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Milí Štěměcháci,
máme za sebou první společný rok. Doufám, že jste si postupně na změnu vedení obce zvykli. Vím, že pro
někoho je těch změn najednou moc. Ale bylo potřeba se do toho opřít a do srpnových oslav naši obec
zkrášlit. Myslím, že naše úsilí stálo za to, naše obec prokoukla a oslavy se povedly nad míru našeho očekávání. Samozřejmě největší zásluhu na celém dni mělo počasí, za což jsme vděčni.
Měla bych mluvit za nás zastupitele, ale někdy je mi to proti srsti. Každý by měl mluvit sám za sebe, protože každý máme svůj názor. To je zřejmé na schůzích zastupitelstva, které většinou trvají tři hodiny. I když
přiznávám, že je to úmorné, jsem ráda, že jsme schopni takto komunikovat.
Teď mi tedy dovolte mluvit jenom za sebe. Za uplynulý rok jsem se toho musela spoustu naučit a ještě mě toho spoustu čeká. Starat se o obec zahrnuje velkou škálu činností. Nikdy jsem
si to nedokázala představit. Práce jako taková mi vůbec nevadí, ale co je pro mě těžké, je rozhodování – co je dobré, co špatné, co povolit, co zakázat… prostě být spravedlivá. To je pro
mě to nejtěžší. Pochopila jsem, že svým rozhodnutím nebo jednou jedinou větou si mohu udělat nepřátele. Dokonce i dobře míněnou pomocí si lze poštvat lidi proti sobě. Učím se být nad věcí
a statečná a rozhodně nic nevzdávám, ale někdy je to těžší, než jsem čekala. Hrozně mě baví něco
tvořit, budovat, opravovat, vymýšlet… jak často říkám „zútulňovat“, ale vždycky mám obavy z ohlasů, protože je mi jasné, že co se líbí mně, nemusí se líbit druhým. Jenže někdo to musí rozhodnout a udělat. Ptát se každého občana na jeho názor a vkus je nemožné. A hlavně mi připadá, že
plno lidem se zdá všechno zbytečné. Takhle já to nevidím. Obdivuji nápaditost a upravenost ostatních domů, obcí, měst a zemí. Někdo za tím vidí zbytečně vyhozené peníze, ale já za tím vidím radost ze života a spolupráci lidí. Toto jsem Vám chtěla vysvětlit. Říká se, že důležité jsou činy, ne slova.
Takže doufám, že z mých činů je zřejmé, jak to s Vámi a s naší obcí myslím.				
Na závěr chci poděkovat všem, kdo jste na stejné vlně a dodáváte mi elán.
Děkuji i všem kritickým názorům a pohledům, které mě drží nohama na zemi.
Do roku 2020 Vám přeji jen to nejlepší.



Zuzana Svobodová
starostka
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PODĚKOVÁNÍ
ZA NEZAPOMENUTELNÉ OSLAVY
Veliké poděkování patří všem zastupitelům za jejich obětavost a neúnavné nasazení. Speciální poděkování si
zaslouží Radka Řepová za přípravu propracované a hodnotné výstavy v obřadní místnosti. Poděkování patří
i Marii Báňové, která Radce pomáhala.
Chci moc a moc poděkovat všem štěměšským spolkům, a to „hasičům, sportovcům, divadelníkům a myslivcům“ za perfektní spolupráci. Jak už jsem letos mockrát zmínila - díky oslavám jsem si uvědomila důležitost
spolků v obci.
Děkuji seniorkám za upečení výborných dobrot pro návštěvníky oslav.
Děkuji těm, kteří se podíleli na výstavce výrobků v kulturním domě.
Paní a panu Mastnému děkuji, že se zapojili do programu oslav.
Děkuji všem účinkujícím za skvělá vystoupení i panu Ryglovi za koníky.		
V neposlední řadě děkuji všem dobrovolníkům, kteří při oslavách obsluhovali a pomáhali - bojím se jmenovat,
protože bych na někoho určitě zapomněla, a to bych nerada.
A hlavně děkuji všem, kdo jste přišli, díky Vám to bylo takové….
Těžko lze slovy popsat pocit, který jsem při oslavách a bezprostředně po oslavách měla. Bylo to úžasné!
Přála bych to každému z Vás zažít. Vůbec jsem nečekala, že z našich plánů a příprav vznikne něco tak velkolepého.
Děkuji za pozitivní zpětnou vazbu. Vaše slova díků a pochval opravdu zahřála.
„BYLO TO FAKT HUSTÝ!“



Díky, Zuzana Svobodová
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KRONIKA OBCE ŠTĚMĚCHY
Před 110 lety
Nepříznivé počasí v tomto roce připisovali lidé kometě Hallweyově, která se v květnu r. 1910 po 70ti
letech opět na obloze objevila. Mnoho lidí s obavou
očekávalo objevení se komety, neboť byla vyslovena
doměnka, že naše země procházející jejím ohonem,
může býti zničena. V roce 1910 bylo založeno ve Štěměchách, „Sdružení venkovské omladiny“. Popud
k založení spolku vyšel z kláštera novoříšského. Spolek založen byl p. farářem Setničkou z Předína. Při založení čítal spolek asi 50 členů, z nichž 16 bylo z Předína. Do knihovny Omladiny daroval p. farář Setnička asi
100 svazků pěkných a cenných knih. V roce 1910 přeměřovány byly obecní pozemky. Přeměřování toto
vyvolalo prý veliké roztrpčení občanstva, poněvadž
mnohým byly odňaty přiorané kousky obecních pozemků. V tomto roztrpčení prý mnozí hospodáři přeměření neuznávali a sádovce buď vyhazovali, nebo tajně přenášeli. Tím význam tohoto přeměření pozemku
značně poklesl. V květnu 1910 postaven byl u silnice
k Předínu nový kamenný kříž. Do podezdívky vložena
plechová krabice se jmény členů obecního zastupitelstva, místní škol. rady a učitelského sboru.

vzdali 210 platných hlasů, z těch obdrželi nár. soc.
10 hlasů, sociální demokraté 52 hlasů, agrárníci
66 hlasů, nár. demokraté 3 hlasy, živnostníci 8 hlasů,
lidovci 70 hlasů, Němci 1 hlas. Po příkladu jiných obcí
byl i u nás péči „Omladiny“ za finanční i morální podpory veškerého obyvatelstva postaven pomník vojínům
padlým ve světové válce 1914 – 1918 a všem, kdož následkem válečných útrap ve vojenské služba zemřeli.
Pomník byl objednán od kamenického mistra Smolína
z Třebíče. Nahoře jest relief Krista a pod ním jména
padlých a zemřelých vojínů: Bobek Karel, Bazala Karel, Bobek Ludvík, Dokuli Jan, Janík Boh, Svoboda
Frant., Stanislav Osv., Sochna Ad., Bobek Ludvík, Binka Josef, Bartejs Jan, Dokulil Jan, Pospíchal Václav,
Svoboda Ant., Šoustal Jan, Šoustal František, Šabacký František, Trnka Boh., Trnka Jarosl. A Veselý
Jan. Vykládá se, že „Omladina“ při uvádění jmen na
pomníku počínala si stranicky a zvláště nepřátelsky
že se stavěla proti uvedení jména zdejšího definitivního učitele Aloise Šmikmátora, jehož neuvedla ani
na desce, která dodatečně v roce 1926 byla do pomníku vsazena. Na této desce jsou uvedena tato jména:
Hobza František, Sedlák Josef, Šoustal František,
a Tuma Jan. Pomník posvětil p. farář z Předína Jaroslav Fridrich. Po posvěcení pomníku se vesele tančilo.

Před 100 lety
Na oslavu 70. výročí narozenin presidentových dne
7. března 1920 byla uspořádána slavnost. Děti školní
za vedení sboru učitelského v hostinci pana Kružíka zahrály divadelní hru „Pro tatíčka presidenta“ od
J. Průchy. Nakonec byl živý obraz: „Hold presidentovi“. Dne 29. března 1920 v 7 hodin ráno vypukl ve dvoře
nájemce Goldmana oheň. Chytila se stáj. Na půdě bylo
uloženo hojně píce pro dobytek, hlavně sena. Vál dosti prudký vítr od východu, takže byly ohroženy domy
č. 3, 49 a 4, kryté většinou šindelem. Následkem zanesení jiskry chytla se již střechy v domě čís. 4. Nebezpečí bylo včas zpozorováno a uhašeno. Naštěstí oheň
byl tlumen křidlicí na střeše, takže nevypukl v plné
prudkosti. Včasným zakročením zdejšího hasičského
sboru a hasičského sboru z Předína byl požár po delší
námaze zdolán. Raněny byly tři osoby. Národní svátek první květen byl oslaven uspořádáním stromkové
slavnosti a zasazením dvou lip. O významu národního
svátku 1. května promluvil správce školy Jan Lysák.
V roce 1920 konaly se volby do poslanecké sněmovny a do senátu. Voleb do poslanecké sněmovny ze
255 voličů zúčastnilo se celkem 233 voličů a odevzdáno bylo 232 platných hlasů. Sociální demokraté obdrželi 51 hlas, lidovci 64 hlasy, národní socialisté 14 hlasů, živnostníci 7 hlasů, strana republikánská /agrární)
87 hlasů, národní demokraté 9 hlasů. Do senátu ze
234 voličů se zúčastnilo volby 211 voličů, kteří ode-

Před 80 lety
Zemědělci byli těchto nucených prací osvobození, ale zase jim byly předepisovány dodávky všech
zemědělských výrobků a každé nesplnění trestáno.
V roce 1940 dodávala naše obec místo mléka máslo,
ale již v r. 1941 dodávalo se všeobecně mléko. Množství
dodávek nebylo stanoveno, ale po odpočtu samozásobitelských dávek, musili rolníci veškeré přebytky
odvádět. Poněvadž zdrcující většina zemědělců tato
nařízení sabotovala, byly při každém Okres. úřadu zřízeny kontrolní orgány, které znenadání přišly do obce
na kontrolu a kdo byl přistižen, že má více než předpis
dovoluje, byl pokutován, případně potrestán trestem
na svobodě a těžších případech i hrdelními tresty.
V těchto komisích byli většinou zařazeni důstojníci
a poddůstojníci bývalé československé armády, kteří pokud mohli zemědělce chránili. V naší obci nebylo
zrádců ani udavačů, takže bylo v obci, vyjma několika
menších pokut do 500 Kč., potrestáno větším peněžitým obnosem a i trestem na svobodě několik menších
zemědělců, a to: Ondrák Ladislav č. 6 20 dní vězení
a 2.000 Kč, Binka Josef č. 65 – 10 dní vězení a 1.000
Kč, Jan Horký č. 50 – 8 dnů vězení a 1.000 Kč, Jan Foit
č. 58 peněžitou pokutou 1.000 Kč a 4 dni, které nenastoupil.
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Před 60 lety

Byly to červnové volby do České národní rady a Federálního shromáždění a podzimní komunální volby do
obecních zastupitelstev. Pro volby do České národní
rady a Federálního shromáždění byly týden předem
předány všem občanům starších 18 ti let kandidátské
lístky, z kterých si svobodně mohli vybrat své kandidáty a své strany a hnutí. Vysoká účast svědčila o zájmu občanů o to, jak bude vypadat budoucí stát. V naší
obci se na prvním místě umístili kandidáti Československé strany lidové, na druhém místě to byli kandidáti Komunistické strany Československa malým rozdílem 5 hlasů od prvního místa, dále s velkým rozdílem
hlasů se umístili už jen malé části ostatních stran
a hnutí. V podzimních komunálních volbách byl stanoven pevný termín na registraci kandidátů pro volbu
obecního zastupitelstva ve Štěměchách konaných
24. listopadu 1990. Jednalo se celkem o čtyři skupiny,
které byly volební komisí vylosovány v tomto pořadí
a těchto počtech: 1) Nezávislí kandidáti - 7 kandidátů
2) Komunistická strana - 1 kandidát 3) Československá
strana lidová - 9 kandidátů 4) Koalice členů ZD a ČSSZ
- 2 kandidáti. Právoplatně byly zvoleni tito poslanci:
Nezávislí kandidáti: Stanislav Moudrý, Marie Báňová, Jiří Chromý, Československá strana lidová: Petr
Bobek, Karel Bobek, Pavel Kovář, Milada Píšová, Jaromír Toufar, Frant. Horký, Koalice členů ZD a ČSSZ:
Pavel Bobek, Josef Binka. Na svém prvním zasedání
byl starostou zvolen Pavel Bobek a místostarostkou
Marie Báňová.

Pro lepší využití mechanizačních prostředků a nedostatek vedoucích pracovníků v družstvu, došlo
v měsíci lednu 1960 sloučení tří družstev: Štěměchy,
Předín, Hory. Toto nové družstvo jako celek s vedením
a střediskem v Předíně bylo pojmenováno na družstvo
„Horácko“. V měsíci dubnu došlo na návrh ústředního
výboru strany a vlády v postupu socialisace ku sloučení okresů a krajů. Před sloučením měl náš Třebíčský okres 83 obcí a po sloučení 196 obcí. Do nynějšího
okresu Třebíčského byl zařazen okres Mor. Budějovice, Velké Meziříčí, Velká Bíteš, Náměšť, část okresu
Třešť a část okresu Dačice. Dosavadní Jihlavský kraj
byl zrušen a byl vytvořen nový kraj Jihomoravský se
sídlem v Brně. Starý Jihlavský kraj měl 13 okresů nesloučených a nový Jihomoravský kraj má 14 okresů,
již sloučených. Do tohoto nového kraje připadl kraj
Brno, část kraje Jihlava, větší část kraje Gottwaldov a menší část kraje. Téhož měsíce byla schválena
nová socialistická ústava a tím také pojmenována
Československá republika - ČSR na Československá
socialistická republika - ČSSR. Novou socialistickou
ústavou byl opraven státní znak, jenž tvoří červený
štít tvaru husitské pavézy s pěticípou hvězdou v horní části, na kterém je dvouocasý lev nesoucí na hrudi červený štítek s modrou siluetou Kriváně a vatrou
zlaté barvy. Kresba znaku je zlatá. Ve Štěměchách dělníci i ostatní občané, kteří po léta dojíždějí za svým
zaměstnáním a byli vystaveni všem nepohodám čekáním na autobus, uvítali postavení nové autobusové
čekárny. Čekárna byla postavena na návsi blízko kapličky, a to brigádně. Bylo na ni odpracováno celkem
80 hodin. Začátkem prosince byl dostavěn nový družstevní kravín, do kterého hned byl zaveden dobytek,
který byl doposud ustájen na několika místech v obci.

