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Informace z činnosti obecního úřadu
●

Na návsi bylo instalováno veřejné osvětlení s použitím nové
moderní

technologie.

ekonomické, ale

Led

diodové

osvětlení

je

nejen

především šetrné k životnímu prostředí,

navíc díky zvolenému typu lamp nedochází k tzv. světelnému smogu, protože
světelný tok je směřován výhradně do prostoru komunikace. Jenom pro
zajímavost: spotřeba původních sodíkových lamp je 125 W, led diodových
lamp 28 W. Veřejné osvětlení bylo zrealizováno z dotace ve výši 828 tis. Kč
z programu Leader, administrovaného MAS Podhorácko, jejíž jsme členem.
●

Na Záhunkách byla vydlážděna plocha pro kontejnerové stání, v nejbližších
dnech bude hnízdo doplněno ještě kontejnerem na papír.

●

Byla podána žádost o dotaci na ochranu památných stromů ve Tvrzi.

●

Na jaře letošního roku ukončil svoji lékařskou praxi MUDr. Jiří Píša. Mnozí
z Vás se složitě přeregistrovali k jinému lékaři. Paní starostka z Opatova nyní
jedná s novým lékařem, který by měl do opatovského zdravotního střediska
v brzké době nastoupit. Jeho zájem je však podmíněn předpokládaným
počtem pacientů. Lékař má atestaci v oboru interna a pracuje na atestaci
v oboru praktické lékařství. Nabízí tedy kromě běžné praxe obvodního lékaře
také provedení drobných chirurgických zákroků, předoperační vyšetření,
vyšetření ultrazvukové a EKG,

ortopedické ošetření, obstřiky páteře apod.

Nastoupit by měl patrně v únoru 2012.

V případě zájmu prosím zavolejte na tel. 568 884 134 (úřad městyse)
nebo na e-mail opatov@iex.cz nebo se přihlaste
na Obecním úřadu ve Štěměchách.
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Pozvánka k účasti na připravovaných akcích:
Vážení a milí senioři, dne 12.11.2011 se v 15 hod. v kulturním domě ve
Štěměchách uskuteční již tradiční setkání štěměšských a předínských seniorů.
Příprava programu je již v plném proudu,

tak

se určitě všichni přijďte

pobavit. Jste velmi srdečně zváni.
Dne 26.11.2011 pořádají myslivci „Poslední leč“. Kromě dobré zábavy
nebudou chybět zvěřinové speciality a bohatá tombola. Srdečně zvou
myslivci.
Dne 18.12.2011 se uskuteční tradiční Vánoční zpívání, letos opět v kulturním
domě.
Dne 30.12.2011 se uskuteční Výšlap na horu Mařenku.

Ze zasedání zastupitelstva obce
23. 7. 2011 -

-

8. 9. 2011

ZO rozhoduje uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu
věcnému břemenu z budoucím oprávněným, E.ON Distribuce, a.s.,
F.A Gerstnera 2151/6 , 37O 49
České Budějovice, IČ 28085400
spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN na
pozemku parc. č. 1202/18 zapsané na LV č. 10001 v k .ú. 763314
Štěměchy a skříně na objektu garáží.
ZO rozhoduje umístit autobusovou zastávku ve směru Třebíč-Předín
v jízdním pruhu před dům č. 22, přístřešek autobusové zastávky
zůstane beze změny.

-

ZO schvaluje uzavření smlouvy na poskytnutí krátkodobého úvěru se
společností Česká spořitelna, a.s., ve výši 800.000,-- Kč.
Bere na vědomí žádost o poskytnutí dotace na pořízení
multifunkčního traktoru na údržbu veřejných prostranství .

- ZO schvaluje seznam členů JSDH Obce Štěměchy
- ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011
- ZO schvaluje převod dlouhodobého hmotného majetku – z účtu 022 na
účet - 028 drobný dlouhodobý majetek

- ZO rozhoduje poskytnout SDH Štěměchy jednorázový příspěvek ve
výši 30.000,-Kč na pořízení potřebného vybavení.

