé a Toničce Zelené. O skvělé občerstvení
v podobě svařáčku a čaje se postarala obec a betlémské světlo zajistila
jako každý rok Radka Řepová.
Jana Báňová
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SPOLKY OBCE ŠTĚMĚCHY
Štěměšská divadelní společnost
Bílá paní na tvrzi
„Tvrz ve Štěměchách je krásné místo, a když se tu hraje ještě divadlo, je místem
kouzelným.“ Tato slova napsal redaktor Horáckých novin v reakci na zhlédnutí původní
divadelní hry Bílá paní na tvrzi štěměšské v podání Štěměšské divadelní společnosti. Diváky
zcela nabité hlediště se o pravdivosti těchto slov mohlo přesvědčit v sobotu 4. září od půl
deváté večer – prostě po setmění, jak to má ostatně být, pokud se zjevuje Bílá paní. Kdo přišel,
určitě nelitoval, třebaže se občas musel za některými scénami otáčet, neboť se hrálo na
různých místech a aktéři představení se objevovali občas překvapivě i nečekaně.
Ačkoliv pozorný divák zaregistroval ve hře některé repliky či jiné ozvěny z předchozích
představení místní divadelní společnosti, jednalo se přece jen o zcela původní divadelní hru.
Jako podklad a inspirace pro její text sloužily dřívější scény uváděné před lety při pořádání
historických slavností. Spojením a náležitým doplněním těchto vystoupení a především
úpravou přímo pro areál tvrze tak vzniklo představení, které je na jiné místo naprosto
nepřenositelné.
Děj příběhu se odehrává kdysi ve středověku na tvrzi štěměšské. Vystupuje zde několik
fiktivních postav, z toho jedna nadpřirozená, která zasahuje do děje natolik významným
způsobem, že je po ní celá hra pojmenována. Pán tvrze (Petr Trnka), zoufale se nudící na
zapadlém hrádku, je hned na počátku ukecán svým přítelem Lukášem z Kozlova (Lukáš Bobek)
a místním kaplanem (Pavel Kovář) k účasti na křížové výpravě, čehož později hořce lituje,
nicméně jak se nakonec ukáže, ve zdraví se přece jen vrátí domů. Mezitím se za jeho
nepřítomnosti rozehrávají nejrůznější události, v jejichž středu stojí paní tvrze (Monika
Smíšková), která se za pomoci kouzel Bílé paní (Zdena Dvořáčková) snaží ukojit své smyslné
choutky, v čemž jí zdárně sekundují její dcera (Adéla Báňová) a komorná (Jana Báňová), zvláště
když na tvrz dorazí mladý rytíř Michal (Patrik Dvořáček). Jednotlivé scény pohotově osvětloval
a zvukem doplňoval Michal Šilhavý, o rekvizity a další věci se staral Ondra Konvalinka, Bílá paní
vystupovala na scénu po schodišti zhotoveném firmou Pavla Vídenského. Krásný večer si užili
herci i diváci a shodli se na tom, že by byla škoda, kdyby toto představení už nemělo žádnou
reprízu. A tak jsme přišli na nápad udělat ze hry takové výroční představení, které by se mohlo,
třeba i s náležitými aktualizacemi, opakovat třeba i v roce letošním. Pro zájemce: předběžný
termín je stanoven na sobotu 3. září 2022, samozřejmě ve tvrzi!
Bílá paní je v pověstech nadpřirozená bytost oblečená v bílém a zjevující se na hradech
a zámcích coby duch nějaké dávno již zemřelé ženy. Nejčastěji se pod mýtickým jménem
Perchta zjevuje na državách Rožmberků, její zjevení je však rozšířeno i jinde a u jiných rodů.
Svým zjevováním ohlašuje nějaké budoucí události, spojené s příslušným rodem, ať už se jedná
o zprávy radostné (například narození dítěte) či smutné až tragické (třeba požár nebo smrt).
Dle charakteru svého proroctví navléká bílé, červené nebo černé rukavičky…
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Bílá paní štěměšská je vymyšlená postava, která se poprvé připomíná právě v naší
zmíněné hře, její zjevení je tedy nepochybně zásluha Štěměšské divadelní společnosti. Stojí-li
na počátku nové tradice či snad dokonce nově vznikající pověsti, to ukáže až čas….
Štěměšská divadelní společnost