Před 20 lety
Nové tisíciletí 2000 . Už je to tady ! My všichni kteří
jsme se toho dožili, máme to štěstí, že se nejen mění
poslední číslice v letopočtu, ale i předposlední, kde
se mění desetiletí, ale také třetí číslice odzadu, kdy
se mění století, ale my jsme se dočkali i tohoto, že se
mění první číslice – která znamená tisíciletí. Kolik vody
uteče, kolik generací se bude muset narodit a také
zemřít aby se naší potomci dočkali toho, že se bude
měnit století, netroufáme ani pomyslet na ty, které
budou vítat jako my nové tisíciletí. V naší obci jsme
jej přivítali jak již několik let o půlnoci u kolotoče při
vystřelování raket. Letos se ale oslavy zúčastnilo více
lidí a také se vystřílelo více raket. Ale euforie, která
všechny lidi nadchla, pomalu opadá, začínáme si na
nový letopočet zvykat a musíme prostě konstatovat
– že život jde dál, a ne jinak tomu je i v naší obci. Letos
na přelomu července srpna se konal 1. ročník volejbalového turnaje o Štěměšského kačera. Tento rok se
turnaj pojal jako dvoudenní. Přihlásilo se 16 družstev.
Celý týden před turnajem pršelo, ale na víkend se počasí umoudřilo a bylo pěkně. Nebylo sice moc velké
teplo, ale nepršelo. Sportovci byli nejen z blízkého
okolí, ale z celého kraje. Všem se ve Štěměchách moc
líbilo, nejen K.D., terasa, ale především naše pěkně
opravená a upravená tvrz. Byli mile překvapeni nejen krásným prostředím, ale i tím, jak je o ně perfektně postaráno. Pan Kružík vyšel pořadatelům vstříc
a dovolil na celém jeho dvoře parkovat. Dále půjčil

Před 30 lety
Jelikož se jednalo o rok, kdy se naše obec vracela
z integrace s Předínem pod vlastní správu, to znamená, že se jednalo o rok přechodný, s nevyjasněnou
koncepcí a bez volebního programu. Byly konány jenom údržbové akce a zejména úklidové práce. Pravidelné činnosti vyvíjejí zejména požárníci, sportovci
a zahrádkáři. Požárníci se zúčastnili okrskového cvičení v Předíně, nepodařilo se jim však postoupit do
dalšího soutěžního kola. Sportovci pokračují v horších výkonech způsobených nedostatečnou vlastní hráčskou základnou a snaží se zachovat závodní
kopanou pro naši obec, v současné době se bohužel
pohybují na konci tabulky IV. třídy okresního přeboru. Poměrně širokou základnu tvoří neorganizovaný
sport v podobě rekreačního tenisu a odbíjené na překrásných kurtech u Tvrze. Pro nedostatek finančních
prostředků nebyl sportovci uspořádán masopustní
průvod. ČSČK uspořádal jednu zdravotnickou přednášku, kterou vedl obvodní lékař MUDr. Jiří Píša a byla
zaměřena pro mladé manžele a zdravou výživy. V letošním roce se konaly dvě mimořádně politické akce.
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k používání kolnu, která sousedí s KD, kde se udila cigára a peklo na grilu naložené sele. To byla obzvlášť
lákavá atrakce pro všechny. Opět bylo pozváno auto
s grilovanými kuřaty na oběd, byl k večeři guláš a druhý den řízek a salát. To nikdo z hostů nečekal a byl překvapen. V noci se nespalo ve stanech, jak bylo původně zamýšleno, ale volejbalisté spali na obec. úřadě
v obřadní místnosti na zemi ve spacácích. Výherci dostali opět mimo jiné krásně upečenou kachnu. Akce
se velice vydařila a líbila, ale bylo to současně moc
náročné na zajištění celého chodu soutěže. Je nutno
poděkovat všem členům OZ, i se členy svých rodin, zajistili hladký průběh celé akce. Aby těch starostí bylo

dost, pořadatelé ještě večer pořádali pro
sportovce i pro místní občany country-bál.
Taktéž moc vydařený. Ještě se musím zmínit k
akci jako je stavění a kácení máje. Pomalu, ale jistě, se
přestalo chodit za ves k ohni a daleko více se to lidem
líbí pěkně uprostřed obce, je připraveno občerstvení,
hraje hudba, kdo chce si i zatančí. Hospodaření v obci:
V letošním roce se opravila a velice krásně upravila
budova obecního úřadu. Vyměnily se okna, na místo
starých se dala nová plastová okna, vnitřní omítky,
podlahy. Z venku se nastříkala nová pěkná fasáda.
Radka Řepová (doslovný opis z kroniky)

INFORMACE NEJEN Z OBECNÍHO ÚŘADU
Jde to i bez vyhlášek

zastřešit, ale vzhledem k výši nákladů jsme se rozhodli kontejnery pouze oplotit. Druhé velké stanoviště je zatím v řešení. V dalším roce zkusíme žádat opět
o dotaci na zbylá, menší odpadová hnízda. ZO schválilo pořízení kompostérů a štěpkovače. Velkou část nákladů pokryje dotace. V letošním roce budeme o dotaci žádat a předpokládaná realizace akce (nakoupení
kompostérů a následné předání do každého domu)
bude na jaře 2021. Náklady obce na svoz odpadu stále
stoupají a stoupat budou. Za rok 2019 celkové náklady za veškerý odpad svezený z naší obce činí 315 572
Kč. Což je 1.050Kč na osobu/rok. Zastupitelstvo obce
na svém zasedání odsouhlasilo, že se ani v roce 2020
nebude vybírat poplatek za svoz odpadu. Neberte to
prosím tak, že když za odpad nemusíte platit, tak nemusíte odpad třídit a snažit se omezovat jeho vznik.
Je to míněno tak, že obec Vám chce ulevit/pomoct
od poplatků, které platíte za plno jiných služeb, a zároveň Vás prosí o pomoc v boji s odpadem. Doufám,
že je to srozumitelné a že všichni táhneme za jeden
provaz. Vím, že nezachráníme celou planetu od odpadu. Ale smysl to určitě má! Mimo to, co již bylo zmíněno, plánujeme letos přípravu projektu na sítě v lokalitě „Záhumenice“ pro nové rodinné domy, projekt na
demolici budovy č. p. 3 (Bučkovo) a následně projekt
na vybudování skladu komunální techniky na vzniklém pozemku, máme v plánu zbourat obecní budovu
č. p. 28. (Horkovo), projekt na podkrovní byty v budově
obecního úřadu a projekt na rekonstrukci nebo demolici bývalé hospody – zatím není rozhodnuto. Dále
budeme zjišťovat možnosti ohledně vybudování cyklostezky Štěměchy – Předín a usilovat o její realizaci.
Vypadá to, že máme plno peněz na tolik investičních
akcí. Není tomu tak, ale je potřeba nachystat projekty, vyřídit stavební povolení, abychom mohli žádat
o dotace a buď to vyjde, nebo ne. Zkoušet to můžeme
každý rok, ale musíme být na výzvy připraveni. Ještě
informace o tom, že v roce 2019 byla splacena poslední splátka za vybudování kanalizace v obci. Splaceno
tak bylo celkem 3 242 214,- Kč.

Prosíme všechny občany i chalupáře, aby byli ohleduplní ke svým sousedům a nerušili o víkendech
v brzkých ranních a pozdních večerních hodinách sečením trávy, řezáním dřeva apod. Majitele psů prosíme
o úklid psích exkrementů, alespoň v zastavěném území obce. Dále prosíme majitele psů o zamezení volnému pohybu psů po obci a v okolí obce.
Nechceme se svazovat přísnými vyhláškami, ale věříme ve slušnost a ohleduplnost.
DĚKUJEME!

Odpady a plánované
práce na rok 2020
V roce 2020 se zaměříme na odpady. Přesněji na „boj
s odpady“. Do nedávna jsem si s odpadem až tak moc
hlavu nelámala. Sice se snažím třídit, ale po návštěvě
semináře v Esku-T jsem zjistila, že některý odpad třídím špatně. Dále jsem měla možnost vidět na vlastní
oči neskutečné hromady odpadu a slyšet pesimistické prognózy ohledně likvidace odpadu v dalších
letech. Jedním slovem HRŮZA! Proto bych chtěla,
abyste měli všichni možnost vidět a slyšet bližší informace, které se týkají třídění, svozu a likvidace odpadu z naší obce. V dubnu máme domluvený seminář
v Esku-T. Přesné informace najdete na konci zpravodaje. Budeme rádi, když se na seminář s námi vypravíte. Prvním krokem k boji s odpady jsou tašky, které
jste od obce dostali. Doufáme, že je budete používat a
odpad třídit. Dále máme v plánu přiblížit Vám některé
kontejnery. Necháme dvě základní stanoviště s největším počtem kontejnerů. Jedno stání bude u garáží,
tak jak je. Jenom přidáme počet kontejnerů. Z loňska
máme připravenou vydlážděnou plochu pro kontejnery. Podali jsme žádost o dotaci z Fondu Vysočiny
na ohraničení kontejnerů s použitím recyklovaného
materiálu s připojením dalších aktivit, co se problematiky odpadů týče. Původně jsme chtěli kontejnery
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Dopravní situace
V roce 2019 nechala obec zpracovat pasporty místních komunikací
a dopravního značení. V letošním
roce podáme návrh na rozšíření dopravního značení, které necháme
schválit a následně zrealizujeme. Je
to možnost i pro Vás. Pokud máte
nějaký požadavek, nápad nebo návrh můžete ho podat v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu
nebo poslat e-mailem. Největším
problémem jsou vjezdy do hlavní silnice. Zkusíme navrhnout doplnění
zrcadel. Není to jednoduché, protože jsou přísné parametry pro jejich
umístění. Uvidíme, určitě to zkusí-

PROSBA O POMOC

Myslím, že každého z nás
zasáhl hrůzný stav lesů.
Prosíme každého, kdo nechce jenom nečinně přihlížet, aby pomohl s obnovou
obecních lesů. Na podzim
jsme společnými silami zasázeli přibližně 5000 kusů
sazenic a další tisíce nás
čekají na jaře a zase na
podzim. Vše je závislé na
počasí. Brigády budeme
směřovat na soboty, které
předem vyhlásíme. Budeme moc rádi, když nám pomůžete.

me. Pokud je to i Váš případ, přijďte
a situaci probereme. Další problém
je rychlost. Koncem roku 2019 zastupitelstvo obce zvažovalo pořízení ukazatelů rychlosti. Pořízení ukazatelů nakonec nebylo schváleno.

Přijďte
si pro žlutý kyblík
V kanceláři obecního úřadu si
můžete vyzvednout žlutý kyblík
na kuchyňské tuky. Do kyblíku patří oleje zbavené hrubých nečistot
a sádlo. Nepatří do nich technické
oleje. Po naplnění odvezete kyblík
do některého z okolních sběrných
dvorů, kde Vám dají nový, prázdný.

Zuzana Svobodová

ŠTĚMĚCHY V ROCE 2019
VÝSTAVBA V OBCI
Rekonstrukce
kulturního domu
Začátkem roku 2019 se místní
i přespolní řemeslníci pustili do
oprav kulturního domu tak, aby
jeho využití bylo jedním slovem
praktičtější. Největší investicí
byla výměna topného systému.
Dvacetiletá plynová topidla byla
vyměněna za ústřední topení
s plynovým kotlem, který má
v sobě integrovaný velký zásobník na teplou vodu, jež byla potřeba zajistit ve větším množství
do kuchyně a nově byla zavedena
do výčepu. Celkové náklady činily
272 359 Kč z toho 127 000 Kč bylo
hrazeno dotací z Fondu Vysočiny.

Dále byly na pánských záchodech
osazeny samosplachovací pisoáry
a byla nově obložena stěna za pisoáry a umyvadlem. Byla vyměněna umyvadla vč. baterií a na dámských záchodech byl instalován
ohřívač teplé vody pro umývání rukou. Instalatérské práce provedla firma Lukáš Bobek a zednické
a obkladačské práce firma Milan
Novák. Kuchyň byla částečně zrekonstruována a doplněna elektrickými spotřebiči. Celkově byla
kuchyň přestavěna tak, aby byl
prostor maximálně využit. Truhlářské práce včetně instalace el.
spotřebičů provedla firma Pavel
Vídenský. Dále bylo v kuchyni položeno nové linoleum a na pódiu na

8

sále byl položen nový koberec firmou Leoš Svoboda. Kulturní dům
byl nově vymalován firmou Jan
Hanzal. Kuchyň vymalovali Peter
Trnka a Radek Svoboda. Na dámské a pánské záchody byly zhotoveny úložné prostory, byl obložen
hlavní vstup do sálu a venkovní
ventilátory byly zakryty skříňkami.
V klubovně byly vyměněny dveře
a zhotoveny police na židle opět
firmou Pavel Vídenský. Pan Jiří Felix natřel vnitřní dveře technikou
fládrování. Dveře teď vypadají jako
nové. Natřel i ostatní vybavení kuchyně, které bylo potřeba. David
a Milan Novákovi vyměnili zárubně u dveří do klubovny. Pan Otakar Polenda vyrobil kovový kryt

radiátoru u baru a obložil sporák
nerezovými deskami. Byly vyměněny dveře na půdu, okno a dveře
do sklepa firmou Jiří Lysý. Pořídili
jsme 61 nových židlí tak, aby celkový počet stejných židlí byl 160,
což je maximální kapacita kulturního domu. Staré židle byly značně poškozeny červotočem, proto
byly spáleny. Do kuchyně bylo dokoupeno potřebné nádobí, které při stále početnějších akcích
chybělo. Jako třešnička na dortu
jsou nádherné obrazy na stěnách
kulturního domu, které zhotovil
nadaný malíř z třebíčského okresu „Kučis“. V přísálí je vyobrazena
kaplička jako naše kulturní památka. U baru je namalován nově
schválený znak naší obce. A na
sále je zobrazena tvrz, štěměšská
vlajka a rozhledna Mařenka.
Všem firmám děkujeme za skvělou spolupráci a jejich šikovnost.
Další velký dík patří štěměšským
ženám za náročný a perfektní
úklid kulturního domu. Za poslední rok jsem mockrát slyšela větu:
„Bydlím kousek odsud a ani nevím,
jak tady máte krásnej kulturák.“ Za
takové uznání také děkujeme.

„Čekárna
jako pokojíček“

V nadpise je zmíněna jedna z reakcí lidí na proměnu naší čekárny.
Další hodnocení znělo „Nejhezčí
čekárna ve střední Evropě“. Do
takového prvenství máme na míle
daleko, ale děkujeme! Na jaře byly
firmou Jiří Lysý demontovány lítačky a vyměněna okna. Milan Novák obložil přední stěnu cihličkami
ve venkovském „starém“ stylu (což
byla nekonečná práce), položil
protiskluzovou a mrazuvzdornou
dlažbu, poopravil sokl čekárny.
Obecní pracovníci čekárnu vymalovali, nalepili společnými silami
stropní lišty, upravili a osázeli okolí
čekárny. Nad vchod byl nově osazen světelný ukazatel času a teploty. Čekárna byla vybavena novými lavičkami, nástěnnými mapami
a malou knihovničkou. Doufám, že
Vám naše čekárna v novém kabátě poskytne příjemné prostředí při
čekání na autobus.