6. 10. 2011

- ZO neschvaluje záměr prodeje stavebního pozemku parc. č. 4
v obci a k.ú.Štěměch
- ZO neschvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1201 k. ú. Štěměchy
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Zase ty odpady
Vážení spoluobčané, v prvním čísle letošního zpravodaje jsem se mimo jiné
zmiňovala i o nekázni některých občanů při nakládání s odpady. Vyslovila jsem
tehdy přání, abychom, až koncem roku budeme bilancovat, měli radost z toho, že
všichni dodržujeme obecně závaznou vyhlášku o nakládání s odpady a využíváme
sběrných míst pro tříděný odpad a popelnic pro odpad komunální, tedy odpad
z domácností, který nelze umístit do sběrných kontejnerů.
Rok se blíží ke konci a jak to tedy dopadlo? Vůbec nic se nezměnilo. Stejný
počet občanů ukládá komunální odpad do popelnic a kontejnerů a stále stejný počet
domácností zřejmě raději vozí odpad za humna. Žijeme ve společnosti, ve které se
neustále mění zákony a vyhlášky tak, že už to ani nestíháme sledovat. Jen nelibě
vnímáme, že každé nové opatření sahá do peněženek nás všech. Proto jsme již
několik let odkládali změnu v hrazení nákladů za likvidaci odpadů, abychom
alespoň my nezvyšovali náklady na provoz našich domácností. Stávající systém je
zaběhnutý a celkem funkční, až na pár neplatičů a až na pár domácností, které nejsou
do stávajícího systému úhrady za svoz zapojeny vůbec.
Na příštím zasedání zastupitelstva budeme tedy projednávat změnu
stávajícího způsobu úhrady na systém nový, a sice tzv. poplatek na hlavu. Je to
systém bezesporu spravedlivější. Stávající systém je tak trochu naruby: ten, kdo
dodržuje pravidla - platí, a ten, kdo dělá nepořádek a vozí odpad do lesa – neplatí.
Současná legislativa stanovuje horní mez poplatku ve výši 500,-- Kč, ve vládním
návrhu je až 1000,-- Kč na hlavu. Na jaké výši se štěměšské zastupitelstvo dohodne,
se dozvíte v dalším čísle zpravodaje a nebo přímo na zasedání, které jako každé jiné,
bude veřejné. A jak to řeší Ti, kterým připadají popelnice a kontejnery zbytečné?
Např. takto:

Závěrem je nutno říci, že mě velmi těší, když vidím, jak využíváte kontejnery
na bioodpad, že do nich neukládáte nic, co tam nepatří, a že dokonce s sebou kromě
odpadu vezete koště, abyste uklidili vše, co spadne mimo kontejner. A za to Vám
patří upřímné poděkování. Velmi si vážím také Vás všech, kteří pečujete o vzhled
obce. Vás, kteří nad rámec svých povinností udržujete pořádek i za plotem svých
zahrádek, tedy na veřejném prostranství. Děkujeme.
Marie Báňová
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Z obecního života dnes
Štěměšský kačer
(opožděná reportáž)
„Jak vy to s tím Petrem děláte?“ ptal se na jednom
z minulých ročníků tradičního volejbalového turnaje jeden ze
sportovců pořadatelů soutěže. Měl na mysli toho svatého a
hlavně krásné počasí, které jako by na objednávku vždycky organizátorům i
účastníkům přálo. V sobotu 30. července bylo všechno jinak, na obloze se střídaly
temné mraky s černými, déšť neustával po celý den, ledový vítr přinášel stále nové a
nové přeháňky... Na kurtech před kulturním domem však i přesto panovala dobrá
nálada a hrál se přinejmenším zajímavý a ve finálové části turnaje i kvalitní volejbal,
což i diváci s deštníky nad hlavami oceňovali alespoň uznalým pokýváním hlavy,
když už tleskat se moc nedalo.
Snahou pořadatelů této už historické akce (nultý ročník se uskutečnil ještě
v minulém tisíciletí v roce 1999 a letos se hrálo po třinácté) je dopřát sportovcům co
nejvíce času na kurtech, a proto i poražení ze základních skupin hrají až do konce
turnaje, a někdy až do konce svých sil. Stejně jako loni byla soutěž jednodenní a byla
opět rozdělena na dvě části. Ve společenské (to jsou ti, kteří si jdou jen tak zahrát)
bylo 10 účastníků a vítězem se stalo družstvo FOFO, které ve finále zdolalo Sešlost,
na třetím místě skončila Pohoda. Ve výkonnostní části (to jsou ti, kteří přijeli vyhrát)
bojovalo 7 kolektivů, v dramatickém finále pak Twister porazil Štoky, třetí příčku
obsadil Misch-masch.
Názvy kolektivů samozřejmě čtenáři Zpravodaje nic
neřeknou, pro zasvěcené však mají vypovídací hodnotu, neboť mnohá družstva se
účastní našeho turnaje pravidelně po mnoho let, někteří matadoři dokonce
absolvovali všechny ročníky.
Po skončení hrací části turnaje následovala také již tradičně ta společenská,
kdy na zábavě (tentokrát v kulturním domě) u pultu či u baru probrány byly
s humorem případné sporné míče i rozhodnutí sudích a všichni, co zůstali, se shodli
na tom, že za rok zase. A s tím Petrem, myšleno svatým, se to holt už nějak zařídí...
Poděkování: - všem, kteří se odhodlali reprezentovat Štěměchy přímo na
kurtu a stali se tak oživením turnaje, ač zrovna pokaždé nezvítězili
- všem, kteří reprezentovali Štěměchy jako pořadatelé a zvítězili
Stanislav Augustin