Fotbalisté
Sportovní plácky mají nové vybavení
Vzhledem k tomu, že sportovní vybavení na herním plácku pod
Vrchami v průběhu času vzalo za své, byla podána žádost o
dotaci Fondu Vysočiny z programu „Sportoviště“ na pořízení vybavení
nového. Požadován byl příspěvek na nové branky včetně kotvení a záchytné sítě na sloupky za
brankami. Pro fotbalové hřiště na Vrchách pak bylo žádáno o příspěvek na nové tréninkové
branky s pojezdovými koly. Dotace byla přiznána, vybavení bylo pořízeno a od léta mohlo být
již sportovními nadšenci využíváno. Celková částka pořízení vybavení byla 63 820 Kč, z toho
25 528 Kč činila dotace z Fondu Vysočiny a 38 292 Kč činil vlastní podíl obce.
Antonín Šilhavý
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Fotbalisté – Tělovýchovná jednota Štěměchy
Zatímco naši fotbalisté v minulé (z důvodu covidu nedokončené) sezóně skončili na
posledním místě se čtyřmi body a s osmi odehranými zápasy, letošní sezónu zahájili nebývale
dobrými výkony.
Průběh sezony: Hned v úvodním zápase přivítali doma mužstvo Přibyslavic, a i když po
půlce zápasu prohrávali 1:2, dokázali dobrou hrou zápas otočit a porazit soupeře 3:2. V prvním
venkovním zápase, pak porazili nevyzpytatelnou Polici 1:2. První prohra přišla na domácím
hřišti s Podhoráckem 2:5 a první venkovní prohra byla pak v Jakubově 2:0. Je nutné dodat, že
i když se prohrálo, herní projev byl velmi dobrý. To se ostatně ukázalo v dalším domácím
zápase, kdy do Štěměch přijela favorizovaná Valeč „A“. Té naše mužstvo dokázalo vstřelit tři
góly a po zásluze vyhrálo 3:2. Následovalo další cenné vítězství nad Želetavou „B“ 1:4 a remíza
3:3 s mužstvem Stareč „B“. Poté přišlo velice vydřené vítězství v Heralticích 4:5. Celkem
vysokou prohru utržil náš celek v Litohoři, kde prohrál 8:3. Nutno dodat, že v Litohoři už
tradičně dohráváme v deseti či devíti. Následující domácí zápas s Blatnicí „B“ naši hráči zvládli,
zvítězili 4:0. Z posledních třech zápasů už dokázali naši borci urvat pouze 1 bod. Z venkovního
zápasu v Třebelovicích přivezli prohru 4:2. a taktéž ve venkovním zápase v Domamili, který byl
předehrávkou jarního kola se remizovalo 1:1. Posledním výsledkem byla domácí prohra
s Domamilí 1:2. Po půlce sezony je tedy náš celek na krásném děleném 5 až 6 místě s 20 body.
Velice nás těší, že dokážeme porážet mužstva na čele tabulky, ale oproti tomu nás zase
velmi trápí výkony s mužstvy z nižších pater tabulky, se kterými nedokážeme dobré výkony
z předchozích zápasů zopakovat a ztrácíme tak zbytečně body. Nicméně pokud dobré výkony
budou pokračovat na domácím hřišti a hra se bude našim fanouškům a divákům líbit, není nic
nad čím bychom se měli rmoutit. Jarní část sezóny nám začíná v březnu. První zápas je
naplánovaný na 26. března od 15 hodin v Přibyslavicích. A proto už zbývá na závěr jen dodat:
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!!!
Antonín Šilhavý

Myslivci

Myslivecký spolek ve Štěměchách
Dobrý den,
myslivecký rok se počítá od 1. 4. do 31. 3., takže ještě nejsme úplně na jeho konci, ale
už se kvapem blíží a můžeme začít hodnotit.
V jarních měsících jsme provedli dezinfekci vnadišť a přikrmovacích zařízení (zásypy,
krmelce). Měli jsme brigádu na sběr kamene pro ZVOZD Opatov. Provedli jsme několik oprav
na mysliveckých zařízeních.
Za zvýšený odlov prasat v loňském roce jsme v roce letošním získali dotaci. Jedná se o
dotaci, která je za ulovené prase nad pětiletý průměr. Za kus se vyplácí 2 000 Kč. Dále jsme
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získali dotaci na chladící zařízení. Dotace činí 50%
pořizovací ceny. Maximálně však 40 000,-. Chladící
zařízení jsme pořídili a je umístěno u obecní garáže.
„Chlaďák“ využíváme na vychlazení ulovené zvěře
zvláště v letních měsících. „Chlaďák“ je možno využít
i pro občany, např.: pro uchování naloženého prasete
nebo masa na rožeň na letní akci, zabijačky, cukroví,
v podstatě všeho možného na narozeniny, oslavy,
svatby, co by se Vám mohlo v teple zkazit a do vaší
lednice se vám nevejde. Chladící zařízení je napojeno
na odpočtový elektroměr, tak se cena půjčení stanoví
skutečnou spotřebou elektřiny. V případě potřeby
kontaktujte předsedu MS:
Libor Toufar, tel.
778 773 594.
V létě jsme obstarávali především objemové krmivo. Opravovali jsme a plnili
přikrmovací zařízení na zimu. Na konci prázdnin jsme již skoro tradičně přichystali malou
výstavku k propagaci české myslivosti na akci Strašení na tvrzi.
Hlavní loveckou akcí
je hon. Ten se konal 20. 11.2021 a podařilo se nám ulovit lišku, dvě prasata a tři zajíce. Na
honu nám poprvé zatroubili Kamila Bobková, Jana Báňová a Jakub Malík, kteří se učí