Oprava kapličky
Doufám, že se shodneme na
tom, že naše kaplička je opravdu
krásná. Je to kulturní památka
a naším úkolem je se o ni zodpovědně starat. Vzhledem k její poloze přímo u frekventované silnice
je to úkol dost náročný. Za tento
rok mě mockrát napadla myšlenka, že nejlepším řešením by bylo
kapličku přemístit na náves. Kolikrát jsem slyšela o přemístění
budovy na jiné místo. Prakticky
si to vůbec nedokážu představit
a ani se do toho nebudeme pouštět, ale nejlepší řešení by to určitě
bylo. Sice oprava fasády a obnova
bílého nátěru je vzhledem k počtu
projíždějících aut vcelku zbytečná,
přesto se v létě do tohoto úkolu
pustili David a Milan Novákovi. Pomalu rozpadající se dřevěné dveře
a vitrínku opravil Pavel Vídenský.
Úpravy před kapličkou provedli
opět obecní pracovníci. Ještě by
si kaplička zasloužila novou střechu, nebo alespoň její opravu, ale
k tomu se dostaneme až časem.

Ostatní dění
Byla osazena nová osvětlená
úřední deska u autobusové zastávky. Původní úřední deska
u obchodu bude sloužit štěměšským spolkům pro zveřejňování informací o jejich činnostech.
Dále byl natřen kolotoč a opravena fasáda Božích muk. Na náklady
Povodí Moravy byl pročištěn potok
na návsi. Byla dokoupena komunální technika a potřebné nářadí
pro údržbu obce. Firmou Martin
Báňa byl nad Dašovem zbudován
mostek a odvodnění z polní cesty,
před garážemi na Pešově byla vydlážděna plocha pro kontejnery na
odpad a na Vrchách byla uklizena
skládka všemožného materiálu
a odpadu. Nově byl zřízen zákaz
podomního prodeje zboží a služeb
na území naší obce a byly osazeny
cedule o zákazu. Na návsi byl instalován nový basketbalový koš.
Na Dašově byly provedeny přípravné práce pro opravu stávající
komunikace. Finální práce na komunikaci proběhnou na jaře 2020.
Další události buď nestojí za zmín-
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ku, nebo jsem na ně
zapomněla. Pokud jsem
zapomněla zmínit nějakou
firmu nebo osobu, která nám letos
při opravách a úpravách pomohla,
tak se omlouvám. Chtěla bych poděkovat našim „obecním pracovníkům“, jak se o nich ve zpravodaji
zmiňuji. Opravdu si „mákli“ a bez
jakéhokoli odporu (doufám), plnili
zodpovědně mé výmysly. Byli to
Honza Dvořáček, Rosťa Řepa, Michal Špaček a pan František Dokulil. Obzvlášť děkuji Silvě Trnkové.

„Chceš-li být šťasten
den - opij se! Chceš-li být
šťasten rok - ožeň se!
Chceš-li být šťasten celý
život - pořiď si zahrádku!“
(K. Čapek)
Na jaře jsme se pustili do osazování naší obce okrasnou zelení.
I když nám poslední roky sucha
nepřejí a trošku i nahání hrůzu,
co bude dál, věřím, že zase přijdou roky, které proprší a naše
obec se bude zelenat a vzkvétat.
Zelené pásy mezi chodníky a silnicí vyloženě vybízely k osázení.
Podmínky pro rostliny v blízkosti
silnice nejsou ideální, proto jsme
vybírali odolné druhy, které doufám, že to dají! Jsou to rostliny,
které snesou hluboký sestřih, takže i v případě olámání nebo spálení rychle a snadno regenerují. Pro
zakrytí plochy záhonků jsme použili netkanou textilii a kameny, což
zajistí snadnější údržbu. Celkově
jsme kameny v celé obci použili
z důvodu praktičnosti. Velké kameny, kterými jsme olemovali
kůru, aby ji tolik nevyhrabovala
zvířata, jsme dostali zdarma, proto
jsme je použili všude, kde se dalo.
Rozhodně jsme nechtěli ze Štěměch udělat hřbitov, jak to někdo
hodnotí. Kámen je přírodní materiál a každé zahradě dodá kouzlo.
Jako symbol čtyř ročních období
jsme pojali prostor u parkoviště.
U „Lípy milénia“ byly osázeny letní
rostliny. Kolem stromu bude kruhová lavička pro odpočinek v letních měsících. Bříza symbolizuje
jaro a v jejím okolí jsou vysázeny
jarní květiny. Vánoční jedličku

„konkolorku“ není třeba vysvětlovat. Byl zde ponechán prostor pro
umístění betlému. Přemístili jsme
k jedličce obrovský kámen, který
byl vykopán při stavbě kanalizace
a do Štěměch prostě patří. V duchu podzimu je osázen prostor kolem cestičky z kulatých nášlapů,
která vede k „meteostanici“, kde
budeme měřit a zapisovat teplotu,
srážky a sledovat, odkud vítr fouká.

Obřadní místnost
Nemám nic proti 70. létům, ale cítila jsem v kostech, že naše obřadní místnost by chtěla trochu obno-

vit. Milan Novák nově natáhl přední
stěnu, na kterou Hanzalovi nalepili
tapetu. Celou obřadní místnost
nově vymalovali a nalepili ozdobné
stropní lišty, které dodají, společně s krápníkovým stropem od pana
Trnky, celé místnosti šmrnc. Původní krásné lustry uchováme pro
další použití v některých z obecních budov. Radek Svoboda osadil
nové lustry, jejichž instalace mu
značně pocuchala nervy. Obložení stěn, výklenků ve zdi a parapetů provedla firma Pavel Vídenský.
Podlaha byla vyrovnána dřevotřískovými deskami, na něž byl položen nový koberec firmou Leoš

Svoboda. Pak už jenom záclonky, výzdoba a bylo hotovo. Z naší
„obřadky“ se rázem stala důstojná místnost pro uložení státních
symbolů, obecního a hasičského
praporu a sochy Jana Nepomuckého. Po hasičárně je „obřadka“
v obci nejnavštěvovanější místností. Slouží k nacvičování scének
na kulturní a společenské akce,
každý týden zde probíhá cvičení
žen a posezení seniorek. Třeba
časem najdeme další využití. Pokud máte někdo nápad nebo zájem, můžeme se domluvit.

Zuzana Svobodová

CVIČENÍ PRO ŽENY
Již nějakou dobu probíhá ve Štěměchách cvičení pro ženy. Cvičíme v krásně opravené obřadní místnosti
s novou výmalbou, s novou podlahou a novým kobercem. Tento rok se scházíme v pondělí, většinou v 18.00.
Vítáni jsou všichni, kdo mají chuť se sebou něco dělat. Cvičení je aerobní: tedy asi 40 minut ve svižnějším
tempu, potom posilujeme bříško, zadeček a ruce a je taky trochu zdravotní, kdy protáhneme páteř. Přizpůsobujeme ho aktuální věkové skladbě žen. S sebou potřebujete sportovní oblečení, sportovní obuv, pití
a podložku na cvičení. Od ledna 2020 máme i kvalitní zvukovou techniku, za což velmi děkujeme zastupitelstvu a paní starostce, která se o nás tak krásně stará. O vaše tělo se na cvičení postará Jana Báňová
(telefonní číslo 606 335 853 pro případ, že se budete chtít před cvičením na cokoli zeptat). Jana Báňová
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ZE ZÁPISŮ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA ZA ROK 2019
Obecní zastupitelstvo schválilo:

-

–
-

-

-

darovací smlouvy na finanční dar:
pro ZŠ Předín 48 000,- Kč
pro MŠ Předín - 10 000,- Kč
pro Nemocnici Třebíč - 10 000,- Kč
pro TJ Štěměchy - 20 000,- Kč
pro SDH Štěměchy - 50 000,- Kč
pro DENNÍ REHABILITAČNÍ STACIONÁŘ - 4 839,- Kč
několik smluv o prodeji a odkupu pozemků mezi
obcí a jednotlivými vlastníky či firmami
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se ruší
obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
nařízení obce č. 2/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce
vyřazení Lesního hospodářského plánu, který je
veden v majetku obce v hodnotě 17 247,50 Kč.
Byl zhotoven nový LH, který byl účtován do služeb
vyřazení majetku z důvodu opotřebení (inventura
31. 12. 2018)
smlouva o zřízení věcného břemene se společností
E.ON Distribuce, a. s.
Závěrečný účet obce Štěměchy za rok 2018 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Štěměchy za rok 2018 (nebyly zjištěny chyby a nedostatky)
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 60 000,- Kč na úhradu nákladů souvisejících
s provozem prodejny Štěměchy
žádosti o souhlas s napojením na místní komunikaci
a inženýrské sítě
přesun sloupu VO
pracovní smlouvu s paní Silvií Trnkovou, dohody
o provedení práce se zastupiteli obce a s brigádníky
na úklidové práce v obci, sečení apod.
Smlouvu o dílo na zpracování územního plánu
Štěměchy
nájem za KD/Tvrz 500,- pro místní občany a 1 000,Kč pro ostatní
opravu místní komunikace Dašov ve výši 238 854,dále možnost oprav polních cest ke koupališti
Chlístov, zpracování pasportu komunikací v obci
(66 550,- Kč), dopravního značení a veškerých sítí,
úpravu polní cesty u Dašova, možnosti, jak naložit
s budovou č. 28, č. 3 a bývalou hospodou, nákup
nových dotovaných kontejnerů na odpad přes firmu
Esko-T, pořízení kompostérů a štěpkovače pro obec
pronájmy obecních pozemků
žádost o vyjádření k podnikatelskému záměru
zvýšení platu starostce obce

- pronájem rybníka Posměch Janu Svobodovi a Jiřímu
Trnkovi ml.
- plán inventur
- rozpočet na rok 2020
- vyhlášku o místním poplatku ze psů
- vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
- Požární řád obce
- vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Štěměchy
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí a schválilo:
- vyhodnocení výsledků projednání návrhu zadání
Územního plánu Štěměchy dle ustanovení § 47
odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územního plánování
a stavebním řádu v platném znění, zadání Územního
plánu Štěměchy dle ustanovení § 47 odst. 5 zákona
č. 183/2006 Sb., o územního plánování a stavebním
řádu v platném znění
- opravu a rozšíření místního rozhlasu
Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na
vědomí:
- rozpočtová opatření, zápisy z kontrolního a finančního výboru za rok 2018, účetní závěrku za rok 2018
- zrušení nedělního autobusového spoje do kostela
v Předíně
Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno a schvaluje:
- Odpisový plán majetku obce na rok 2019
Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno a informováno:
- o průběhu a plánu rekonstrukce KD, OÚ, čekárny
a sakrálních staveb, opravu laviček ve Tvrzi, o stavu
budovy bývalé hospody, o cyklostezce ze Štěměch
do Předína, o jednání s místními rybáři, se stavem
místního rozhlasu
- o programu oslav 740. výročí obce, výrobě propagačních předmětů a rovněž o dalších plánovaných
akcích v obci: Čistá Vysočina, jarní úklid obce, pouť,
volby do Parlamentu EU, Kačer, vítání občánků,
setkání seniorů, vánoční tvoření, čerti, vánoční
zpívání, výšlap na Mařenku, turnaj v ping pongu…
- o krizové situaci obecního vodovodu a zbudování
nových vrtů, o řešení dopravní situace v obci, stavu
obecních lesů, o možnosti zpracování projektu na
komunikace „U Vetchů“
– o projektu na lokalitu „RD Záhumenice“, projektu na
demolici budovy č. 28, o demolici stodoly u budovy
č. 23, možnosti vybudování podkrovních bytů
v budově OÚ
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Obecní zastupitelstvo projednalo:
- situaci parkování aut na obecních pozemcích, možnosti likvidace skládky na Vrchách, organizaci
oslav výročí obce, možnost vydání obecně závazných vyhlášek
- demolici budovy č. 28, opravu budovy č. 3 a demolici
části budovy č. 23
- možnosti výstavby lokality pro rodinné domy
- sestavení a návrh rozpočtu na rok 2020

Obecní zastupitelstvo neschválilo:
- revitalizaci obecního rybníka/nádrže, vyhlášku na
omezení hlučnosti, příspěvek DIECÉZNÍ CHARITĚ
BRNO, O. CH. TŘEBÍČ ve výši 24 000,- Kč
- zakoupení ukazatelů rychlosti

Radka Řepová

RŮZNÉ
Tříkrálová sbírka

byla v naší obci pouze 29,67 %. Všechny hlasy byly
platné. 1. ODS – 13 hlasů, 2. Koalice STAN, TOP 09
- 11 hlasů a Česká pirátská strana – 11 hlasů, 4. SPD
– T. Okamura – 7 hlasů, KDU-ČSL – 7 hlasů, 6. KSČM
– 6 hlasů, ANO 2011 – 6 hlasů, 8. ČSSD – 4 hlasy,
9. Agrární demokratická strana – 2 hlasy, Česká Suverenita – 2 hlasy, 11. Koalice DSSS a NF – 1 hlas, PRO
Zdraví a Sport – 1 hlas, Moravské zemské hnutí – 1 hlas,
ANO, vytrolíme europarlament – 1 hlas
VÝSLEDKY VOLEB V ČR: volební účast: 28,72 %,
1. místo ANO 2011 – 21,18% - 6 mandátů, 2. místo
ODS – 14,54 % - 4 mandáty, 3. místo Piráti – 13,95 %
- 3 mandáty, 4. místo STAN + TOP – 11,65 % - 3 mandáty, 5. místo SPD – 9,14 % - 2 mandáty, 6. místo KDU-ČSL – 7,24 % - 2 mandáty, 7. místo KSČM – 6,94 % - 1
mandát
Radka Řepová

Loňská Tříkrálová sbírka Oblastní charity Třebíč se
v naší obci konala v sobotu 5. ledna 2019 a štěměšští
občané přispěli částkou 10 065,- Kč. V našem regionu
se během Tříkrálové sbírky vybralo celkem 2 829 622
korun a z tohoto výtěžku bylo zkvalitněno zázemí pro
Osobní asistenci a pokračovalo se v projektu Charitní
záchranné sítě, která pomáhá lidem v tísni ve městě
Třebíč. Jako další byly realizovány programy pro práce s dobrovolníky, podpořeny rodiny v oblasti partnerských, manželských a mezigeneračních vztahů
a rovněž fond humanitární pomoci pro rychlou pomoc
lidem v krizových situacích. Letošní Tříkrálová sbírka
proběhla v naší obci v sobotu 4. ledna 2020 a štěměšští koledníci vybrali 10 160,- Kč. Celkový výtěžek na
Třebíčsku byl 3 061 518,- Kč. Záměrem letošní sbírky
je podpořit ošetřovatelskou službu v rodinách a zlepšit její dostupnost. Mezi další úkoly patří zázemí Rané
péče, která pomáhá dětem s handicapem, poskytnutí
pomoci lidem v nouzi a zabezpečení programů PRIMÁRNÍ PREVENCE.
Radka Řepová