Strašení na tvrzi aneb cesta hrůzy

Pod tímto názvem se uskutečnil v sobotu 3. září celkově třetí ročník
atraktivní akce pro nebojácné děti i dospělé. Nutno zde připomenout, že iniciátorkou
cesty plné strachu a příjemného mrazení v zádech byla v roce 2008 paní Monika
Smíšková. V prvním ročníku putovali nebojsové po pěšinách kolem tvrze, po
jednoroční přestávce se přesunuli na cesty za humny, letos byli vedeni svíčkami
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osvětlenou trasou daleko do polí směrem k Dašovu a zpět – z toho
je patrné, že strašidla si nedají moc poroučet, kde se zrovna usadí.
Z příjemného azylu na obecním úřadu vydávaly se skupinky
i odvážní jednotlivci na výpravu do tajemného i lákavého neznáma
a všichni se zajisté zároveň báli i těšili na to, co je cestou potká.
Uslyšeli zlověstné zvuky, potkali se s mlčenlivými duchy, málem
padli do rukou katovi a jeho pacholkům, s podlomenými koleny
prošli hřbitovem, polekali je hejkalové, postrašili je čerti, a když už si mysleli, že to
mají všechno za sebou, vstoupili do tajuplné komnaty, kde je mlčenlivě pozdravil
dávno umrlý voják.
První ročník Strašení se uskutečnil takřka již mrazivého 19. října, letos babí
léto sálalo naplno, a tak každý, kdo se na cestu odhodlal jít (pořadatelé rozdali
celkem 70 startovních kartiček), byl provázen i zvuky cvrčků a lučních kobylek, což
vedle docela přívětivého chování všech strašidel přispělo ke zdaru zářijového večera.
A tak není divu, že většina účastníků na obou stranách cesty se těší již na příští rok...
Ještě malá poznámka na závěr: Milé děti, zajisté se bláhově domníváte, že
strašidla, která jste na cestě spatřily, nejsou vůbec žádná strašidla, nýbrž že se jedná o
převleky a převtělení vašich starších kamarádů či dokonce rodičů, kteří si alespoň
touto cestou chtějí s vámi vyřídit některé nevyřízené účty. Musíme vás zklamat,
neboť je tomu právě naopak. Strašidla jsou opravdová, pouze berou na sebe částečně
podobu známých tváří, abyste se tolik nebáli a aby ti starší mohli trochu frajeřit.

V naší obci schází se při nejrůznějších příležitostech několik hudebních skupin, převážně
kytarového zaměření. V uvolněné euforii po právě skončeném Strašení objevila se na
tanečním betonu ve tvrzi také taneční skupina. Ač složená z žen zejména středního věku,
okouzlila diváky mladistvým elánem i nečekaným rozsahem pohybů. Všichni, kteří jejich
vystoupení zhlédli, doufají, že při některé další akci jim opět budou moci zatleskat.
Stanislav Augustin
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Alej v Kozině ožila novými stromky

Jak již bylo dříve avizováno, Nadace Veronica podpořila v letošním roce
částečnou obnovu švestkové aleje v Kozině. Po jarním prořezání náletu a částečném
vykosení proběhla hlavní část práce, tedy výsadba 50 ks nových stromků. Na sobotu
15. října byla svolána společná brigáda obce a dobrovolníků, kteří pravidelně jezdí na
podzim pomáhat v rámci dobrovolnických akcí na pomoc přírodě pořádaných ZO
ČSOP Kněžice. Přes velmi pěkné počasí nebyl zájem obyvatel Štěměch nijak velký, a
tak jsme se sešli zhruba ve stejném složení jako o týden dříve při úpravě plochy
kolem smírčího kamene pod Mařenkou.
Díky početné účasti dobrovolníků a velkému pracovnímu nasazení všech
zúčastněných (a také díky technice, která provedla výkopové práce) se podařilo
poměrně rychle stromy vysázet, a tak se můžeme těšit, že porostou a vdechnou staré
rozpadající se aleji nový život. Doufejme, že se podaří na letošní aktivity navázat i
v dalších letech a alej se opět stane oblíbeným místem spíš pro vycházky než místem
pro ukládání odpadů a stromy budou rodit spoustu ovoce, které bude při
procházkách lákat kolemjdoucí.
Václav Křivan
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Původ jmen