trubačskému umění v kurzu na Bažantnici . Po skončení honu jsme měli poslední leč v KD.
Po ročním výpadku jsme museli dohnat resty. Vyhlásili jsme Krále honu. Zasedl slavný a
velevážený myslivecký soud a spravedlivě ocenil všechny prohřešky spáchané proti
mysliveckým pravidlům. Přijali jsme slavnostně mezi myslivce paní Janu Báňovou. Tím nám
stoupl počet členů na deset. Celý rok u nás v MS vykonával mysliveckou praxi adept Ondřej
Dokulil. Tímto mu přeji hodně zdaru při základní zkoušce z myslivosti v únoru 2022.
Mrzí nás, že jsme opět nemohli uspořádat další tradiční akce jako je Hubertská leč nebo
guláš po výšlapu na Mařenku. Zaprvé to děláme pro Vás a za druhé je to samozřejmě výpadek
našich příjmů. Abychom výpadek příjmů trochu zalepili, nabízíme prodej ulovené zvěřiny.
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Pokud byste měli zájem kontaktujte hospodáře MS: Martin Báňa, tel. 723 578 878. Podle
množství ulovené zvěře se budeme případnou poptávku snažit vykrýt.
Chtěli bychom Vás požádat o dobré chování v přírodě. Zvláště na přelomu května a
června, kdy srnčí, které u nás jako jedinou zvěř máme v plánu chovu, klade svá mláďata. Potom
v zimě, a to především na jejím konci, kdy zvěř již z větší části spotřebovala svoje letní zásoby
energie. Pouhé zvednutí zvěře a třeba jen krátké štvaní psem může vést i k uhynu. Do roku
2022 Vám přeji hodně štěstí a hlavně zdraví Vám i všem blízkým.
Martin Báňa

Africký mor prasat
Chtěl bych Vás informovat o výskytu afrického moru prasat (AMP) v okolních zemích a
o riziku zavlečení AMP do České republiky. V současné době je Česká republika doslova
obkličována postupem nákazy AMP a na stole není otazka, zda ano, či ne, ale kdy a kde se
objeví první ohnisko. Nákaza nám už doslova klepe na hranice. Nejblíže je Libereckému kraji
na hranicích s Německem a Polskem. Dále se k nám šíří ze Slovenska a Maďarska.
Co je africký mor prasat?
AMP je nakažlivé virové onemocnění prasat domácích i divokých. Virus je velice odolný
a zůstává infekční řadu měsíců ve zmraženém či sušeném mase z nakažených zvířat. Nemoc je
nepřenosná na člověka a jiné druhy zvířat. Nemocní a uhynulí divočáci jsou zdrojem
onemocnění pro domácí prasata. Při zavleční AMP je rozhodující včasná detekce, která je
prováděna vyhledáváním a vyšetřováním uhynulých divočáků.
Jak se AMP šíří?
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Virus AMP je perfektní zabiják, občas ho nějaké jednotlivé prase přežije. Záleží na tom,
jak je velká infekční dávka, jaké jsou vlastnosti viru a vliv má i vnější prostředí. Velký problém
je v tom, že nákaza neproběhne rychle. Nakazí se jedno zvíře, od toho druhé, zvířata si virus
předávají. Nemocné zvíře ještě před nástupem těžkých klinických příznaků vylučuje virus
trusem, močí, slinami, kontaminuje prostředí a ostatní divočáci se dříve nebo později nakazí.
Na dalším způsobu přenosu nese vinu
člověk. Somozřejmě, virus můžeme
přenést na oděvu, na gumácích, na
pneumatikách auta. Také odhazováním
zbytků potravin. Nikdy nevíte, zda jste
nešlápli do skvrny moči či barvy, a nebo do
nějakých jiných biologických zbytků
uhynulého nemocného kusu. Tímto
způsobem se nákaza může přenést na
velkou vzdálenost.
Proti AMP se
také vyvíjí vakcína, do výzkumu a vývoje se
dávají velké peníze. Každou chvíli slyšíme,
že už se to blíží, že bude registrovaná vakcína. Jenže vakcína se vyvíjí především pro domácí
prasata. A pokud se podáří takovou vakcínu vytvořit, bude se muset aplikovat injekčně a
opakovaně, což v chovu domácích prasat můžete, ale jak ji budete aplikovat volně žijící zvěři?
Metody boje s AMP?
- snížení populace divokých prasat
- omezit dovoz potravin a trofejí ze zemí s výskytem AMP
- zbytky potravin odhazovat výhradně do odpadkových košů
- vyhnout se oblastem s výskytem AMP
- případný nález uhynulého divočáka ohlásit myslivci, obci nebo KVS
Libor Toufar (zdroj www.svscr.cz)