Obecní lesy
V rámci kůrovcové kalamity, která v našich obecních
lesích pokračuje, bylo hlavní náplní uplynulého roku
zpracovávání kůrovcového dříví. Můžeme konstatovat, že dnes nemáme v obecních lesy smrkové porosty starší 50-ti let, které by nebyly kůrovcem napadené. Tento nepříznivý trend bude, odhaduji, nadále
pokračovat. Ceny dříví neustále klesají, zásoby dříví,
které není kam prodat se zvyšují a jelikož se na trhu
objevují majoritní vlastníci lesa, kteří se nyní rozhodli
prodávat větší část dříví ve vlastní režii, tak nás, menší vlastníky lesů, logicky negativně ovlivňují. Vždy je
pro konečného zpracovatele dříví lákavé obchodovat
s někým, kdo může nabídnout statisíce kubíků, než
několik desítek. Jelikož se zásoba mýtních porostů v našich lesích razantně krátí, nechali jsme část
dříví pořezat na fošny a prkna, které byly za pomoci
členů místního SDH uskladněny pro případné obecní
potřeby. Jako správce obecních lesů mě může těšit
skutečnost, že jsme se zpracováním dříví neotáleli
a díky tomu jsme mohli využít možnosti dotace Ministerstva zemědělství na zmírnění kůrovcové kalamity
v lesích za období od 1.10.2017 do 31.12.2018. Prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina jsme podali
žádost na maximální možnou částku 658 855,-Věřím,
že dotace bude naší obci přidělena v nekrácené míře
a budeme ji moci využít k založení nových lesů. Dalším

Výlet do Poslanecké sněmovny
Dne 4. 4. 2019 byl obci Štěměchy schválen oficiální znak obce. Jeho podobu jste viděli v minulém
i v tomto čísle zpravodaje. Kdo byl na srpnových oslavách, mohl znak i vlajku vidět při svěcení. Asi měsíc
po schválení jsme obdrželi pozvánku z Poslanecké
sněmovny ke slavnostnímu převzetí dekretu o udělení
znaku a vlajky obci Štěměchy.
Předání se konalo dne 25. 6. 2019. Bylo pro nás vzácné navštívit prostory Poslanecké sněmovny. Samotné předání netrvalo dlouho. Dekret jsem převzala
z rukou předsedy Poslanecké sněmovny pana Mgr.
Radka Vondráčka, který s námi po slavnostním předání prohodil pár slov. Byl to pro nás se Zdeňkem nezapomenutelný zážitek.
Zuzana Svobodová

Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se konaly ve
dnech 24. – 25. května 2019.
Jak volili štěměšští občané? Z celkového počtu voličů 246 se voleb zúčastnilo 73 občanů, volební účast
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krokem bylo podání žádosti na příspěvek z dotačního
fondu Vysočiny – Hospodaření v lesích 2019 II. Tedy
dotace poskytované z rozpočtu Kraje Vysočina. Částka, na kterou byla žádost zpracována, je 157 900 Kč.
Jedná se převážně o tituly zřizování oplocenek, umělá
obnova poloodrostky a individuální ochrana sazenic.
V uplynulém roce 2019 jsme v obecních lesích nejen
těžili, ale také uklízeli klest, těžební zbytky a stavěli
oplocenky. Za rok 2019 evidujeme 9,89 ha nově vzniklých holin a těžební etát, který je jedním ze závazných
ukazatelů schváleného lesního hospodářského plánu na období deseti let a je v podstatě za pouhé první
dva roky platnosti naplněn. Žádost o navýšení etátu
o 5 500 m3 (neboli maximální výše těžeb) je nyní předán
k posouzení Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Kraje Vysočina. Toto navýšení předpokládám, pokryje veškeré nahodilé, tedy i kůrovcové
těžby, do konce platnosti lesního hospodářského plánu. Dvě holiny (na Bazalce a pod Davdovcem) jsme na
podzim 2019 zalesnili, a to převážně sazenicemi buku,
dubu, douglasky a modřínu. V této souvislosti bych
chtěl poděkovat všem, kteří se zúčastnili několika brigád a pomohli. Mé poděkování patří také těm občanům,
kteří odolali lákání nabídek možnosti nákupu palivového dříví ze státních lesů a kupují si dříví z lesů obecních,
čímž obci Štěměchy také samozřejmě finančně pomáhají. Následující rok bude v obecních lesích ve znamení dotěžení kůrovcem napadených lesů ve stáří kolem
70 let a více, přípravy pasek pro zalesnění a samozřejmě vlastního převážně podzimního zalesňování. Lesu
zdar! 
Ing. Zdeněk Novák

odborný lesní hospodář obecních lesů Štěměch

Úvodní řádky v nás mnoho pozitivních emocí nevyvolaly, ale podobným tvrzením a statistikám je třeba čelit, nejen slovy ale především
skutky. Naše škola již druhým rokem organizuje lyžařský
kurz jen nedaleko za hranicemi našeho okresu v menších
lyžařských střediscích (Luka nad Jihlavou a Šacberk),
která svými parametry splňují kritéria pro konání výcviku na lyžích a ceny jízdného na vlecích či lanovkách jsou
také velmi příznivé a příliš nezatěžují rozpočet rodičů.
Lyžařská výstroj a výzbroj je další věc, která nás všechny napadne v souvislosti s přípravami na „lyžák“. Koupit
nebo půjčit? Nové či použité? To jsou otázky, které si
téměř každý rodič pokládá. Lyžemi to nekončí, hole, „lyžáky“ neboli lyžařská obuv, helma, lyžařské brýle a mnoho jiných drobností, bez nichž se správný lyžař nemůže
postavit na svah. Protože je lyžování v našich zeměpisných šířkách v posledních letech stále více populární,
což dokládají plné svahy lyžařů, snowboardistů a jiných
nadšenců pro zimní radovánky, byla by velká škoda, aby
naši žáci nedostali možnost se lyžování naučit nebo se
v něm více zdokonalovat. A proto škola v letošním roce
zakoupila několik párů zánovních sjezdových lyží včetně
lyžařských bot a dalšího příslušenství, které bude žákům
půjčovat. S trochou nadsázky - pomocí vleku či lanovky nahoru a „šusem“ dolů, to je jen jedna část průpravy
všestranného lyžaře. Výuka také zahrnuje běžecké lyžování, vždyť lyžařská prehistorie to je nutnost přesunu
z místa na místo pomocí čehosi, co velmi vzdáleně mohlo připomínat dnešní carvingy. Díky štědrému daru obce
Štěměchy, která každoročně škole přispívá, bylo zakoupeno deset kompletů pro běžecké lyžování, o jehož využití, pokud počasí dovolí, nelze pochybovat. Nezbývá
než věřit v příznivé sněhové podmínky! I přes všechno
je třeba říci, že účast na lyžařském výcviku je záležitost
ve skrze přínosná a lze ji jen doporučit. Ve hře je nejen
získání nových sportovních dovedností, zlepšení kondice, posouvání osobních hranic, ale také sociální stránka
jako je například stmelení kolektivu.
Michal Kovář

Lyžování ve škole
V dnešní době je běžnou praxí, že mnoho rodin na lyžařský výcvik nemá finanční prostředky. Zkušenosti
škol tuto skutečnost bohužel potvrzují, výcviku na lyžích se zúčastňuje zhruba polovina žáků.
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KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ
ŽIVOT V OBCI V ROCE 2019
Není té kultury
už trochu moc!
Ne, ne, ne, není! A pokud se vám
i přesto zdá, že ano, pak jste snad
jedině aktivním členem všech
spolků ve Štěměchách nebo členem štěměšského zastupitelstva
anebo - v nejhorším případě - obojím. Protože tito lidé měli letos
opravdu hodně práce, měli hodně
co vymýšlet a organizovat: ples
a nácvik tance, divadlo, dětský den,
slavnosti obce a s tím spojené rozsáhlé výstavy, zábavy, strašení ve
tvrzi, cvičení a nacvičování, tvoření,
mikulášská nadílka, vánoční zpívání,
sportovní soutěžení, setkání seniorů, vítání občánků, výšlap na Mařenku a nevím co ještě…..
Snad jsem na nic nezapomněla.
Účelem všech těchto akcí je nasytit kulturní dušičku co nejširšímu
okruhu občanů v obci, setkávat se
a mluvit spolu, mít možnost utéct
od každodenních povinností a někdy možná trochu fádního a nudného života.Nevím, jestli to cítíte
také tak, ale moje kulturní dušička je naplněna až po okraj, nejen
tím, že se mohu účastnit všech
těch akcí, ale také díky paní sta-

rostce, která se snaží obec ještě
více zvelebit. Snad i vaše srdíčka
plesají nad rozrůstající se zelení
v celé obci, nad upravenými cestami, nad opravenými nemovitostmi
a především nad krásně rozzářenou obcí před Vánoci. Vždy, když
projedu nebo projdu po návsi
nebo kolem opravené a rozzářené
autobusové zastávky, musím se
zastavit a nadechnout, jak mi ta
krása bere dech. Myslím, že i toto
zvelebování obce patří ke kulturnímu zážitku nás všech.Kolik je
za tím vším práce a příprav, o tom
už jsem tady jednou psala a každý
uznalý člověk to dokáže snad ocenit. Tím, že se zúčastní, zatleská,
pochválí a podpoří. Co se však
opakovat může a nikdy se neomrzí, je pochvala. Pochvala všem
těm zapáleným lidem, kteří mají
chuť akce pořádat a sami se jich
zúčastnit, kteří do akcí investují
čas a leckdy i nemálo peněz, a kteří jdou se svou kůží na trh…..
DÍKY vám všem, bez vás by to
tady nežilo!

Jana Báňová
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Štěměšská
biatlonová aréna
Po vzoru arény v Novém Městě na Moravě vznikla biatlonová aréna ve
Štěměchách, tedy alespoň na jeden den – 16. 2. 2019.Dostali jsme myšlenku, proč se jezdit dívat na závody do Nového Města, když mohou být
i u nás a že tu nebude jezdit Koukalová, Moravec a spol. nám vůbec nevadilo. Byli zde jiní světoví jezdci, jako například Mafián.
Jelikož bylo už málo sněhu, museli jsme na některých místech trať uměle dovozit. Ale ne nákladními auty, ale na kotoučích. Trať se nám podařilo
upravit perfektně a závody probíhaly za krásného počasí. Bylo nás celkově 14 elitních jezdců a aby to bylo zajímavější, rozdělili jsme se náhodně
do dvojic. Ani vám nebudu psát vítěze, protože všichni jeli suprově a celý
den jsme si užili. Škoda, že letos nebyl žádný sníh a nepodařilo se nám
akci uspořádat znovu.
Pavel Kovář

Divadelní
představení
„Krkonošské pohádky“
V sobotu 16. ledna 2019 zavítali
do našeho kulturního domu opět
ochotníci z Čechočovic. Pro děti
i dospělé sehráli pěkné divadelní představení podle známých
večerníčků „Krkonošské pohádky“. Připomněli jsme si několik
vtipných a milých scén z příběhů,
v kterých vystupovali: Anče, Kuba,
hajneja samozřejmě Trautenberk.
V dobrý konec vše vždy obrátil
pán hor, Krakonoš. Představení se
všem divákům velmi líbilo.

Radka Řepová

Tvoření
V roce 2019 jsme se sešli celkem třikrát na tvoření. První bylo jarní. Konalo se v obřadní místnosti. Myslím, že to bylo fajn. Vyrábělo se z proutí
a různých ozdob, které nám přichystala obětavá a šikovná Anežka Dokulilová. Na podzim byla trochu změna a tvoření se konalo na návsi. Vybrali jsme termín, který se plno lidem nehodil, takže účast nebyla až tak
hojná, ale „udělali jsme si to hezký“. Mimo tradičních ozdůbek od Anežky
byl připraven voňavý svařák, který vařila Peťa Trnková ml. a Pavel Kovář
ml. upekl brambory v ohni. Nakonec jsme s dětmi vyzdobili náves v podzimním duchu. Vánoční tvoření jsme tentokrát stihli před adventem, aby
si každý mohl nachystat adventní výzdobu včas. S dětmi jsme společně
ozdobili vánoční strom na návsi a rozsvítili ho. Počasí nám opět nepřálo,
ale účast byla hojná. Z fotek na obecních webových stránkách je vidět,
jaká to byla pohodička. Není povinnost si něco vyrobit. Stačí jenom přijít,
nasát atmosféru, dát si něco dobrého a posedět s námi. Tyto akce jsou
až nápadně genderově nevyvážené. Chápeme, že to není pro každého
chlapa, ale na každém z tvoření se pár velkých i malých mužů objevilo a
bylo to milé zpestření pro zúčastněnou ženskou většinu. Doufáme, že se
účast mužů a žen časem vyváží.

Zuzana Svobodová
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Pouť ve tvrzi
Poutní mše svatá u příležitosti
svátku svatého Jana Nepomuckého, patrona naší obce, se uskutečnila v pátek 17. 5. 2019. Mši sloužil
pan farář Pavel Rostislav Novotný
společně s ministranty ze Želetavy.
Účast byla oproti loňskému roku
kvůli nepříznivému počasí nižší.
V neděli vystoupila dechová hudba Šohajka, kterou někteří znají ze
Šlágru. Pro návštěvníky bylo připraveno občerstvení v režii fotbalistů.
Počasí se oproti pátku nezměnilo
a aby nebyl program narušen, byly
postaveny stany…

Pavel Kovář

Dětský den
Můžeme s jistotou konstatovat,
že tato akce má u nás ve Štěměchách pevně vybudovanou tradici a v celém okolí rovněž věhlas,
spojený s tím, že je stále navštěvovanější. Pohádková cesta ve
Štěměchách má prostě svou zaslouženou popularitu i nezaměnitelný ráz.
Poprvé se uskutečnila v roce
2006 a od té doby prošla mnohými proměnami i drobnými úpravami, až se ustálila její podoba
v současném provedení, tedy
hřiště na Vrchách jako základna
a okolní pohádkový les jako dějiště rejdů nejrůznějších bytostí,
z nichž některé se každý rok vracejí, jiné se nově připojují, neboť
věhlas této akce pronikl až do pohádkové říše. V loňském roce se
pohádková cesta z organizačních
důvodů (ne nadarmo se říká, že my
tu ve Štěměchách máme nedostatek víkendů) netradičně uskutečnila v pátek 28. června.
Na Putování s včelkou Májou se
vydávali mladí i starší od 16 hodin, a protože účastníků neubývá,
putovalo se téměř do tmy, což by
mohlo být určitou inspirací nejen
pro činnost pohádkových bytostí,
které se na trase zjevovaly. Škoda,
že všichni společně museli konstatovat, že ten les už přestává být
pohádkový….