Mnozí z nás se určitě už jako malé děti tázali svých rodičů, proč nám vybrali
právě takové křestní jméno, a ne jiné. Odpovědi by byly jistě různé. V některých rodinách se
jména dědí i po několik generací, někdo se dá ovlivnit filmovou postavou či slavným
zpěvákem, někomu se dané jméno třeba jen líbí. Každá doba má prostě svá populární
jména. Podle výzkumu můžeme zařadit mezi nejčetnější v ČR tato: Jiří, Jan, Petr a Marie,
Jana, Eva. Mezi nejoblíbenější jména patří v posledních letech : - Tereza, Eliška a Adéla Jan, Jakub a Tomáš. Co dané jméno znamená a jaký má původ se můžeme spolu podívat.
Radka Řepová
Ženské jméno, význam, původem

Mužské jméno, význam, původem

ADÉLA – znamená bytost ušlechtilá,
vznešených způsobů, germánské
ALENA – lat. odvozenina jména
Magdalena (pocházející z Magdaly), nebo
řec. Helena (světlo, pochodeň)
ALEXANDRA – obránce mužů, řecké
ALŽBĚTA – Bohu zasvěcená, Bůh je má
přísaha, hebrejské
ANETA – milostná, milostiplná, (franc.
zdrobnělina jména Anna), hebrejské
ANEŽKA – čistá, neposkvrněná, ctnostná,
řecké
ANNA – milostná, milostiplná, milá,
líbezná, hebrejské
ANTONIE – přední, vynikající, čelný,
latinské
BÁRA – zdrobnělina jména Barbora,
cizinka, barbarka, brepta, řecké
BARBORA – cizinka, barbarka, brepta,
řecké
BLAŽENA – blažená, blahoslavená,
oblažující, české
BOŽENA – Bohem obdařená,
blahoslavená, české
DANA – soudkyně, hebrejské
DANIELA – Bůh je můj soudce, hebrejské
DARINA – dáreček, dar, jihoslovanské
DENISA – bohyně vína, božské dítě, řecké
ELIŠKA – můj Bůh je přísaha (varianta
jména Alžběta, Elisabeth), hebrejské
EVA – živá, životodárná, matka života,
hebrejské
FRANTIŠKA – Francouzka, italské
HANA – milostiplná, milostná, líbezná,
něžná, hebrejské

ADOLF –znamená ušlechtilý vlk, němec.
ADAM – člověk pozemšťan, z červené
hlíny, první muž, hebrejské
ANTONÍN – přední, čelný, vynikající,
latinské
BEDŘICH – mírumilovný mocný vladař,
německé
BOHUMIL – milý Bohu, slovanské
BOHUSLAV – budiž Bohu sláva,
slovanské
CYRIL – pán, panáček pánův, řecké
DAVID – miláček, náčelník, hebrejské
DOMINIK – pán, vládce, latinský
EMIL – horlivý, pracovitý, soutěžící,
latinské
FILIP – milovník koní, řecké
FRANTIŠEK – svobodný muž, Francouz,
italské
IVAN – Bůh je milostivý, slovanské
JAKUB – druhorozený, ten, kdo se drží
za patu, hebrejské
JAN – Bohem daný, milostivý dar boží,
německé
JAROMÍR – sílu usměrňující, slovanské
JAROSLAV – slavný silou, bujností,
slavící jaro, slovanské
JIŘÍ – zemědělec, řecké
JOSEF – on (Bůh) přidá, rozhojní,
hebrejské
KAREL – svobodný muž, chlap,sedlák,
král, německé
KRISTIÁN – křesťan, Kristu zasvěcený,
řecké
LADISLAV – slavný vládou, vládu
slavící, slovanské
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HELENA - světlo, pochodeň, řecké
IVANA, IVA – Bůh je milostivý,tisový luk,
slovanské
IVETA – tisový luk, franc. varianta
hebrejského Judita (židovka), německé
JANA – znamená Bůh je milostivý, bohem
daná, milostivý dar Boží, hebrejské
JAROSLAVA – slavná silou, bujností,
slavící jaro, slovanské
JIŘINA – zemědělkyně, rolnice, řecké
JITKA – židovka, žena z Judeje, hebrejské
KAMILA – urozená mladá obětní
služebnice, chrámová služka, orientální
KARLA , KAROLÍNA – ženská obdoba
německého jména Karel , svobodná,
královna, latinské
KATEŘINA – čistá, cudná, mravná, řecké
KLÁRA – jasná, světlá, slavná, latinské
KRISTÝNA – křesťanka, řecké
KVĚTA , KVĚTOSLAVA – kvetoucí,
slavící květy, květinová, české
LENKA – zkrácenina Helena (pochodeň)
nebo Magdalena (pocházející z Magdaly),
řecké, hebrejské
LEONTINA – od řeckého slova leon – lev,
řecké
LIBUŠE – milá, líbezná, milovaná, libá,
staročeské
LINDA – krásná, jemná, mírná, španělské
LUCIE – světlá, zářící (z lat. lux – světlo),
latinské
LUDMILA – lidu milá, slovanské
MAGDA, MAGDALÉNA – pocházející
z Magdaly, věž, hebrejské
MARCELA – malá bojovnice, latinské
MARIE – znamená milovaná Bohem nebo
moře hořkosti, hořká, paní, kapka moře,
ukazovatelka, aramejské, hebrej. a egypt.
MARIKA – domácí podoba jména Marie,
maďarské
MARKÉTA – perla, iránské
MARTA – paní domu, hospodyně,
pečlivá, aramejské
MARTINA – zasvěcená bohu Martovi,
bojovná, latinské
MICHAELA – podobná Bohu, jako Bůh,
hebrejské