Hasiči
Hasičský rok ve stručnosti
Když členky a členové Sboru dobrovolných hasičů ve Štěměchách hodnotili svou
činnost za rok 2021, mohli si (stejně jako v roce minulém) zase jen tak povzdychnout nad
mnoha tradičními akcemi, které nemohli uspořádat. Vždyť teprve po uvolnění
protiepidemických opatření mohli poprvé svolat členskou schůzi na sobotu 12. června. Schůze
schválila novou výši členských příspěvků, rozhodla uspořádat soustředění pro mládež
v podobném duchu jako v roce 2020, probrala některé nové termíny, zazněly informace o
soutěžích mládeže i o stavu pořizování nového vozidla… Především ale všechny schůzovníky
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potěšilo, že se mohli po dlouhé době takto sejít, probrat věci nejen hasičské a naladit se do
další aktivní činnosti. V té době již probíhala brigádnická aktivita hasičů: tři brigády na pálení
klestu jako podpora lesního hospodaření obce, ženy následně provedly úklid hasičské
zbrojnice, bratři pak na podzim úklid přilehlého skladu. Hasičky a hasiči se organizačně podíleli
na přípravě a konání oblíbeného strašení, na začátku listopadu pak úspěšně proběhlo také
tradiční bůčkobraní.
Kromě zmíněných aktivit měli členové zásahové jednotky našeho sboru na svém kontě
i jeden technický zásah, a to u chlístovského koupaliště, kde zajišťovali situaci po pálení klestu.
Rovněž byla provedena rozsáhlá oprava hasičského stroje PPS 18, za kterou sbor zaplatil 39
tisíc korun. Také byl doplněn materiál pro činnost mladých hasičů. Okrskové kolo v požárním
sportu se v loňském roce neuskutečnilo (nepodařilo se ve zkrácené sezóně najít vhodný
termín), omezeny byly i další postupové soutěže. V roce letošním by se soutěžní kolektivy
našeho sboru měly zúčastnit okrskového
kola v Předíně, které se uskuteční jako
součást oslav 125 let místního sboru.
Zároveň doufáme, že se naplno rozběhnou i
další soutěže. V loňském
roce
se
uskutečnil také VI. sjezd Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska. Proběhl vlastně
v náhradním termínu 9. července v Brně.
Sjezd zdůraznil dvě základní věci:
jednoznačnou prioritou dobrovolných
hasičů je plnění odkazu našich zakladatelů a
předchůdců
(tedy
různé
formy
záchranářství), a dále fakt, že naše sdružení
je nejpočetnějším spolkem v České
republice. Pro zajímavost: celkem 7 651
sborů dobrovolných hasičů sdružuje ve
svém středu 363 298 členů. Na sjezdu byla
také zvolena ing. Monika Němečková jako první žena v historii starostkou sdružení.
Přestože se nám v uplynulém období zdaleka nepodařilo uskutečnit a zorganizovat vše,
co jsme si předsevzali, chceme poděkovat všem našim členkám a členům, mladým hasičům
tentokrát nejen za aktivitu a činnost, ale i za trpělivost, kterou bylo nutno osvědčit a kterou se
budeme muset možná i letos obrnit v míře vrchovaté. Zároveň jsme přesvědčeni, že jsme ani
nezlenivěli, ani nezpohodlněli, takže až přijde čas a příležitost, nastoupíme opět s radostí a
elánem ke strojům!
vedení SDH
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Zásahová jednotka
Již několik posledních let poskytuje Generální ředitelství Hasičského záchranného
sboru dotace na dopravní automobily pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí. Dotace
se skládá ze dvou částí. 450 000 Kč poskytuje Ministerstvo vnitra a 300 000 Kč Kraj Vysočina.
Celkem je to tedy 750 000 Kč. Vzhledem k tomu, že v letošním roce bude dotační titul
ukončen, rozhodl se i náš sbor, že bychom žádali o nové zásahové vozidlo.
Protože je dotace určena pro zásahové jednotky obcí, tak o tuto dotaci musí žádat
obec. Velitel jednotky přednesl návrh na zasedání zastupitelstva obce, které ho projednalo a
nakonec schválilo. Následně byla podána žádost, poté byly zpracovány technické podmínky a
nakonec výběr dodavatele automobilu a dodavatele nástavby.
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Ve výběrovém řízení s nejnižší nabídkou zvítězila firma Auto Vysočina z Jihlavy, která
prodává vozy značky Volkswagen. Vybráno bylo vozidlo VW Crafter 4x4 s motorem 2.0 TDI
104kw. Dodavatel nástavby byla vybrána firma Progres servis z Českého Brodu, která má velké
zkušenosti s přestavbami vozidel. Byli jsme v Českém Brodě na kontrolním dni a musím říct, že
po zhlédnutí výrobního procesu ze mě spadly všechny pochybnosti. Tato firma dělá přestavby
vozidel nejen pro hasiče, ale také pro Policii ČR a Zdravotnickou záchrannou službu. Umí
přestavět jakékoliv auto přesně podle přání zákazníka. To se také projevilo na kvalitě a
zpracování přestavby. Celková cena auta byla 1 008 078 Kč, plus cena nástavby 411 158 Kč.
Automobil má devět míst k sezení. Ve výbavě kromě jiného má přenosné hasicí
přístroje, vyprošťovací nástroj a zdravotnický batoh. V autě je také analogová vozidlová
radiostanice s označením LTR 663 a dvě přenosné radiostanice.
V Integrovaném záchranném systému bude využíván například k evakuaci osob.
Samozřejmě, že ho budeme využívat i při dopravě mladých hasičů a hasiček na soutěže
v požárním sportu, ale také bude k dispozici pro obecní účely.
Tímto bych chtěl poděkovat paní starostce a zastupitelům za to, že umožnili toto
zásahové vozidlo pořídit. Přeji, aby dobře sloužilo a najezdilo spoustu kilometrů bez nehody.
Libor Toufar, velitel jednotky
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Hasičky opět na dráze
V minulém zpravodaji jsme vás my, sportující hasičky, informovaly o nově vytvořeném
družstvu žen sdružujícím mladé adeptky požárního sportu ze Štěměch a Markvartic. Kolektiv
vede zkušený trenér Stanislav Urban z Markvartic a z našeho sboru dobrovolných hasičů se
jeho činnosti zúčastňují Daniela Šilhavá, Lea Toufarová, Bára Petrů a Adéla Báňová a Míša
Šilhavá. První rok byl pro nás takzvaně zaváděcím, přesto se nám podařilo skončit v omezeném
seriálu okresní ligy na děleném 7. místě, hlavně se však podařilo seběhat se a vytvořit skutečně
velký sehraný tým.
Sezóna roku 2021 už zastihla celý kolektiv v plném nasazení. Celkově jsme se od května
do října zúčastnily 30 soutěží, z toho dokonce pětkrát na závodech Českého poháru v běhu na
100 metrů s překážkami. Daniele Šilhavé se nejlépe vydařil závod v Kamenci u Poličky, kde
s časem 19,55 obsadila v kategorii ŽENY 17. místo, v kategorii DOROSTENKY STARŠÍ dosáhly
naše závodnice nejlepšího umístění při závodech v Třebíči, kde Bára Petrů obsadila 17. a Míša
Šilhavá 19. místo. V kategorii DOROSTENKY STŘEDNÍ reprezentovaly náš sbor Lea Toufarová
(nejlépe 11. příčka) a Adéla Báňová (25. místo při třebíčském kole). Některé z nás absolvovaly
i mistrovství České republiky v Ostravě.