Stanislav Augustin

Pouťové odpoledne se Šohajkou
Nedělní pouťové odpoledne zpříjemnila ve tvrzi svými zpěvy dechová
hudba Šohajka z Dolních Bojanovic u Hodonína. Historie této kapely sahá
do roku 1982, kdy absolvent brněnské konzervatoře Vojtěch Ducháček
zakládá toto hudební těleso, jejímž kapelníkem je doposud. Za poměrně krátkou dobu své existence si kapela z Moravského Slovácka získala značnou popularitu u příznivců tohoto žánru. Přispěla k tomu mnohá
úspěšná vystoupení na festivalech a přehlídkách jako např. Kmochův
Kolín, Mezinárodní festival dechových hudeb v Ratíškovicích, Národopisné slavnosti ve Strážnici nebo Tvrdonicích. Šohajka se zúčastnila
také mnoha vystoupení v Rakousku, Německu, Polsku, Španělsku, Itálii,
Švýcarsku, Švédsku, Holandsku a v dalších evropských zemích. Z logiky
věci tedy vyplývá, že její další vystoupení muselo směřovat právě do Štěměch… Za píseň „Slyšíš, jak zvoní“ obdržela kapela a její sólistka Jožina
Ducháčková od hudebního vydavatelství Edit Zlatou a později Platinovou
desku. V žánrové oblasti Lidová a dechová hudba byla Šohajka nominována na cenu České Gramy 1996. V ročníku 1998-1999 se Šohajka stala nejúspěšnější kapelou dechovkové hitparády Českého rozhlasu Praha.
Když jsme seděli s Vojtou Ducháčkem a některými dalšími členy Šohajky
po skončení vystoupení v přísálí našeho kulturního domu, hovořili o tom,
jak velice mile jsou překvapeni z příjemného prostředí naší tvrze. V žertu
jsem odpověděl, že souhlasím a že máme v okolí mnoho dalších skvělých
míst, kde by soubor takové velikosti a věhlasu mohl vystupovat. Takže,
Vojto, díky, že jste k nám přijeli a příště to rozbalíte v Drbálku nebo třeba
u Posranýho trnu. 
Zdeněk Novák
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Oslavy tří významných výročí obce Štěměchy
Devítka na konci letopočtu je spojena s třemi významnými roky v dějinách naší obce, a to: 1279 – první
písemná zmínka o Štěměchách, 1899 – založení hasičského sboru a 1969 – založení tělovýchovné jednoty v obci.
Členové zastupitelstva obce, hasičského sboru i tělovýchovné jednoty se rozhodli tak navázat na slavnosti,
které proběhly v naší obci před deseti lety, a výročí znovu pořádně oslavit. Tato velká akce byla rovněž pojata
i jako sraz rodáků. Oslavám předcházely rozsáhlé přípravy spojené s organizací, programem, výstavami, almanachem….a málokdo si umí představit, kolik času a práce se skrývalo za tím, aby ty naše DNY D dopadly co
nejlépe a vše se vydařilo, tak jak má. Ale povedlo se, musíme si to pochválit. Tak ty naše slavné dny připadly na
sobotu 17. srpna a neděli 18. srpna 2019. Za krásného letního počasí (i to rozhodně přispělo ke zdárnému průběhu oslav) se postupně konaly jednotlivé části daného programu, a to hlavně ve tvrzi a na Vrchách. V 10 hodin
ráno byly otevřeny výstavy na obecním úřadě (historie obce), v hasičské zbrojnici (historie SDH) a rovněž v kulturním domě (výrobky našich občanů, myslivecká a vojenská expozice). Od 10. hodiny také v naší tvrzi vyhrávala
dechová hudba Horanka. Oficiální zahájení oslav se konalo o hodinu později rovněž ve tvrzi. Před slavnostním
projevem starostky obce mohli účastníci oslav zhlédnout dvě pěkné historické scénky, které pod vedením
pana Stanislava Augustina bravurně sehráli nejen zkušení profesionálové ze Štěměšské divadelní společnosti,
ale jejich předskokany se stala naše nadějná herecká omladina. Ve 13 hodin před budovou obecního úřadu byly
páterem Pavlem Rostislavem Novotným posvěceny a požehnány obecní a hasičské symboly a za doprovodu dechové hudby Horanka se poté konal slavnostní průvod na Vrchy, kde se uskutečnila okrsková hasičská soutěž.
Vyhlášení výsledků hasičské soutěže proběhlo už na kurtech před kulturním domem. Večerní program zahájilo
skvělé šermířské vystoupení MFC Vysočina, poté následovala taneční zábava s oblíbenou skupinou KALYBR
a ještě ohňová show skupiny MAGNIS. Neděle 18. srpna již patřila štěměšským fotbalistům. Na Vrchách měli připravenou výstavu fotek, nechybělo rovněž exhibiční fotbalové utkání, ve kterém si společně zahráli současní i
bývalí členové tělovýchovné jednoty. V 16 hodin k tanci a poslechu zahrála country kapela DRUHÝ DECH. Během
oslav si všichni zúčastnění mohli prohlédnout výstavy a navštívit také Dašovský mlýn. U příležitosti těchto tří
významných výročí byl také vydán almanach Štěměchy 2009 – 2019 a byly vyrobeny různé upomínkové předměty, které lze zakoupit i nyní na obecním úřadě. 
Radka Řepová

Kačer 2019
Tentokrát nebudu popisovat průběh volejbalového turnaje, jak je ve zvyku. Myslím, že vše proběhlo v pohodě a přelomový
prázdninový víkend jsme si užili. Štěměchy
tentokrát postavily dvě družstva. Ranní nástup byl sice hektický, protože po probdělé
páteční noci se Štěměcháci jenom těžko
scházeli. Ostatně jako každý rok. O to víc si
všech štěměšských hráčů musíme vážit.
Podobně to hodnotí i jejich protivníci. Večer na zábavě mi říkala jedna paní: „Klobouk
dolů před Štěměchákama, každý rok to projedou, ale vždycky hrdinně nastoupí a brání
čest Štěměch, což je super.“ Takže moc děkujeme! Letos nás čeká jubilejní 20. ročník
Kačera. Je až neuvěřitelné, že Štěměchy
turnaj vydržely pořádat tolik let. Sice organizace není až tak náročná (to jsme si dvojnásob uvědomili po srpnových oslavách),
ale připadá mi, že to pro Štěměchy nemá
moc smysl. Skoro nikdo z našich občanů na
turnaj nepřijde. Je to škoda. Vždyť nemusíte holdovat volejbalu, ale můžete posedět
ve tvrzi nebo v kulturáku, dát si pivko nebo
něco na zub. A hlavně si popovídat a odpočinout. Pohráváme si s myšlenkou, jestli
jubilejním 20. ročníkem Kačera neukončit.
Uvidíme…
Zuzana Svobodová
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Obecní symboly
V rámci srpnových oslav tří významných výročí obce Štěměchy byly slavnostně posvěceny obecní symboly – znak a vlajka. Symboly, které najdeme na znaku obce, pochází z původní štěměšské pečeti z dob Waldorfů,
majitelů sádeckého panství od roku 1678 do roku 1796, kam Štěměchy
– tehdy ještě Dsstiemyechy patřily. Pečeť byla osmihranná o rozměrech
16 x 16 mm. V pečetním poli se nacházela radlice hrotem nahoru a po stranách ji doprovázela květina (pravděpodobně květ lnu) a kosa bez kosiště.
Nad radlicí byla písmena I. DS. Obvod pečetě byl lemován linkou a perlovce.
Někdy bývají písmena vysvětlována jako poškozená T. DS – snad Territorium Dsstiemyechy. První znak obce byl vytvořen v roce 2005 Rytíři tvrze štěměšské pro Štěměšské historické slavnosti. Obsahoval nejstarší
pečeť obce a také barvy Miličínů – žlutou a černou. Páni z Miličína vlastnili

Pečeť obce, datování před r. 1749

naši ves od roku 1464 do roku 1505.
Předchozí obecní zastupitelstvo
rozhodlo o vyhotovení a schválení
nového obecního znaku. Odborník
z Podvýboru heraldiky a vexilologie
doporučil znak zjednodušit a Poslanecká sněmovna jej v roce 2019
schválila. Na novém znaku obce
je modrý květ lnu, radlice, kosa
a barvy Miličínu, chybí jen písmena
T. DS. Znak i vlajku vyrobila firma
LIKA-DECO s. r. o.

Znak z roku 2005

Nový znak obce - 2019

Vlajka obce - 2019
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Do Štěměch na oslavy zavítali i rytíři…. aneb MFC Vysočina
- Klub středověkého plněkontaktního boje ve tvrzi
Klub vznikl v roce 2013 a od počátku se začal specializovat na HMB, na nový druh bojového sportu, který
k nám pronikl z východních zemí, a to převážně Ruska, Ukrajiny a částečně i z Polska. Každoročně navštěvujeme
řadu zahraničních turnajů po celé Evropě,
nejčastěji v Rakousku, Německu, Polsku
a Maďarsku a pravidelně reprezentujeme
ČR jako součást reprezentačního výběru
na Bitvě národů, oficiálních Mistrovství
světa v našem sportu.V současné době
probíhá v našem klubu nábor nových členů. Hledáme jak muže, tak i ženy ve věku
od cca 16 - 17 let. Výhodou je zkušenost
s bojovými sporty nebo uměními, ale i bez
těchto znalostí není problém začít. Trénujeme jednou týdně v jednom z třebíčských
fit center. Zájemci nás mohou kontaktovat na našich Fb stránkách MFC Vysočina.
 Pepa „Josif“ Pohl, kapitán MFC Vysočina

Strašení
Jen o málo kratší historii má akce, pro niž se vžil název Strašidelná tvrz aneb Cesta hrůzy, ačkoliv se od tvrze vzdaluje už
daleko do kraje. Tentokrát se uskutečnila 31. srpna a děti školou povinné se tak mohly náležitě připravit na nástrahy školního
roku. Nebojácné děti i dospělí vydávali se z kulturního domu do
tajemného i lákavého neznáma, báli se i těšili zároveň na vše,
co je cestou potká. A že toho bylo věru dost! Strašidla z našeho
blízkého i vzdálenějšího okolí se sice snažila, ale nakonec se do
příjemného azylu kulturního domu vrátili všichni nebojsové, aby
si vyzvedli náležité odměny pro odvážné… Stanislav Augustin

Setkání seniorů
V sobotu 16. listopadu 2019 se ve Štěměchách uskutečnilo setkání seniorů. Tato akce je střídavě pořádána
ve štěměšském a předínském kulturním domě, pro přespolní je vždy zajištěn autobus. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno bohaté pohoštění a samozřejmě skvělý zábavný program, tak jak to ve Štěměchách bývá
již tradicí. Moderování se jako každoročně s velkou profesionalitou ujal Stanislav Augustin. Pod vedením Jany
Báňové malé děti všechny potěšily svým roztomilým vystoupením
s názvem Koťata. Vystoupení starších dětí (nácvik R. Řepová) všem
připomnělo starou známou a velmi
slavnou písničku Ivana Mládka s názvem „Jožin z bažin“. Členové Štěměšské divadelní společnosti rozesmáli celý sál humornou scénkou
s názvem „Kachna“. V programu
samozřejmě nechybělo vystoupení
štěměšských zpěváků, kteří všem
zazpívali krásné lidové písničky
a také písničky z pohádek. K tanci
a poslechu pak všem zahrála dechová kapela Horanka.

Radka Řepová
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Vítání občánků
V květnu 2004 byla v naší obci
obnovena tradice vítání občánků,
která tak navázala na 70. a 80. léta
dvacátého století, kdy se tato akce
začala ve Štěměchách pořádat.
Vítání občánků se ve Štěměchách
koná většinou jednou za dva roky.
Dne 17. listopadu 2019 se v obřadní místnosti OÚ uskutečnila opět
tato malá slavnost. Pro děti i rodiče byl připraven pěkný program,
ve kterém pod vedením Jany Báňové štěměšské děti předvedly
své krásné vystoupení s názvem
Koťata, starší děti zahrály na flétničky (nácvik Simona Špačková),
všechny rovněž potěšilo taneční vystoupení Adélky Báňové a Sašenky
Svobodové a skladbu na klávesy s názvem River flows in you nám na
závěr zahrála Adélka Báňová. Uvádění se ujala Radka Řepová, obrázky do pamětní knihy nakreslila Petra Trnková. Paní starostka Zuzana
Svobodová přivítala celkem devět dětí: Jakuba Mastného, Dominika
Horkého, Sofii Kovářovou, Ellen Růžičkovou, Martina Urbana, Elišku
Černou, Martina Silvestra, Gabrielu Jeřábkovou a Teodoru Číhalovou.
Pro maminky byla přichystána kytička a děti dostaly na památku malý
dárek. Dětem i jejich rodičům přejeme hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a rodinnou pohodu. 
Radka Řepová

Mikulášská nadílka
Do kategorie akcí pro děti se letos zařadila poprvé (nepočítáme-li mikulášský průvod po vsi
z roku 2010) také mikulášská nadílka. Přesně
6. prosince scházely se v kulturním domě ty nejmenší i větší děti, mnohé pro jistotu s rodiči,
a napjatě očekávaly příchod průvodu mocností
nebeských i pekelných. Určitou nervozitu a obavy
někteří zaháněli neobvyklou rozverností, neboť
si nebyli svými předešlými skutky zcela jisti. Po
17. hodině dostavil se konečně Mikuláš se svým
doprovodem a rozhřešení mohlo začít. Jednotlivci
váhavě přistupovali před soudní stolici a mnohdy
byli překvapeni, co všechno se o nich ví. Lucifer hrozil pekelnými mukami, anděl jeho slova korigoval připomenutím dobrých skutků, Mikuláš naděloval, a tak byli všichni (až snad na ty mocnosti pekelné, které přišly zkrátka)
nakonec navýsost spokojeni.
Stanislav Augustin

Vánoční zpívání
Letošní vánoční zpívání se konalo v neděli 22. 12. 2019 u stromečku na návsi. Naši dobrovolní a nadaní zpěváci si tradičně připravili
pásmo vánočních písniček a koled, čímž navodili kouzelnou vánoční atmosféru. Jana Báňová připravila společně s dětmi roztomilé
představení „O dvanácti měsíčcích“, které nás přimělo k radosti
a smíchu, ale i k dojetí a slzám. A tak to má být. Bylo to krásné společné zakončení roku 2019. Pája s Peťou připravili teplé nápoje
a Radka Řepová opět přivezla betlémské světlo. Je paráda, že pokaždé přijde tolik lidí. I když ostatní společenské akce nemají takovou
účast, je vidět, že vánoční zpívání a společné rozloučení s uplynulým
rokem, je pro většinu z nás důležité.
Zuzana Svobodová
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O pálku Forresta Gumpa
Mezi vánočními svátky se nám podařilo obnovit tradici pingpongového turnaje, který nese název O pálku
Forresta Gumpa. Sešla se spousta dětí, mužů i žen,
proto jsme se rozdělili do tří kategorií. První kategorie byli velcí Forresti (muži), druhá kategorie Forrestky(ženy) a třetí Forresčata(děti). Turnaj byl obohacen
o tradiční pizzu z Třebíče. Nejstarší z hráčů byl Milan
Kolek, který předváděl výkony jako dvacetiletý Forrest. Nejlépe z Forresčat se umístil Mikuláš „Šéf“ Petrů, z Forrestek Magdalénka Malíková a z Forestů Jirka
„Arab“ Veleba. Akci jsme si náležitě užili a už se těšíme
na další ročník…
Pavel Kovář
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Výšlap na Mařenku
V sobotu 28. 12. 2019 proběhl již tradiční předsilvestrovský výšlap na horu Mařenku. Výstupu na nejvyšší vrchol okresu Třebíč se zúčastnilo velké množství
lidí a kopec již jako každý rok zdolal i poník Toník. Při
rozhledu do kraje jsme se nestačili divit, jak se změnilo okolí rozhledny. Většina stromů je pryč a po dašovských lesech nezbyde za chvíli ani památka. Doufáme,
že se podaří v co nejkratší době vysázet stromy nové
a že bude opět rozhledna Mařenka schovaná mezi
stromy. Po zdolání cesty, kterou všichni zvládli (někteří i dvakrát, když na rozhledně zapomněli batoh), bylo
v kulturním domě připraveno občerstvení. Pavel Kovář