LIBOR – libý, líbezný, latinské
LUBOMÍR, LUBOŠ – mírumilovný,
milující mír – slovanské
LUDĚK – slavný válečník, české
LUKÁŠ – pocházející z Lukánie (v Itálii),
latinské
MAREK – bojovník, bojovný, zasvěcený
bohu Martovi, latinské
MARIAN – zkrácenina Marianus,
náležející k rodu Mariů, latinský
MARTIN – zasvěcený bohu Martovi
(římský bůh války), bojovník, latinské
MATĚJ – dar boží, hebrejské
MICHAL - kdo je jako Bůh, podobný
Bohu, hebrejské
MIKULÁŠ – vítězný v lidu, řecké
MILAN – milý, milovaný, přívětivý,
slovanské
MILOSLAV – slavný milostí, milý,
klidný, slovanský
MILOŠ – milý, přívětivý, milovaný,
české
MIROSLAV – slavný mírem,
mírumilovný, mírný, slovanské
NIKOLAS – vítěz nad lidem, franc.
ONDŘEJ – mužný, statný, odvážný,
řecké
OTAKAR – majetek střežící, hlídající,
německé
PATRIK – patricijský, urozený, latinské
PAVEL – malý, skromný, nepatrný,
latinské
PETR – skála, skálopevný, řecké
PŘEMYSL – důkladně promýšlející své
skutky, rodové jméno nejstaršího
panovnického rodu v Čechách, slovan.
RADEK – radující se, slovanské
ROMAN – pocházející z Říma,
Říman,římský, latinské
ROSTISLAV - ten, kdo rostí
(rozmnožuje) slávu, slovanské
SLAVOJ – slavící boj, milující slávu,
slovanské
STANISLAV – upevni slávu, získávající
slávu vytrvalostí, slovanské
ŠIMON – slyšící, naslouchající,
hebrejské, francouzské
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MILADA – milá, milovaná, mladá, české
MILOSLAVA –milá, slavná milostí,slovan.
MIROSLAVA – mírumilovná, slavná
mírem, slavící mír, slovanské
MILUŠE – milá, přívětivá, milovaná,
slavící milost, klidná, staročeské
MONIKA – bohyně, rádkyně, osamělá,
jediná, řecké nebo latinské
NADĚŽDA – naděje, slovanské
NIKOLA – vítěz nad lidem, francouzské
OLGA – svatá, spásu přinášející, zdravá,
ruské
PAVLÍNA, PAVLA – skromná, malá,
nepatrná, latinské
PETRA – skála, skálopevná, řecké
RADKA – radostná, radující se, slovan.
RENATA – znovuzrozená, obrozená, latin.
ROMANA- lat. Římanka
RŮŽENA – růže, růžová, české
SÁRA – kněžna, vznešená, hebrejské
SILVIE, SYLVIE, SYLVA – lesní žena, žena
z lesa, latinské
SIMONA – slyšící, naslouchající (franc.
jméno), hebrejské
SOŇA – moudrá, moudrost, řecké
STANISLAVA – upevni slávu, získávající
slávu, slovanské
ŠÁRKA – horský hřbet, návrší, převzaté
z názvu pražského údolí, české
ŠTĚPÁNKA – ověnčená věncem,
korunovaná, vítězka, řecký
TAŤÁNA – náležející do římského rodu
Tatiů, ustanovovat, rozdělovat, latinské
TEREZA – pocházející z ostrova Thery,
záštita, ochrana, léto, horko, sklízet úrodu,
žnout, řecké
VĚRA – víra, slovanské
VERONIKA – nositelka vítězství, pravý
obraz, řecké
VLADIMÍRA – vládkyně světa a míru,
velká vládkyně, slovanské
VLASTA – vlast, vláda, slovanské
ZDENA, ZDEŇKA – zde slavná, vytvořila
slávu, české
ZDISLAVA – vytvořila slávu, zde slavná,
slovanské
ZUZANA – lilie, hebrejské