Hlavní náplní se staly závody Třebíčské ligy v požárním útoku. Největší úspěchy jsme
posbíraly v Kněžicích a ve Starči, kde jsme shodně skončily druhé. Poté v Myslibořicích jsme
nejen ukořistily 3. místo, navíc zde Lea získala díky času na svém terči pohár pro nejlepší
proudařku. Přestože se nám v žádném závodě seriálu nepodařilo zvítězit, díky vyrovnaným
výkonům jsme v celkovém hodnocení získaly bronzové medaile za umístění na třetím místě.
Mimo zmíněnou soutěž jsme absolvovaly oblastní kola v Markvarticích, kde jsme na jaře
zvítězily, na podzim pak byly druhé. V květnu jsme vybojovaly stříbro v Petrovicích na
okresním kole (soutěžilo se s jednotnou stříkačkou). Ohromný dojem jsme zanechaly také na
extraligovém kole v Čechtíně, protože se nám podařilo útok dokončit i přes nepříjemný pád
proudařky.
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Zúčastňovaly jsme se také pohárových soutěží, při nichž se nám dvakrát povedlo zvítězit.
Fyzicky nejnáročnější byl první zářijový víkend, kdy jsme během tří dnů zvládly celkem pět
závodů.
V současné době se prakticky bez pauzy připravujeme na další sezónu. Běháme
v terénu za každého počasí a společně dřeme v posilovně ve Hvězdoňovicích. Pro příští rok
jsme si stanovily náročné cíle. Chceme minimálně obhájit umístění v okresní lize, zúčastnit se
závodů Českého poháru, bojovat na postupových soutěžích a podle okolností se snad i
mihnout na některém ze závodů extraligy.
Daniela Šilhavá