„KRÁLOVNY“- divadelní trio Tři grácie
Představení Královny je divadelní hra, tragikomedie, z jednoho pokoje v léčebně, který svede dohromady tři
ženy, každou s vlastní povahou a s vlastním osudem. Jak já říkám, je to příběh ze života.Jak se vlastně daly
královny dohromady? Jednou v létě se mi ozvala Michaela Andělová z hájenky u Předína, že se mnou potřebuje
mluvit, že má pro mě zajímavou nabídku. Domluvily jsme si schůzku u ní v hájovně, kam dorazila ještě Olga Píšová
z Předína. Dámy jsem znala jen od vidění z předínského ochotnického divadla, kde obě excelovaly svým hereckým výkonem ve hře „Bezkontaktní ženy“. A proto když Míša přišla s nabídkou zahrát si v divadelní hře „KRÁLOVNY“, jejíž scénář si sama vyhledala, zaváhala jsem jen chvíli, a to jen kvůli velkému množství textu, které se
tři herečky, hrající v této tragikomedii, musely naučit. Role byly jasně dané už od začátku. Johana, sarkastická
žena léčící se se zraněnou nohou- Michaela Andělová. Zita, žena léčící si své pocuchané nervy – Olga Píšová.
Eliška, slepá, trochu naivní, dívka- Jana Báňová. Hlas z diktafonu nám namluvil Michal Šilhavý. Takže taková trochu štěměšsko-předínská koprodukce. Nacvičovat jsme začaly koncem letních prázdnin a termín premiéry byl
určen na 14. 12. 2019. Během zkoušek jsme několikrát měly pocit, že to asi nedáme, že se to množství textu nikdy
nenaučíme. Měly jsme však výbornou nápovědu: Jarušku Vaňkátovou z Předína, která nás nikdy nenechala na
holičkách. Čím víc se blížila premiéra, tím více se v nás usazovaly pochybnosti, zda bude hra diváka vůbec zajímat a zda se nebude nudit. Ke konzultaci jsme přizvaly „starého“ divadelníka Slávu Augustina. A bylo to to
nejlepší rozhodnutí, přišel, viděl a kromě cenných rad
nám dodal motivaci, jistotu a nadšení. Hra jako taková
měla u vás, diváků velký úspěch, odměnili jste nás velkým potleskem, chválou, kytičkami a krásnými recenzemi. Patří vám velký dík za podporu. Velkým dík patří
také našim drahým polovičkám, kteří kvůli Královnám
byli nejednou bez teplé večeře.Hru Královny jste již
mohly zhlédnout v Předíně, ve Štěměchách a nyní se
chystá představení v Třebíči: 1. 3. v 18.00 v divadle Ampulka, kam vás srdečně zveme se pobavit a zasmát
a čeká nás také účast v soutěži: Třešťské divadelní
jaro 23. 3. 2020 v 15 hodin.
Jana Báňová
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Hasičské plesání
Tradiční hasičský ples se letos uskutečnil v sobotu 22. února. Stejně jako
v letech minulých byl poměrně hojně navštíven – kromě domácích přišli ve velkém počtu také přespolní, mnohdy bývalí
Štěměcháci. Místní hasiči přivítali na své
společenské akci rovněž sestry a bratry
ze spřátelených hasičských sborů. Součástí slavnostního zahájení byl moderní
tanec Poznání v podání mladých tanečnic
Adély Báňové a Kláry Mašterové. Po desáté hodině večerní pak došlo na všemi očekávané vystoupení havajských tanečnic
v čele s jejich guru Danem Nekonečným.
Vystoupení bylo obohaceno vtipnou scénkou a doplněno přídavkem v podobě řeckého folklóru. Tanečníci ještě více rozproudili zábavu, občerstvení bylo
dostatečné množství, a tak si (snad) nebylo na co stěžovat…..
Stanislav Augustin

Štěměšská divadelní společnost
K pestrému programu loňských oslav se snažili přispět také místní ochotníci. Oficiální zahájení proběhlo právě
v jejich režii. Ve starobylé naší tvrzi mohli návštěvníci zhlédnout dvě na sebe navazující scény. Nejprve kněžna
Libuše, po náležité peripetii s povoláním
Přemysla Oráče, vyvěštila zdárnou budoucnost a nehynoucí slávu obce Štěměchy. V této scéně sepředstavili také naši
nejmladší adepti ochotnického herectví,
z nichž nepochybně zaujal Honza Dvořáček představující Bivoje. Potom už přišli
ke slovu jejich zkušenější kolegové, kteří
sehráli Rekonstrukci první písemné zmínky o Štěměchách, a poučili tak obecenstvo o tom Jak Cuzkraj ke Štěměchám přišel. Celou scénu uzavřela paní starostka,
která rovněž v historickém kostýmu celé
slavnosti zahájila. I ona se tak stejně jako
ostatní aktéři přesvědčila, že divadlo ve
tvrzi má svou nezaměnitelnou atmosféru.
Ke konci roku začali členové Štěměšské divadelní společnosti nacvičovat
novou divadelní hru. Vzhledem k tomu,
že všechny zajisté nevážně míněné návrhy
na nastudování nějaké známé tragédie či
konverzační hry byly jednomyslně zamítnuty, vybrali si i tentokrát raději komedii.
Hru francouzského dramatika René de
Obaldii Vítr ve větvích sassafrasu si podle svého zvyku náležitě upravili (a v průběhu nacvičování upravují) s ohledem na
své možnosti a na svého diváka. Premiéru
připravují na sobotu 7. března, o přesných
začátcích představení budete zavčas informováni.
Stanislav Augustin
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Fotbalisté
Oslavy fotbalu
Štěměšský fotbal oslavil v loňském roce 50 let od založení klubu. Oslavy proběhly společně s obcí a . hasiči.
Zatímco obec a hasiči slavili výročí v sobotu 17. 8. 2019, fotbalisté si své výročí připomněli o den později. Počasí
vyšlo a akce se zúčastnila velká část bývalých i současných fotbalistů, kteří mezi sebou odehráli krásný fotbalový zápas. Nejstarším hráčem byl Antonín Pospíchal z Dašova. Po utkání program pokračoval s country kapelou
Druhý dech až do pozdních večerních hodin. Všichni jsme si celou akci náležitě užili.

Podzim našich fotbalistů
Našim fotbalistům se v podzimní části
nedařilo. Sezónu jsme začali v Polici, kde
jsme smolně prohráli 2:1 (branka Votínský
Miroslav). Poté jsme doma remízovali s
Podhoráckem 3:3 (Šilhavý Antonín 2x, Kučera Vojtěch). Další zápas jsme v Želetavě
utrpěli debakl 13:1 (Votínský Miroslav). V 5.
kole soutěže jsme konečně vyhráli, porazili jsme doma Přibyslavice „B“ 3:2 (Kovář
Pavel, Růžička Josef, Hlůšek Jan). Následovali prohry v Litohoři 6:2 (Šilhavý Antonín, Martinů Tomáš) a v Předíně vysoko 14:0. Nutno podotknout, že jsme
hráli v oslabené sestavě, ale to nás neomlouvá. Vyhráli jsme podruhé až v 8. kole, a to doma s týmem z Domamile
4:1 (Trnka Pavel, Votínský Miroslav 2x, Kučera Vojtěch). Další tři zápasy jsme prohráli, ve Starči 6:2 (Vídenský
Jakub 2x), doma s Heralticemi 0:2 a v Jakubově 9:1 (Dokulil Petr). Poslední podzimní zápas jsme doma remízovali
s Blatnicí 2:2 (Bobek Lukáš, Vídenský Jakub). Po podzimní části jsme se s 8 body umístili na 10. místě se skóre
19:60. Nejlepší štěměšský střelec je po podzimu Miroslav Votínský, který dal 4 branky. Doufáme, že se přístup
některých hráčů zlepší a že se nám podaří posílit kádr na jarní část sezóny.
Pavel Kovář

Myslivci
Myslivecký spolek ve Štěměchách
Náš myslivecký spolek má v současné době devět členů. V loňském roce jsme přijali za člena Vojtěcha Kováře.
V našem spolku vykonávají mysliveckou praxi dva adepti: Jana Báňová a Jan Svoboda, kteří složí dne 7. února
zkoušku z myslivosti na OMS v Třebíči.
Měsíc leden je pojmenován podle mrazivého období, kdy led a sníh pokrývá celý kraj. Zvěř se ve svém dlouhodobém vývoji přizpůsobila zimnímu klimatu úpravou trávicího traktu a změnou biorytmu na klidový režim, který
ji zajistí úsporu energie nutnou pro přežití zimního období. I když letošní zima je velmi mírná, nebyly velké mrazy ani mnoho sněhu, tak přesto dochází k přechodu na klidový režim. Důvodem je to, že zvěř reaguje na délku
světelného dne a intenzitu slunečního záření. K přežití zvěř využívá tukové zásoby, které si vytvořila na podzim.
Pastvou především suché potravy z nabídky naší zimní přírody uspokojuje pocit hladu. Zvěři v tomto období neprospívá jakékoliv vyrušování. Proto žádáme všechny, kteří chodíte do přírody se svými mazlíčky, abyste je měli
neustále pod kontrolou, nejlépe na vodítku. Přikrmování zvěře je naší povinností. Proto naši členové pravidelně
chodí přikrmovat do krmných zařízení. Zásadou je správné a kvalitní krmivo, jako je čerstvé seno a oves, žaludy,
kaštany. Dužnaté krmivo můžeme předkládat v malých dávkách a při plusových teplotách. V žádném případě
nepředkládáme pečivo, protože lepek zvěři neprospívá. Zaječí zvěři dáváme seno, oves a tzv. záhryzky – nařezané větve ovocných stromů. Do zásypů pro pernatou zvěř předkládáme pšenici smíchanou se zadinou.
V loňském roce jsme se zúčastnili tradičního strašení ve tvrzi, kde jsme přichystali výstavku s mysliveckou
tématikou. Zde si mohli vyzkoušet jak malí, tak i velcí rozpoznávání zvěře, jejich stop a různé skládačky. Byly
zde k vidění také lovecké zbraně a optika, kterou myslivci používají při lovu. Dne 30. listopadu 2019 jsme uspořádali tradiční Hubertskou leč s kapelou Balkán. Bohužel oproti předešlým rokům byla účast poloviční. I přesto
se všichni dobře bavili a odnesli si domů krásný zážitek a pěkné ceny. Hlavními cenami byli dva divočáci, srnčí
a daněk. Další vydařenou akcí našeho spolku bylo občerstvení po výšlapu na horu Mařenku, které jsme přichystali v kulturním domě. Příchozí si mohli pochutnat na výborném guláši, který v mrazivém počasí jistě zahřál. Bylo
to příjemné zakončení roku 2019. Těšíme se na setkávání s Vámi i v roce 2020.

Libor Toufar, předseda MS Štěměchy
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Hon ve Štěměchách
Stalo se již tradicí, že poslední sobota v měsíci listopadu patří v MS Štěměchy společnému honu. Nejinak
tomu bylo i tentokrát. Ráno 23. listopadu 2019 jsme se
sešli v kulturním domě. Členové Mysliveckého spolku Štěměchy, pozvaní hosté a honci, všichni v dobré
náladě. Nejdříve proběhla prezence. Každý myslivec
musí mít u sebe lovecký lístek, průkaz zbraně, zbrojní
průkaz a zákonné pojištění (obdoba povinného ručení). Po zapsání se všichni zúčastnění mohli občerstvit
výbornou bažantí polévkou. Po snídani jsme se přesunuli před kulturní dům, kde proběhl nástup za účasti trubačů. Předseda Mysliveckého spolku všechny
srdečně přivítal a poučil přítomné účastníky lovu
o bezpečnosti střelby, zacházení se zbraní a dodržování mysliveckých tradic. Zákaz užívání alkoholu je na
těchto akcích samozřejmostí. Poté myslivecký hospodář seznámil přítomné myslivce a honce s průběhem honu a o tom, jaká zvěř se bude lovit. Po nástupu
jsme vyrazili vstříc loveckému dobrodružství. Počasí
nám sice vůbec nepřálo, byla hustá mlha a foukal silní
vítr, ale dobrou náladu nám to nezkazilo.
První leč byla na Perných, druhá v Drbálku, třetí v Širokých. Po těchto třech lečích jsme měli připravenou

svačinu na Dašově u Nechvátalů. Každý měl možnost
si opéct klobásu, dát si teplý čaj, kávu i zákusek. Nutno dodat, že Jarda Nechvátal měl vše perfektně připraveno. Po svačině jsme šli do Širokých k ostrovu,
kde jsme měli přichystané bažanty k vypuštění. I přes
nepřízeň počasí se nám podařilo ulovit 43 bažantů
z padesáti. Pak jsme se přesunuli na druhou stranu
honitby na Davdovec, kde byly ještě další dvě leče. Po
ukončení lovu se všichni sešli na místě slavnostního
výřadu, kde za zvuku lesních rohů a ve světle zapálených loučí byla vzdána poslední pocta ulovené zvěři.
Ulovili jsme celkem 43 bažantů a tři zajíce. Na černou
zvěř jsme tentokrát nenarazili. Po ukončení výřadu
následovala poslední leč v kulturním domě, kde jsme
společně poseděli a podělili se o lovecké zážitky. Po
výborném kančím guláši a doplnění potřebných tekutin proběhla korunovace krále honu a následovala
tradiční tombola s pěknými cenami. Proběhl i myslivecký soud a všichni, kteří se provinili proti mysliveckým tradicím, byli spravedlivě odsouzeni. Celá akce
se vydařila a odnesli jsme si domů hezké vzpomínky
na společně strávený den.