ŠTĚPÁN – věncem korunovaný, vítěz,
řecké
TOMÁŠ – dvojče, blíženec, aramejské
VÁCLAV – více slavný, slovanské
VÍT – živoucí, veselý, rádo dobré vášně
mající, latinské
VLADIMÍR – vládce míru (světa), velký
vládce, slovanské
VLADISLAV – oslavující vládu, slavný
vládce, slovanský
VOJTĚCH – útěcha, posila vojska,
slovanské
ZBYNĚK – posilující hněv, české
ZBYŠEK – varianta jména Zbyněk,
posilující hněv, české
ZDENĚK – zde slavný, české
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Výsledky fotbalistů
V posledních zápasech se naši fotbalisté potýkali
především s problémy se sestavou, a tak není divu, že jejich
výkony byly značně kolísavé a výsledky nevyrovnané. Ve
třetím kole soutěže prohráli na domácím hřišti v Chlístově 1:2
s družstvem Kouty B a také následující venkovní utkání
nepřinesla žádný bodový zisk – v Polici 1:3 a se Starčí B 2:5.
Teprve v šestém kole se našim hráčům podařilo získat alespoň
bod v zápase se Svatoslaví po domácí remíze 1:1. Další utkání pak konečně přineslo
probuzení našich střelců: po dobrém výkonu zvítězili fotbalisté TJ Štěměchy na hřišti
v Chlístově nad celkem béčka Nových Syrovic v poměru 4:0, následně remizovali
s družstvem Domamil a Přibyslavice se stejným výsledkem 2:2.

Naše fotbalistky

V loňském roce vznikl z iniciativy štěměšských dívek
kolektiv ženské kopané. A protože naše holky by na úspěšné
fungování oddílu nestačily samy, přizvaly si kamarádky
z Chlístova i z dalších vesnic v okolí, mnohé již se soutěžními
zkušenostmi. Po roce seznamování se s fotbalovým míčem,
s rozměry hřiště a branek, částečně i s pravidly fotbalu - a po
několika přátelských utkáních - přihlásily se fotbalistky hrající
pod hlavičkou TJ Štěměchy do opravdové soutěže. K ní uvedeme několik základních
informací. Nejedná se o oficiální soutěž organizovanou fotbalovým svazem, ale o
seriál zápasů, který si samy organizují podobně zřizované oddíly ženské kopané na
okrese Třebíč. Účastníky jsou kromě našich děvčat ještě družstva Kněžic, Přibyslavic,
Okříšek a Rešic (hrají v Rouchovanech). Hraje se tříkolově systémem jaro-podzim,
podle oficiálních fotbalových pravidel, pouze s tím rozdílem, že střídání je povoleno
hokejovým způsobem. Vzhledem k tomu, že organizace soutěže závisí na domluvě
zúčastněných kolektivů, nikoliv na vůli a přání činovníků svazu, probíhá hladce a ke
spokojenosti všech hráček i trenérů – a snad i diváků.
Podzimní část zahájila děvčata domácí prohrou s Okříškami v poměru 0:3,
v dalším zápase rovněž doma podlehla ženám z Rešic 0:4. První dvě branky se
podařilo vsítit Veronice Novotné proti silnému celku Kněžic (loni soutěž vyhrál),
přesto zápas skončil nelichotivým výsledkem 2:9 (druhý poločas po podnětném
rozhovoru u střídaček 1:1). Podle dosavadních výsledků se zdá, že soutěž je zatím
nad síly našeho mladého kolektivu. Je nutno však přihlédnout k tomu, že mnohé
z dívek hrají svoje první soutěžní utkání, zatímco soupeřky mají již mnohaleté
zkušenosti. Pochvalu zaslouží všechny hráčky za dobrou tréninkovou docházku i
morálku, za bojovnost, snahu a nasazení v utkáních. Až tyto nezbytné náležitosti
budou podpořeny větší fotbalovou kvalitou, dostaví se nepochybně i lepší výsledky.
Prostě: až nastoupíme na nový trávník na Vrchách, bude už na co koukat (berte to
jako příslib pro diváky). Hráčky i trenér chtějí touto cestou poděkovat vedení Slavie
Chlístov za zapůjčování hřiště i za další pomoc, klukům z mužstva Štěměch za
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obětavou pomoc při organizaci zápasů i za dobře míněné rady, Romanu Trnkovi za
soudcování domácích zápasů a divákům za přízeň a shovívavost.
Stanislav Augustin