Mladí hasiči
Soutěže v požárním útoku jsou pro naše mladé hasiče tradiční a hlavní náplní činnosti.
Pro úplnost našeho přehledu bychom se měli vrátit do roku 2020, kdy přes mnohé obtíže díky
obětavosti pořádajících sborů mohlo se na podzim uskutečnit celkem 7 závodů poněkud
okleštěné okresní ligy. Náš sbor reprezentovaly 2 kolektivy starších a 2 družstva mladších žáků.
V celkovém pořadí seriálu skončilo starší „áčko“ na 6. místě, „béčko“ obsadilo 10. Příčku.
Mladší kategorie dopadla následovně: A-družstvo na 11. místě, mrňousové z „béčka“, kteří
patří v okresní lize mezi nejmenší, urvali 5 bodů a obsadili 19. místo.
V roce 2021 jsme s mladými hasiči zahájili sezónu prvním tréninkem až 29. dubna.
Jelikož v tento termín bylo ještě v „půlnočním království“ zakázáno nejen zpívat, ale i trénovat,
začali jsme s tréninkem v „zemi krále Miroslava“, tedy na Vrchách, abychom nebyli tolik na
očích. Podařilo se nám sestavit tři družstva – jedno starší a dvě mladší. Trénovali jsme usilovně
a pravidelně, bohužel, okresní sdružení vzhledem k situaci začalo postupně rušit naplánované
závody okresní ligy, až na jaře nezůstal jediný! Po prázdninovém soustředění jsme díky
uvolnění konečně mohli vyrazit do bojů. První soutěž jsme absolvovali 28. srpna v Kojeticích,
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následovaly Budíkovice, kde mladší dosáhli na třetí příčku. Poté přišly Markvartice, kde rozjeté
„áčko“ mladších žáků dokonce zvítězilo. Všech osm soutěží ligy jsme poctivě objeli a nakonec
jsme tedy mohli počítat a hodnotit. Mladšímu „áčku“ o fous unikly stupně vítězů (skončili
čtvrtí, nejlepší čas 15,46), malinkatí z „béčka“ se umístili jako 16. s nejlepším časem 25,22. Naši
starší žáci v konečném účtování obsadili 11. místo s nejlepším časem 14,24. Pro úplnost je
třeba dodat, že v kategorii mladší se prezentovalo 25 kolektivů, ve starší pak 26 družstev.
Nejen umístění, ale především přístup našich mladých hasičů je třeba pochválit, neboť
obojí je velkým příslibem do budoucna. Letošní rok bude také mnohem náročnější – už dnes
je na rozpisu okresní ligy naplánováno celkem 13 soutěží. Snad se nám podaří opět postavit tři
soutěžní kolektivy a samozřejmě také doufáme v pomoc rodičů i všech, co mladé hasiče dosud
podporovali, za což patří velké poděkování.
Michal Šilhavý