Libor Toufar

Hasiči
Hasičský rok
Členky a členové Sboru dobrovolných hasičů ve Štěměchách se v loňském roce soustředili především na
připomenutí 120 let trvání sboru, přesto však v žádném případě nezapomínali ani na své tradiční akce.
Tradiční hasičský ples má také své již tradiční účastníky z řad domácích i přespolních, a to především díky
tradici převážně tanečních vystoupení, která tuto
akci zpestřují. Loni roztleskaly sál kulturního domu
„Štěměšské ploutve“, které se pak představily i na
dalších akcích mimo domovskou obec, například při
slavnostním otevření víceúčelového sportoviště na
Lesné. V dubnu ženy hasičky provedly generální úklid v hasičské zbrojnici, a připravily
tak místo na konání stavění máje. I tato akce
proběhla úspěšně, stejně jako v posledních
letech se osvědčilo i neformální hudební vystoupení příchozích kytaristů a zpěváků. Pak
se již rozběhly soutěže, v nichž místní sbor reprezentují zejména mladí hasiči a dorostenci,
a především přípravy na den oslav. Na podzim
se uskutečnilo tentokrát tak trochu v komorním duchu i bůčkobraní, což už vždy vlastně
předznamenává konec roku a dobu hodnocení. Tomu se hasiči věnovali na výroční členské
schůzi 1. února, která měla zároveň slavnostní ráz, neboť při ní obdržela při příležitosti
jubilejního roku řada členek a členů ocenění

a vyznamenání. Na tomto jednání si hasiči zvolili rovněž nový výbor na příštích pět let: starostou byl zvolen Pavel Kovář starší, velitelem sboru Luděk Špaček.
Na schůzi bylo také vyjádřeno poděkování: mládeži za
úspěšnou reprezentaci sboru, ženám za práci s dětmi i výrazný podíl na úklidu hasičské zbrojnice, všem,
kteří připravili program na ples, těm, co se podíleli
na hladkém průběhu bůčkobraní, obci za hodnotnou
spolupráci a podporu, a zejména všem členkám a členům, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému
průběhu oslav.
Stanislav Augustin
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120 let hasičského sboru
Kdyby otcové zakladatelé našeho sboru přemluvili
svatého Floriána, aby alespoň očkem směli nahlédnout do naší současnosti, asi by se velice podivili.
Kdybychom jim řekli, že náš sbor čítá dnes jednou
tolik členů (je nás 97), než v jejich době bývalo pravidlem, řídící učitel Hybášek, zakladatel hasičů ve Štěměchách, uznale by pokýval hlavou. Kdyby jim náš
velitel předvedl naši současnou techniku, i historická
relikvie – stará „vystrčilka“ – byla by zřejmě nad chápání prvního náčelníka, učitele Augustina Komárka.
Kdyby se čirou náhodou ocitli na hasičském plese, asi
by si s hrůzou povzdychli: Tyhle tance už teda nejsou
pro nás! Kdybychom je přivedli na hasičskou soutěž
v požárním sportu, zřejmě by se nechápavě ptali:
A kde vlastně hoří...?Pravda, mnohé se za tu dobu od
8. září roku 1899 změnilo! Vždyť uvědomme si, že historie našeho sboru je vlastně rozkročena do tří staletí a dvou tisíciletí! Základním posláním hasičských
sborů od jejich vzniku v 19. století je hlavně
ochrana zdraví a životů jakož i majetku spoluobčanů. Své původní poslání mají na zřeteli
i současní hasiči jako nejdůležitějšía berou
ho zároveň jako věc své cti. Zároveň během
historického vývoje přebíralo dobrovolné
hasičské hnutí nové a další funkce, zejména
v oblasti výchovy mládeže, společenského
a kulturního dění. Dnes se vlastně činnost
hasičů projevuje ve všech oblastech života
obce, ostatně už vzhledem k tomu, že statisticky řečeno – každý třetí Štěměchák je hasičem. Proto jsme se také snažili, aby se připomínka hasičského výročí stala organickou
a nedílnou součástí obecních oslav. Na začátku roku jsme si řekli, že všechny naše tradiční
akce pojmeme v duchu oslav 120 let trvání sboru, což
nás přimělo k tomu, abychom ani na chvíli nezapomněli na ten nejslavnější den…

V 10 hodin byla otevřena výstava, která mapovala
stručně celou historii sboru a podrobně poslední dvě
desetiletí. Průvodcování a role pamětníků se ochotně
ujali senioři sboru, ostatní členové se již připravovali
na hlavní událost a zároveň se podíleli na akcích a programech obce. Ve 13 hodin nastal slavnostní okamžik
svěcení obecních a hasičských symbolů před obecním úřadem. Toho se ujal páter Pavel Rostislav Novotný, který je kromě svých kněžských funkcí pověřen
i duchovní službou pro hasiče. Po představení a vysvěcení obecních symbolů bylo požehnáno i sborovému praporu a všichni zúčastnění se seřadili za obecními symboly a hasičským praporem ke slavnostnímu
průvodu na hřiště na Vrchách za doprovodu dechové
hudby Horanka.
Na Vrchách se v rámci oslav uskutečnila rozšířená
soutěž v požárním sportu, které se zúčastnily nejen
kolektivy z našeho okrsku, ale i zástupci některých

spřátelených sborů. Soutěž měla skutečně slavnostní atmosféru, a i když šlo také o výsledky, převažovalo přátelské setkání lidí se společným posláním, jak
by také u hasičů mělo být. Z našeho sboru
se soutěže zúčastnila 2 družstva mužů a po
jednom družstvu mužů nad 35 let, žen a žen
nad 35 let. Muži obsadili 1. a 2. místo, muži nad
35 let skončili třetí a obě družstva žen ve svých
kategoriích zvítězila. Na závěr se představily
také naše 4 kolektivy mladých hasičů. V kategorii starších žáků skončila naše družstva na
2. a 4. místě, mladší žáci a přípravka obsadili
shodně druhou příčku. Soutěž měla díky všem
zúčastněným hladký průběh, a tak se mohlo
podle plánu uskutečnit slavnostní vyhlášení
na kurtech před kulturním domem…
Sborový prapor. Je samostatným symbolem každého jednotlivého sboru dobrovolných hasičů, pokud se rozhodne pořídit si ho.
Je vždy odkazem do minulosti, ve formě vzpomínky
a ocenění práce předchozích hasičských generací,
a zároveň představuje závazek do budoucnosti, neboť právě pod ním budou vyrůstat generace příští.

A tak jsme se do krásného sobotního rána dne
17. srpna probouzeli sice s menší nervozitou a napjatým očekáváním, zároveň však s vědomím, že jsme pro
zdar našich oslav učinili vše, co bylo v našich silách.
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Není proto divu, že úvahy o pořízení vlastního praporu vždy u nás propukaly v období, kdy sbor slavil nějaké výročí. Poprvé o tom uvažovali naši předchůdci
za První republiky, zejména v roce 1929, kdy si připomínali 30. výročí založení sboru. Později se podobné
úvahy objevují spíše sporadicky, jak dosvědčují vzpomínky pamětníků… Asi před třemi lety začínaly tyto
snahy nabývat konkrétnějších forem, nepochybně
náležitým impulzem zde byly blížící se oslavy 120 let.
Obecní zastupitelstvo se k iniciativě připojilo a rovněž
začalo sondovat možnost vytvořeníoficiálních obecních symbolů – jednalo se vlastně o společnou akci
směřovanou ke 120. výročí SDH a k 740. výročí první
písemné zmínky o obci Štěměchy. Za přispění pana
faráře Novotného byl připraven návrh praporu ve
dvou variantách. Na základě výsledků následné ankety mezi členy a rozhodnutí výroční členské schůze

z roku 2018 byla vybrána konečná podoba: na líci hasičské symboly s rokem založení, na rubu pak vyobrazení
sv. Floriána a nápis Ke cti a slávě boží, člověku ku pomoci. Výroba byla zrealizována prostřednictvím obce,
společně s obecními symboly. Poprvé byl prapor využit při vyznamenání členů sboru na letošní výroční
schůzi. Svá ocenění zde přebírali pod tímto symbolem
a za dohledu sošky svatého Floriána (posvěcené přímo
v rakouském Svatém Floriánu), kterou našemu sboru
věnoval pan farář.
Publikace. Ke zmíněnému výročí vydal Sbor dobrovolných hasičů ve Štěměchách také publikaci, která je
vlastně rozšířenou podobou původní výstavy z loňského
roku. Publikace navazuje na podobný počin z doby před
dvaceti lety, a proto je zaměřena hlavně na historii posledních dvou desetiletí.
Stanislav Augustin

Mladí hasiči
Loňskou sezónu zahájili nejmladší hasiči prvním tréninkem již 1. března. Následně využili příznivého počasí, takže
na dráze před hasičárnou už mohli absolvovat první útoky
v polovině tohoto měsíce. Vzhledem k tomu, že se připojili
další adepti požárního sportu, mohli vedoucí Michal Šilhavý a Luděk Špaček sestavit po dvou kolektivech mladších
i starších žáků, což jim přineslo sice řadu dalších starostí,
ale také mnoho radostných chvil. Zejména členové nejmladšího kolektivu, fungujícího spíše jako přípravka, dokážou svým elánem nakazit všechny okolo.Mladí hasiči se
loni zúčastnili všech 13 soutěží Okresní ligy mladých hasičů. V kategorii starší žáci byly největším úspěchem bronzové medaile z Dolních Vilémovic, stříbro z Heraltic
a Kožichovic a zejména vítězství z Jaroměřic nad Rokytnou. Pro starší „béčko“ bylo nejlepším umístěním 8.
místo v Kožichovicích. V celkovém pořadí skončilo „áčko“ na 6. místě, druhý kolektiv obsadil 16. příčku. V této
kategorii se okresní ligy zúčastnilo celkem 33 družstev. Nejúspěšnějším naším kolektivem mladých hasičů se
v loňském roce stalo první družstvo mladších žáků, které stanulo celkem šestkrát na stupních vítězů – třetí místo v Kožichovicích, druhé v Jaroměřicích a v Markvarticích, zlaté medaile v Kojeticích, Dolních Vilémovicích a na
závěrečném vyhodnocení ve Výčapech. V celkovém pořadí obsadil tento kolektiv 2. místo!
V rámci okresní ligy soutěžilo v kategorii mladších žáků celkem 37 kolektivů. Radost přineslo i působení „přípravky“. Úplně nové družstvo složené převážně ještě z předškoláků se díky zápalu, houževnatosti a šikovnosti
při trénincích mohlo ukázat již ve čtvrtém kole ligy a následně se představilo i na dalších pěti. Vzhledem k jejich věku se jim podařilo dosáhnoutnadějných časů a jejich velké chvíle jistě v budoucnu ještě přijdou… Kromě okresní ligy reprezentovali mladí hasiči místní sbor i na dalších soutěžích,
z nichž si souhrnně dovezli čtyři bronzové,
tři stříbrné a jednu zlatou medaili.Do následující sezóny mají mladí hasiči ze Štěměch další plány. S tréninky by rádi začali
již koncem února a vedoucí doufají, že se
jim opět podaří sestavit čtyři kolektivy,
neboť přísun nové krve za ty, co přestupují
do dorostu, naštěstí neustává. Velkým plánem je uspořádání noční soutěže mladých
hasičů na dráze před hasičskou zbrojnicí
dne 7. května. Již samozřejmostí je účast
v okresní lize a po roční přestávce se opět
o prázdninách uskuteční táborové soustředění.
Stanislav Augustin
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Úspěchy dorostu
Prapor požárního sportu v kategorii dorostu drží
v rámci našeho sboru především Michal Špaček
a Daniela Šilhavá. Oba se také v dubnu zúčastnili soustředění dorostu kraje Vysočina. Kemp vedli zkušení reprezentační trenéři a naši dorostenci si odnesli
řadu cenných zkušeností, které v následující sezóně
zúročili. Projevilo se to už na květnovém okresním
kole dorostu v Petrovicích, kde Dája vybojovala třetí
místo a Michal společně s kolektivem Výčap postoupil
do krajského kola. V této souvislosti stojí za zmínku
i obětavý záskok Vojty Báni, který tomuto kolektivu
pomohl při zranění jejich košaře. Po vítězství v krajském kole postoupil Michal s Výčapáky na mistrovství
republiky ve Svitavách, kde jim pomohl zejména sedmou příčkou sedmým nejlepším časem v disciplíně
100 metrů s překážkami (ze 104 účastníků) k celkovému 7. místu. V loňském roce se dorostenci zúčastnili
také všech pěti soutěží Českého poháru. Vyrovnané
výkony zajistily Dáji celkově 28. místo z 95 účastnic,
Michal byl celkově čtvrtý ze 101 závodníků.

Oba naši dorostenci již startovali také v kategorii dospělých, a připravovali se tak vlastně na další sezónu,
kdy do této kategorie přestupují. Daniela pomohla
kolektivu žen z Vladislavi k celkovému třetímu místu
v krajském kole, Michal soutěžil za Výčapy a Bransouze (4. místo v krajském kole). Díky svým výsledkům
se kvalifikoval také na Mistrovství republiky dospělých v Ústí nad Labem, kde si ve své hlavní disciplíně
vytvořil osobní rekord (17,14) a obsadil 11. místo mezi
146 závodníky. Vrcholem pro tohoto sportovce byla
účast na otevřeném mistrovství Bulharska ve Varně,
kam odjel společně s výběrem mužů a žen okresu Třebíč. Soutěže se zúčastnily také kvalitní týmy z Ruska
či Ukrajiny. Kolektiv Třebíče zde obsadil druhé místo
v požárním útoku a třetí ve štafetě, Michal vyhrál malé
finále na 100 metrů časem 16,94.Vzhledem k tomu,
že oba úspěšní dorostenci ve své kategorii končí, nezbývá než doufat, že najdou následovníky z řad „odrostlých“ mladých hasičů. Jejich úsilí i úspěšné působení
by se jim mohlo stát příkladem… Stanislav Augustin
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Soutěž

Neděle, sluncem zalité zářijové ráno kdesi ve střední Evropě.
Přes zatažené žaluzie pronikají
do pokoje první jitřenkové parsky.
Na digitálních hodinách se jakoby
mávnutím zlomyslným kouzelným
proutkem přemění čas ze 7:29 na
7:30. V mžiku na nočním stolku
drnčí a zvoní budík. Teda vlastně
mobilní telefon. Klasické budíky
totiž už dávno vymřely - zřejmě po
kyvadlu. Zvoní, zvoní a drnčí, drnčí, než ho čísi ruka v polospánku
zamáčkne s nadějí, že už dá pokoj.
Nedá. Přesně za pět minut zvoní
ještě hlasitěji. To už ho fakt majitel
zamačkávající ruky nenávidí - no
jo vždyť už vstávám - a umlčí jej
podruhé. Jakýsi nepříjemný zvuk
neustává a zní mu v uších dál a dál aha - to už není budík, ale dozvuky
včerejšího rokování a promýšlení
taktiky v hasičárně. Probouzející se trenér zaloví v paměti - už si
vzpomíná, dnes jedou na soutěž
do Výčap na zakončení okresní ligy
mladých hasičů (snad to včera moc
nepřetaktizovali). Sraz je v 8:00
před hasičskou zbrojnicí. Možná
i proto se už v 8:05 blíží k hasičské zbrojnici. Už z dálky vidí a slyší
naše nejmladší hasiče, jak překotně zdraví a volají: „pane trenére,
pane učiteli, pane veliteli, strejdo,