Ze vzpomínek pana Ladislava Svobody

... Rok 1928 byl významný pro celou vesnici také tím, že byla zavedena elektřina do
celé obce, neboť dosud se svítilo petrolejovými lampami nebo svíčkami. Bydlení u
babičky mi umožňovalo, že jsem i večery mohl sdílet mezi mládeží. Ty večery měly
také svůj řád. Starší mládež chodila nebo sedávala odděleně od těch mladších a také
ti mladší měli určenou hodinu, kdy museli jít domů. V těch večerech se vyprávěly
zajímavé příhody a hlavně se zpívalo... Začali se seznamovat hoši s dívkami, začala
se otevírat srdce pro to kouzelné a nezaměnitelné slovo láska...
... Zmínil jsem se o tom, že se hrávala divadla. Pamatuju ještě divadlo sehrané
v bývalé hospodě U Bémů pod názvem Kříž u potoka. Nová hospoda sestávající ze
dvou místností, výčepu a sálu, a dvou obytných, náležela panu Kružíkovi a v té době
byla středem kulturního dění na vesnici.
Zapsal Stanislav Augustin

Myslivecké okénko

Říjen, jak již název říká, je dobou říje daňčí i mufloní zvěře.
Ve vyšších polohách pokračuje i říje jelení zvěře. Na první pohled
by se zdálo, že tato vyjmenovaná zvěř nemá s naší honitbou nic
společného, ale opak je pravdou. Pokud se člověk chová v lese
tiše a tak, jako kdyby byl jeho součástí, může se mu naskytnout
vzácná podívaná. Spatřit můžete např. majestátně procházející se
laně nebo mnohačetné stádo muflonů. I když je tato zvěř
nesmírně plachá, jak jsem již uvedl, při správném chování a troše
štěstí Vám zaručuji, že na tento zážitek nikdy nezapomenete.
Podzimní myslivecké přípravy na zimní období jsou velmi důležité pro chov
zvěře v příštím roce. V letních měsících si většina členů zajistila dostatek sušeného
objemového krmiva, které je základem pro chovanou zvěř v honitbě. Jadrná zrnitá
krmiva jsou již od žní uskladněna. V tomto období tedy intenzivně přikrmujeme naši
obvyklou spárkatou zvěř - srnčí převážně jadrnými krmivy. Tam, kde se zdržuje
drobná pernatá zvěř – bažanti, koroptve ( u nás však pouze výjimečně), musíme
přikrmovat zejména atraktivními krmivy (obiloviny, dužnatá krmiva). V říjnu, mimo
jiné v polních honitbách začíná kultivace zemědělských pozemků. V blízkosti
pooraných pozemků máme rozmístěna krmná zařízení pro drobnou zvěř a začínáme
intenzivně přikrmovat všemi druhy krmiv. Ve všech krmných zařízeních nesmí
chybět především dostatek soli. Tady bych si dovolil malou poznámku k velmi
všímavé veřejnosti. Prosíme, neničte nám tato soliska. Tento vzácný medikament a
minerál je pro zvěř velmi důležitý a pro nás nikterak levný. Hradíme jej z vlastních
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prostředků, a pokud nastávající zima bude tuhá a dlouhá, bude důležitá doslova
každá koruna.
Když dovolíte, v následujících větách bych se chtěl vrátit malinko do
minulosti a přiblížit Vám význam slova myslivost, myslivec. K tomuto zamyšlení mne
přivedly často kladené otázky z řad mých známých a mé čtyřleté dcery, na které jsem
však nikdy nedokázal uspokojivě odpovědět: „Kdo to vlastně myslivec je?“ Lovci
byli v pravěku, když se starali o přežití svého rodu. Lovci byli ve středověku a
později zejména panovníci a šlechta. Od kdy tedy myslivci? Od tehdy, kdy zvěře ve
volné přírodě ubývalo, ale okázalé lovy chtěla šlechta pořádat dál, zakládaly se
obory, bažantnice, dovážela se cizokrajná zvěř. O tu bylo nutno pečovat, léčit ji, v
určité době i hájit a myslet, jak se dochovat dobrých výsledků. Prvními myslivci byli
někdy v 15. či 16. století naši moudří předkové, kteří byli pány touto péčí o zvěř
pověřeni. Bylo se třeba zamyslet, jak si počínat třeba se zvěří daňčí, s jeleny sika a
později i s mufloní zvěří, která tu dříve nebyla, jak hájením samic docílit vyšších
stavů. Nebyli to naštěstí jen ti prostí myslivci, ale i někteří jejich pánové. Tu je
potřeba vzpomenout hraběte Františka Antonína Šporka, propagátora etiky v
myslivosti, zvyků a ušlechtilosti při lovu. A tak si všimněme opakujících se slov myslet, zamyslet, moudří předkové, určitě je Vám tato spojitost více než jasná. Bohužel
se začínají v naší české myslivosti objevovat zase jen pouzí lovci. Někteří movitější si
i ve vyšším věku dělají myslivecké zkoušky, nebo častěji jen kupují vysvědčení,
protože i to se už u nás prodává, začínají "dělat myslivost" a dávají na odiv ulovení
nejen jelenů, ale i antilop či dokonce medvědů. A tak je nebezpečí, že se budeme
vracet zpět do doby feudální, začnou ubývat myslivci a zase přibývat lovci. Jak je
poznáte? Jednoduše - nesuší seno pro zvěř, nepřipravují letninu na zimu, nebrodí se
sněhem ke krmelcům, zato často ukazují fotografie úlovků nejen z našich obor, ale
zejména z ciziny. Souhlasím, že tito myslivci-lovci skutečně nejsou ochránci přírody.
Inu, všude je koukol mezi pšenicí, ale pozor, aby ho neúnosně nepřibývalo.
Radek Svoboda