Omluva
V loňském zpravodaji jsme uveřejnili článek s názvem Český pohár hasičů. Přišel mi
emailem od Slávka Augustina jako všechny ostatní hasičské články, byl napsán ve třetí osobě
a podepsán pouze iniciály MŠ. Tímto se omlouvám Michalu Špačkovi, že jsem autorství
daného článku přisoudila místo něj Michalu Šilhavému a vše uvádím na pravou míru😊.
Radka Řepová
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Táborové soustředění očima instruktorů
Už tradičně v srpnu, tentokrát 24. – 26., uskutečnil se druhý ročník příměstského
(přívesnického) tábora mladých hasičů ve Štěměchách. Oproti minulým letům nám počasí tolik
nepřálo: vesměs zataženo, občas trakaře! I přesto jsme celé tři dny zvládli všichni v dobré
náladě a hlavně bez zranění.
Každé ráno v 8.30 jsme měli nástup před hasičskou zbrojnicí, kde jsme se dozvěděli,
co kdo budeme následujících pár hodin dělat. Děti byly rozděleny do tří kategorií podle věku
a následně přiřazeny kvalifikovaným instruktorům. O ty nebyla v letošním roce nouze, neboť
do práce se jich zapojilo hned sedm! Jedna skupina vždy absolvovala trénink na dráze pod
vedením trenérů Michala Šilhavého a Luďka Špačka a jejich pomocníků Michala a Honzy, zbylé
dvě skupiny se odebraly hrát různé hry. Štěměšský hasičský tábor totiž není jen o sportovních
výkonech, ale také o zábavě – proto jsme se snažili vymyslet spoustu různých aktivit. Mezi
nejoblíbenější hry patřily: Máme rádi Česko, Hledání pokladů, Co na to Češi, a dále pak i
nejrůznější hry a soutěže na kurtech. Také jsme podnikli vydařenou exkurzi do budovy
třebíčského záchranného sboru, kde jsme mohli zhlédnout různá hasičská vozidla a také jsme
se stali svědky ostrého výjezdu zásahové jednotky. Program soustředění jsme obohatili i
lekcemi fyzioterapie s Janou Báňovou a první pomoci s Kamilou Bobkovou.
Každý večer jsme se rozcházeli domů na večeři, zájemci pak mohli navštívit letní kino,
které pro nás zařídil „multifunkční“ Patrik Dvořáček. Musíme zmínit i Stanislava Augustina,

Pavla Kováře a Lukáše Bobka, kteří pro táborníky vytvářeli náležité zázemí. Poslední den jsme
uspořádali závod hasičské všestrannosti, ve kterém bylo nutné projevit dovednosti potřebné
při požárním útoku. Poslední den představily jednotlivé skupiny své táborové scénky, nad
kterými přemýšlely a scházely se už od samého začátku. Ti nejmenší tentokrát připravili
básničky s hasičskou tématikou, ti prostřední grotesku Sněhurka a covid, ti nejstarší „natočili“
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videopříručku o tom, jak by se hasičský sport rozhodně dělat neměl. Po úspěšných
vystoupeních následovalo už jen vyhodnocení tábora a diskotéka ve tvrzi…
Dája, Nikča, Míša, Barča, Aďa, Lea, Saša

Pomoc jižní Moravě
Jak jsme všichni jistě zaznamenali, dne 24. června loňského roku se částí jižní Moravy
prohnalo tornádo, kvůli kterému přišli někteří obyvatelé postižených vesnic o střechu, jiní o
svůj dům, další dokonce i o své blízké. V červenci byli také naši hasiči požádáni Sborem
dobrovolných hasičů Stará Říše o výpomoc v jedné ze zasažených obcí. Po krátké organizační
úvaze jsme 8. srpna vyrazili do Mikulčic. Konkrétně jsme se podle předchozí domluvy pustili
do opravy střechy nad vinným sklípkem. Jelikož jsme práci zvládli dříve, než jsme
předpokládali, mohli jsme ještě pomoci i při opravě střechy na sousedním objektu. Brzy po
návratu jsme se shodli na tom, že se na zasažené místo chceme ještě jednou vrátit, neboť
práce je tam stále dost a dost. Proběhla tedy další příprava a do Mikulčic jsme opět v hojném
počtu vyrazili 24. října. Na tento víkend jsme měli naplánovanou pomoc při výstavbě domu a
opravu střechy v sousední vsi. Plán se nám podařilo splnit a domů jsme opět odjížděli s dobrým
pocitem. Velké poděkování patří všem zúčastněným hasičům i dalším dobrovolníkům, kteří se
k nám přidali. Řemeslnou pomoc poskytli tesař a pokrývač Luboš Zacha a náš zedník Milan
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Novák. Díky zaslouží i dobrovolné hasičky ze Štěměch a jejich kamarádky, které se brigády na
jižní Moravě zúčastnily z vlastní iniciativy.