máš to za 5 kliků“. To byl ale hloupý nápad s těmi kliky. Pomyslí si
něco o tom, že kdo jinému jámu…
a udělá pět kliků. Ještě než odemkne hasičárnu, vybafnou na něj
dvojčátka Anička se Žofinkou: Baf!
Michalééé, která jsem já a která já?
Tipne si. Zase obráceně. Snad to
příště trefí. Už je mu fajn. To bude
asi tím kamarádským oslovením,
určitě omládl alespoň o 30 let.
Jako poslední dorazí naše starší
ospale vysmáté sličné slečny. „Velmi rády“ si rozproudí krev (mladšími pečlivě počítanými) trestnými
kliky za pozdní příchod.
Máme přistavené auto, jen připojit vlek a zkontrolovat nářadí. Teda
cajky, jak praví právě příchozí trenér Luděk. Povel: „místa obsadit“,
rozpoutá boj o místo v hasičském
autě. Každý s ním chce jet, ale
všichni se do něj nevejdou. Ti slabší nebo spíš moudřejší obsadí zbylé místa v rodičovských automobilech v závěsu a můžeme vyrazit
vstříc novým zážitkům.
Rodnou vísku opouštíme jako
konvoj odhodlaný a připravený
zcela obsadit a dobít výčapské
zakončení ligy. Jako tradičně na
cestě mezi Rokytnicí a Sádkem
zpomalí u sochy sv. Floriána a těm
nejmenším připomenou, že je to
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patron všech hasičů. Všichni ho
jistě v duchu prosí o štěstí v dnešním dni. Něco před devátou dorazí
konvoj na krásný soutěžní areál ve
Výčapech. Zaparkují na jejich léta
tradičním místě. Mladší i starší se
rozeběhnou rekognoskovat terén,
kde bude vhodné rozbít bojové ležení. Většinou tomu velí naši (dnes
už čerstvě plnoletí) nepostradatelní instruktoři Iggy, Mišan, Dája
a Móňa. Trenéři jdou štěměšská
družstva zaprezentovat a prohlídnout dráhu. Rychle se postaví stan
a sezení, které obsadí maminky
s dětmi. V zápětí je svolán nástup.
Krátkým proslovem je zahájena
poslední soutěž z celé série 13 soutěží okresní ligy. Následuje porada
velitelů a do 10 minut jde na řadu
první soutěžní družstvo. Jelikož
jdeme na start až v půli a konci
pořadí, je čas si dát jedno vyprošťovací. Soutěž není chvilková záležitost. Soutěžního klání třebíčské
ligy se pravidelně zúčastňuje i více
jak 50 družstev, proto víme, že odjíždět budeme až pozdě odpoledne. Otázkou zůstává - jestli se štítem nebo na štítu.
Jako první štěměcháci (teda spíše
štěměcháčci) jdou na start naši nejmladší. Kategorie mladší B. Věkově
spíše přípravka, neboť pravidelně

odvážíme z Budíkovic a Šebkovic
ocenění za nemladší hasiče ligy. Při
samotném útoku nám jde hlavně
o to, aby dokončili všichni v pořádku
a bez zranění. Vyšlo to. Letos na soutěžích už po šesté. Jsou kouzelní.
Další z našich na start nastoupilo
starší béčko. Na to, že jsou letos
v tomto složení poprvé, urazili
dlouhou a náročnou cestu. Postupně z času dokončení útoku něco
kolem 25 vteřin to stáhli na čas
15 vteřin – to je veliký úspěch.
Naše starší áčko dlouho aspirovalo
na celkové stupně vítězů. Bohužel
dvě poslední soutěže nevyšly úplně
dle našich představ, ale 9 medailí za
celou sezonu (nejen z okresní ligy)
i to, že od stupňů vítězů nás dělí jen
pár bodů a o umístění rozhodují pouze setiny sekundy - to vše svědčí
o tom, že patříme mezi špici okresu.
Jako jedni z posledních jde na
start naše mladší áčko. Trenérům
se již při stavění základny třepou
ruce nervozitou, ale děcka jsou
v poho. Vesele se povzbuzují, že
dnes dají určitě čtrnácku. Vše připraveno. Plácnutí. Start mašiny.
Vteřiny do startovního výstřelu.
Jako by se zastavil čas. Nervozita
trenérů by se dala krájet. V mžiku jim hlavou prolétne celá sezóna - 18 předešlých soutěží z toho
13 medailí. Už od února těch nepočítaně tréninků a příprav. Ner-

vozita je pryč. Dáme to! Výstřel.
Start se povedl na poprvé, proudnice spojeny, rozdělovač zapojen,
B na mašinu, koš natočen a trenéři
křičí - do vody. Plyn, mašina zavrčí, menší zakucknutí způsobené
správným zavodněním čerpadla,
hadice od mašiny se vyšvihne do
výšky a voda letí dopředu. Dohání rozdělovač, Adam ho pokládá
na připravenou značku, voda se
rázem dělí do dvou proudů, vlevo
a vpravo, snaží se dostihnout proudaře, ale ti ovšem včas zaklekávají
u čáry výstřiku. Ještě než voda
opustí proudnici, odporem vytvořeným zúženým ústím proudnice
a následným zpětným tlakem, mašina vzadu lehce poskočí a přetlakový ventil si odfoukne. Vepředu
proudaři kropí terče. Bac – Bac!
Terče svítí - jsou sraženy. Všichni
natočí hlavu na časomíru. Čísla,
která ukazuje, dají propuknout ve
šťastný jásot a především úlevu. Je
to tam. Po odlivu největšího návalu
endorfinů z našich mozků, znovu
do práce, sbalíme cajky a uvolníme
základnu dalším. Poslední útoky
a my už víme, že jsme šampioni.
Dnes první - celkově druzí.
Teď následuje velká pauza na sčítání výsledků, která je vyplněna projíždějící mašinkou se strojvedoucím
Maximem Turbulencem a dalšími
tanečními peckami, které většinu
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soutěžících a návštěvníků rozpohybují. Dokonce roztančí a rozveselí
i naše často mírně podmračené,
lehce pubescentní, ale přesto úžasné starší holky z áčka.
Soutěžní odpoledne pokračuje
v rychlém sledu. Nástup, ceremonie, Champions od Freddiho,
vyhlášení spojené s výstupem na
bednu vítězů, focení, třikrát zdar,
rozchod, koupání trenérů v kádi,
sbalení ležení, rozloučení s kamarády ze soupeřících družstev a cesta domů. Pozor, den ještě nekončí!
Pro všechny mladé hasiče i realizační tým mají trenéři připravené
slavnostní zakončení s pohoštěním v hasičárně. Tradičně pizza.
Po jídle trenéry zaskočí dojemné
poděkování, které jim všichni mladí připravili, ke kterému se přidá
i starostka za obec. Trenérům dělá
hodně velkou práci, aby se před
nimi dojetím nerozbrečeli. Vyběhnou tedy na vzduch zamáčknout
slzu štěstí. Den se pomalu chýlí
ke konci. Tatam je to krásné nedělní odpoledne. Ještě včera byli
trenéři přesvědčeni, že už to bylo
letos naposled, že už to nedají - už
nikdy… Ještě než slunce zajde za
obzor, oba už tuší, že u nich zase
převládne to staré známé klišé nikdy neříkej nikdy a hlavně DYCKY
ŠTĚMĚCHY.

Cuzkraj

Pověsti a příběhy ze Želetavy a okolí
Koncem října roku 2019 byla vydána knížka, která je úzce spjata s naším krajem. Autorkou této publikace je Mgr. Olga Nováková, bývalá
předínská a želetavská učitelka, knihovnice a aktivní členka Sokola
městyse Želetava. Křest knihy proběhl v sobotu 16. listopadu v kinosále
v Želetavě. Knížka obsahuje 40 známých i méně známých pověstí a příběhů z našeho kraje, nechybí zde ilustrace i barevné fotografie. Najdeme zde nejen slavnou pověst o Mařenčině kameni, ale i další pro mnohé
méně známé příběhy týkající se Dašova, Dašovic i samotné hory Mařenky, rovněž také dalších vesnic z okolí např. Předína, Lesné, Opatova,
Želetavy, Čáslavic, Cidliny, Sádku, Šašovic a dalších. Publikaci je možné
zakoupit v obecní knihovně v Želetavě, cena je 120,- Kč. V případě vašeho zájmu se můžete obrátit přímo na mě, ráda vám knížku v Želetavě
koupím.
Radka Řepová

Jelikož pověst o Mařenčině kameni je známá, tak jsem na závěr našeho zpravodaje
přepsala dvě méně známé pověsti právě z této knížky.

O zaniklém hradu
Na úpatí hory Mařenky poblíž
Lesné jsou patrné stopy po zaniklé vsi Dašovice. Dosud jsou v lese
vidět podezdívky bývalých dřevěných domků a vykopané strouhy,
z nichž Valdorfští (dříve se Lesná
jmenovala Valdorf) vybírali stavební kámen na stavbu svých chalup.
K Dašovicím patřilo malé hradiště,
které je dodnes v okolním terénu
dobře patrné. Lidé mu začali říkat
Dolní hradiště, kdežto samotné
opevněné vsi Horní hradiště. O Dolním hradišti u Valdorfky vypravuje
pověst, že tam kdysi stával hrad.
Odtud prý vedla podzemní chodba
až do blízkých Malých Štítek neboli
Jižiček, vesničky, u níž byly doly na
zlato. Na nádvoří prý stála hluboká

studna. Když nepřítel obléhal hrad,
byly do ní spuštěny tři zlaté zvony.
Studna byla pak zasypána, aby se
jich nepřítel nezmocnil. Hrad byl
rozbořen, ale zvony nalezeny nebyly. Neví se přesně, v kterých místech se studna nacházela. Dle dohadů byla prý tam, kde dnes vyvěrá
malá lesní studánka. Pověst praví,
že zvony nalezne na Velký pátek,
když kněz čte pašije, jedině člověk
na novou neděli narozený, odvážný,
vytrvalý, zbožný, který bude poklad
hledat s úmyslem, aby jím zmírnil bídu v okolním chudém kraji.
Protože všem těmto podmínkách
nevyhověl ještě nikdo z těch, kteří
se pokoušeli zlaté zvony vykopat,
zůstal poklad v zasypané studni
dodnes.
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O hradišťských
pánech
Paní Marta Mastná z horního dašovského mlýna zapsala v roce
1985 pověst, kterou jí vyprávěla
babička Božena Hobzová, rozená
Nechvátalová: Asi jeden kilometr
východně od vesnice Lesná (dříve
Valdorf) se nacházela pod horou
Mařenkou hrazená ves Dašovice
s tvrzí a předhradím. Zanikla patrně v polovině 15. století, neboť pozdější písemné zprávy ji uvádějí jako
pustou. Jeden chasník z dolního
dašovského mlýna se zdržel v hospůdce na Lesné. Jak měl vypito,
rostla jeho kuráž a chlubil se před
kamarády, že se ničeho nebojí, ba
ani tmy, i když znal všechny místní
pověsti. Když při zpáteční cestě
procházel kolem hradiště na Dašovicích, furiantsky zavolal: „Hradišťští páni, pojďte mě vyprovodit!“
A vtom, kde se vzaly, tu se vzaly,
vystoupily z křoví dvě mužské postavy. Oči jim svítily jak žhavé uhlíky. Chytly mládence z každé strany
pod paží a vedly ho temným lesem.
Chasník strachy umíral a sotva se
vlekl. Když došli až k dašovskému
Panskému rybníku, pustily ho a povídají: „Příště nechej hradní pány
na pokoji!“ A zmizely, jako by jich
nikdy nebylo. Chasník už pak sám
doklopýtal do dolního mlýna. Brzy
se však rozstonal a do týdne zemřel. Radka Řepová (doslovný opis)

Statistika
obyvatel
K 31. 12. 2019 žilo v naší obci
296 obyvatel. Přistěhovali
se tři občané, odstěhovali se
čtyři a šest občanů zemřelo:
J. Dokulil
M. Bazalová
M. Horká
M. Nový
A. Šilhavý
K. Trnka

Místní rozhlas
OD KONCE ÚNORA MÁME OBNOVENÝ MÍSTNÍ ROZHLAS.
Prosíme o Vaši trpělivost, než se s novým
způsobem hlášení sžijeme.
Pokud máte zájem o zasílání obecního hlášení
SMSkou na Váš mobil, zašlete SMS ve tvaru
„ROZHLAS - JMÉNO PŘÍJMENÍ TEL. ČÍSLO“

na tel.: 606 764 312

Narodilo se šest dětí:
D. Horký
G. Jeřábková
S. Kovářová
E. Růžičková
M. Silvestr
M. Urban .
Radka Řepová
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EXKURZE DO ESKO-T
Naše obec pořádá v sobotu 18. 4. 2020
exkurzi do firmy Esko-T v Třebíči.
Pojeďte se s námi zdokonalit ve třídění odpadu.
Exkurze bude zakončena společným obědem u Kocoura.
PROGRAM:
9:30 hod.
odjezd autobusu od obecního úřadu ve Štěměchách
10:00 – 12:00 hod.
exkurze Esko-T
(seminář ve školícím centru, třídící linka,
areál Petrůvky – skládka, kompostárna, drtička objemného odpadu)
13:00 – 15:00 hod.
společný oběd u Kocoura
15:00 hod.
odjezd domů
Zájemci se mohou přihlásit do středy 15. 4. 2020 v úředních
hodinách v kanceláři OÚ nebo zasláním SMS ve tvaru:
„ESKO-T, PŘÍJMENÍ, ČÍSLO POPISNÉ, POČET MÍST“
na tel. číslo 606 764 312.

NEVÁHEJTE!!! JE POUZE 56 MÍST
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TRADIČNÍ
ŠTĚMĚŠSKÁ POUŤ
se bude letos konat 16. - 17. 5. 2020.
V sobotu v 15:00 bude POUTNÍ MŠE SVATÁ VE TVRZI
(při špatném počasí v obřadní místnosti).
Od 20:00 budou sportovci pořádat taneční zábavu v KD.
V neděli od 14:00 bude posezení ve tvrzi
při živé hudbě (při špatném počasí v KD).

POJEDEME NA
MUZIKÁL!
V sobotu 23. 5. 2020 pořádá obec
Štěměchy zájezd do Prahy na muzikál
„Kvítek Mandragory“. Je to příběh plný
písniček Heleny Vondráčkové.
Odjezd autobusu bude ve 12:30 od obecního úřadu.
Předpokládaný příjezd do Prahy mezi 15:00 a 16:00. Do
17:30 bude rozchod po Praze. Muzikál začíná v 18:00
v divadle Broadway. Konec představení cca ve 21:00.
Cena vstupenky vč. dopravy je 870Kč.
Prodej vstupenek bude zahájen 20. března
2020 v úředních hodinách v kanceláři OÚ.
Můžete si s sebou vzít i přespolní příbuzné a kamarády.
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Důležité informace
Otevírací doba prodejny COOP
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

7:00 – 12:30
7:00 – 12:30
7:00 – 12:30 / 14:30 – 16:00
7:00 – 12:30
7:00 – 12:30 / 14:30 – 16:00
7:00 – 10:00

Pošta Předín (tel.: 568 884 305)
OTEVÍRACÍ DOBA
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

08:00 - 10:00 / 14:00 - 15:00
08:00 - 10:00 / 14:00 - 15:00
08:00 - 10:00 / 14:00 – 16:30
08:00 - 10:00 / 14:00 - 15:00
08:00 - 10:00 / 14:00 -15:00

MUDr. Zdeňka Kotyzová

ORDINAČNÍ HODINY

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

Odběr krve Opatov
Pondělí 07:30 -10:00
Odběr krve Předín
čtvrtek 08:00-10:30

Ordinace Opatov
Pondělí 08:00 - 11:00
Středa
14:00 - 17:00
Pátek
08:00 - 11:00 / (11:00 – 12:00 pouze pro zvané)
Ordinace Předín:
Pondělí 15:00 - 17:00
Úterý
08:00 - 11:00 / (11.00 – 12.00 pouze pro zvané)
Čtvrtek 09:00 - 12:00

MUDr. Jana Jaburková

ORDINAČNÍ HODINY

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

Dětské zdravotní středisko
Račerovická 967,
674 01 Třebíč
tel.: Předín 568 884 382
tel.: Třebíč 568 824 293

Ordinace Předín:
Úterý
12:00 - 14:30 / (14.30 – 15.00 pouze pro zvané)
Pátek
07:00 - 8:30

INFORMACE O ZUBNÍ POHOTOVOSTI jsou na aktuální měsíc
zveřejňovány 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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