Neobvyklé pozorování na nebi na Vrchách

V pátek 21. října kolem poledne bylo možné pozorovat na Vrchách
mimořádně zajímavý úkaz, kterým byly zásnubní lety páru orla mořského, naše
největšího dravce. Dva dospělí ptáci dlouhé minuty kroužili nad lesem a polem a
předváděli svůj typický zásnubní let spojený s hlasitým voláním „kliklikli“ a
leteckou akrobacií, při které se ptáci ve vzduchu vzájemně prohání. V této době
probíhá u orlů výběr hnízdních teritorií a stavba hnízda, což dává naději, že by tento
majestátný a krásný dravec mohl v okolních lesích zahnízdit. V posledních letech na
Vysočině hnízdění orlů pomalu přibývá a v současné době jsou nejbližší známá
hnízdiště na Pelhřimovsku a u Náměště nad Oslavou. Orli si vybírají ke hnízdění
většinou staré klidné lesní porosty, které navazují na oblasti s většími rybníky, kam
létají za potravou. I když se jedná o v našich podmínkách největšího dravce
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s rozpětím křídel přes 2 metry, jako lovec není tento pták příliš obratný, a tak většinu
jeho potravy tvoří uhynulé nebo poraněné ryby, které sbírá z hladiny rybníků, nebo
různé mršiny.
Doufejme, že pokud se zde pár orlů usadí, nepadne za oběť travičům, kteří líčí
otrávené návnady na šelmy a dravce, jako se to stalo letos na jaře nedaleko Hor, kdy
byl nalezen otrávený mladý orel mořský a později také krkavec, u kterých byla
prokázána otrava nebezpečným karbofuranem nastraženým v mršině na poli.
Pokud ještě nastanou pěkné podzimní dny, věnujte občas pozornost dění na obloze
nebo si přibalte na vycházku do přírody dalekohled. Pozorování majestátních orlů
patří k nevšedním zážitkům, kterým se nám dostává po více jak sto letech, po které
orli byli na našem území vyhubeni.
Václav Křivan

Čas adventní
Uplynul rok a už je opět tady. Ale kdy přesně začíná a jak se vlastně vypočítává?
Návod je zcela jednoduchý. V kalendáři si vyhledáme poslední neděli před Štědrým dnem,
která je čtvrtá neděle adventní. Pak už jen počítáme kalendářem nazpátek. Z toho vyplývá, že
první svíčku na adventním věnci letos zapálíme v neděli 27. listopadu. A pokud chceme
dodržet advent se vším všudy, nezapomeneme, že se jedná o tajemnou dobu očekávání a
půstu. Svíce na adventním věnci bývají ve čtyřech barvách. Fialová – Izaijášova (významný
izraelský prorok Starého zákona) červená –Janova, růžová – Pastýřská a bílá – Mariina.
V tomto pořadí se také zapalují. Věděli jste to?
(Zdroj: Fajn život)
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Důležité !
Obecní úřad ve Štěměchách oznamuje, že v kanceláři OÚ bude
od 29.11.2011 do 12.12.2011
vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát přepracovaný na digitální mapu
katastrálního území Štěměchy s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu. Kromě
úředních hodin, bude možné nahlédnout do operátu také
ve středu 30.11. , v sobotu 3.12., ve středu 7.12. a v sobotu 10.12.
vždy od 14 do 16 hod.,
případně po předchozí dohodě i v jiném dohodnutém termínu.
Kontakt: Báňová, 606 764 312.
Ve dnech 29.11.2011 a 12.12.2011 vždy od 13.30 hod do 16.30 hod bude přítomen
zaměstnanec katastrálního úřadu.
V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením
hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do
větších půdních celků. Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými
byla zjištěna, jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku.
Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu nebo do 15 dnů ode dne,
kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného operátu. V této době
mohou vlastníci ohlásit případnou změnu osobních údajů doloženou průkazem totožnosti.
Dnem 27.12.2011 vyhlásí Katastrální úřad platnost obnoveného katastrálního operátu
k.ú. Štěměchy.
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