Na výroční členskou schůzi našich hasičů byla pozvána i paní Lucie Hlaváčová z Mikulčic, která
v této obci postižené tornádem koordinovala a organizovala pomoc. Paní Hlaváčová na jednání
předala děkovnou plaketu nejen našim hasičům, ale i jejich kolegům ze Staré Říše. V textu
poděkování se doslova praví: Velmi si vážíme Vaší pomoci a obětavosti, a to i v extrémně
těžkých podmínkách, které zde nastaly. Věřte tomu, že lidé zde jsou Vám vděčni za pomoc, a
to jak po stránce pracovní, tak psychické.
Lukáš Bobek
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NAPSALI NÁM ČI NAPSALI O NÁS
Poděkování z Lužice
Na obecní úřad přišel dopis s poděkováním od starosty obce Lužice, pana Mgr. Tomáše
Kláska, za finanční pomoc, kterou naši občané díky provedené veřejné sbírce i obecní úřad
poskytli na pomoc obcím Jihomoravského kraje postiženým tornádem. Dne 24. června
Hodonínsko a Břeclavsko zasáhla obrovská bouře doprovázena tornádem. Nejvíce byly
zasaženy a poškozeny vesnice Mikulčice, Hrušky, Moravská Nová Ves a Lužice. Zemřelo 6 lidí
a stovky dalších byly zraněny. Po celé naší republice se zdvihla vlna solidarity a lidé ochotně
přispěli na pomoc nejen finančně, ale i osobně, z nichž mnozí pomáhali jako dobrovolníci
přímo na místě – i viz naši hasiči. Všem takovým, co nějakým způsobem pomohli, patří velké
poděkování i úcta.
V dopise bylo napsáno, že shromážděné finanční prostředky byly z části rozděleny mezi
majitele zasažených nemovitostí, z části použity na úhradu prvotních nákladů spojených
s likvidací následků tornáda a v neposlední řadě na nezbytné investice obce, které tornádo
vyvolalo. Jedná se o výstavbu lékařských ordinací, obnovu zničené zeleně, služebny obecní
police, obnovu zničené zeleně, služebny obecní policie, obnovu veřejného osvětlení, rozhlasu
atd. Do zimy se podařilo rozhodující část zasažených nemovitostí obyvatel vesnice dostat pod
střechu.
Radka Řepová
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STATISTIKA OBYVATEL
K 31. 12. 2021 žilo v naší obci 302 obyvatel. Přistěhovala se jedna občanka, odstěhovala se
rovněž jedna a zemřel 1 občan: Karel Hanzal. Narodily se tři děti: Alex Růžička, Janek Hlůšek,
Anna Teplá.
Radka Řepová

MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU V SOUSEDSTVÍ
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Důležité informace
Prodejna COOP Štěměchy

Pošta Předín - tel. 568 884 305

OTEVÍRACÍ DOBA
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 / 14:30 - 16:00
SO
7:00 - 10:00

OTEVÍRACÍ DOBA

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

15:00 - 18:00
8:00 - 11:00
15:00 - 18:00
8:00 - 11:00
8:00 - 11:00

MUDr. Zdeňka Kotyzová
tel.: Předín 568 884 382
tel.: Opatov 564 565 617
Odběr krve
Opatov
pondělí 7:30 - 10:00
Předín
čtvrtek

ORDINAČNÍ HODINY
Ordinace Opatov
Pondělí
Středa
Pátek

08:00 - 11:00
14:00 - 17:00
08:00 - 11:00 (11:00 - 12:00 - pouze pro zvané)

Ordinace Předín
Pondělí
Úterý
Čtvrtek

8:00 - 10:30

15:00 - 17:00
08:00 - 11:00 (11:00 - 12:00 - pouze pro zvané)
09:00 - 12:00

MUDr. Jana Jaburková
ORDINAČNÍ HODINY
Dětské zdravotní středisko Ordinace Předín
Račerovická 967,
Úterý
12:00 - 14:30 / (14:30 - 15:00 pouze pro zvané)
67401 Třebíč
Pátek
07:00 - 08:30
tel.: Předín 568 884 382
tel.: Třebíč 568 824 293
INFORMACE O ZUBNÍ POHOTOVOSTI jsou na aktuální měsíc
na obecních www 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
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