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ČTVRTÁ ČÁST OD strany 225 do strany  
 
Kroniku do roku 1983 přepsala na osobním počítači Marie Vojtová, kronikářka 
obce Dubějovic od roku 1998.  
 
Kronika byla přepsána v programu Microsoft Word pro Windows 95 verze 7a, 
přílohy byly zkopírovány na skeneru. Tato data byla zapsána na CD. 
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Největší organizací jakožto složky Nár.fronty zde v Dubějovicích je místní 
jednota svazu požární ochrany. V roce 1982 má evidováno 44 členů, včetně 
dožívajících, kteří chtějí stále být členy i když jejich aktivita je minimální. 
Skupina  aktivních plní úkoly vytčené vždy na své výroční schůzi a i ty 
mimořádné, za celou organizaci. Je to údržba protipožárního vybavení, veškerý 
protipožární výcvik, účast na školeních funkcionářů, na okrskových cvičeních, 
provádění sběru železného šrotu, účast na žňových brigádách a podle potřeby 
v obci i na jiné výpomoci. Stav členů se stále udržuje doplňováním mladých a 
spolupráce je dobrá. Jako další je zde místní organizace Čsl. červeného kříže. 
V minulosti mívala uspokojivou činnost. Pořádala zdravotnické přednášky, 
spoluúčinkovala při kulturních akcích apod. Organizace má 19 členů převážně 
žen. Letošního roku nevykazuje žádnou činnost. Na otázku proč tomu tak je, zní 
odpověď, že je málo času, neboť lidé jsou samá práce, pracují na dvě směny a 
jejich sejití se nedá uskutečnit. Jako třetí je zde organizace „SSM“  (svaz 
socialistické mládeže).  V tomto roce byla její činnost zaměřena především na 
úpravě svojí klubovny v budově čp. 6, která byla po několik roků nevyužita a ve 
velmi špatném stavu po používání místního JZD. Veškeré práce provádějí 
členové zdarma. Vyskytly se jim potíže v nedostatku finančních prostředků na 
nákup potřebného materiálu jako zakoupení nových oken, cementu, vápna apod. 
Pomohli si sami tím, že provedli sběr želez. šrotu za nějž získali 2 800 Kčs a tím 
mohli pokračovat v práci. Svazáci nezapomněli ani na malé pionýry a připravují 
jim též jednu místnost ve své klubovně. I pionýři zde odpracovali dost hodin na 
pomocné práci, kterou zastali. Na rok 1983  mají pionýři uzavřenou patronátní 
smlouvu s PS Trh. Štěpánov, kde též zajistili 2 pionýrské vedoucí. Členové SSM 
se i letos zúčastnili na žňových brigádách v místním JZD, na úklidu slámy a 
sbírání brambor. Mají též v péči ošetřování růží na veřejném prostranství před 
budovou, kde je umístěna místní půjčovna knih. Uspořádali opět letos již IX 
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ročník turistického tzv. „Jarního vejšlapu“ po trase dlouhé cca 20 km a 
zúčastnilo se i několik zdatných pionýrů. 
 
Půjčovna knih 
Již několik roků vede v Dubějovicích místní půjčovnu knih soudružka Jaroslava 
Dekarliová.. Má pravidelné půjčovní dny a její zásluhou má velkou část mladých 
vypůjčovatelů a čtenářů. Ze 124 obyvatel má stále přes 30 vypůjčovatelů a z nich 
někteří si vypůjčují i pro své členy rodiny. Soudružka Dekarliová zná přání 
čtenářů a ochotně zajišťuje knihy z oblastní knihovny z Trh. Štěpánova a 
z Okresní z Benešova. Místní knihovna je umístěna v budově čp.48, dřívějšího 
MNV, kde je současně schůzová klubovna místních organizací. Je vzorně 
udržovaná v čistotě a pořádku a zasluhuje si uznání. 
 
Dobré zakončení zemědělského roku 
Zásluhou včasného dokončení žní, bylo o mnoho dříve započato s podzimními 
pracemi, hlavně se sklizní brambor a krmné řepy. Ke dni 24 září se již silážovala 
kukuřice jejíž výnos byl 400 q po hektaru. Brambory byly k tomuto datu sebrány 
ze 60% ploch. Jednotnému zeměděl. družstvu letos pomáhala při podzimních 
pracích brigáda 27 studentů vysoké školy ekonomické a vykonávala práce na 
všech úsecích kde toho bylo třeba. Suché počasí stále trvalo a proto nic 
nebránilo rychlému postupu prací. Než byly sebrány brambory, traktoristé již 
měli zasetu většinu ozimých obilovin a po bramborách se oralo hned za 
kombajny a dokončovalo se poslední setí. U ranných brambor byl výnos 150 a u 
pozdních 200 q po hektaru. Sklizeň brambor a krmné řepy byla dokončena k 23 
říjnu. Hluboká orba a ostatní podzimní práce byly provedeny včas a kvalitně. 
Podle dalších informací u JZD, splnilo družstvo svůj celoroční úkol mléka k 25 
prosinci. Jaké byly výsledky hospodaření za celý rok 1982, bude zapsáno až po 
členské výroční schůzi JZD v začátku příštího roku 1983. 
 
Myslivecký rok 1982 
Podle informací, které kronikář získal od členů mysliveckého sdružení, je stav 
lovné zvěře stále špatný až kritický. Nejen že je zvěře velmi málo, ale stále 
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jí ubývá i když lov je omezen  téměř na nulu. Na závěr roku 1982 provedli 
myslivci průzkum o stavu zvěře zátahem v  době honu. V bývalém katastru obce 
Dubějovic, který v současné době po úpravě lovecké plochy, nezaujímá žádný 
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lesní prostor, neuviděli vloni ani jediného bažanta a zajíce jen při hranicích u 
sousedního revíru u lesa. Občas je vidět na paši několik kousků srnčí zvěře, která 
má svůj úkryt v lese. Tedy též v sousedním revíru. Zdá se, že myslivci brzo pověsí 
pušky nadobro, neboť střílet nebude co. Příčinou tohoto stavu jak uvádějí 
myslivci, jsou holé plochy polí bez úkrytů, dále mechanizace a stále více 
používaná chemizace. To ovšem je záležitost vědy, zda je možno docílit vyrovnání 
v přírodě.  
 
Sňatky, narození, úmrtí a pohyb obyvatel v obci roku 1982 
V roce 1982 se v Dubějovicích uskutečnil jeden sňatek. Byla to místní občanka, 
zdejší vedoucí půjčovny knih, Jaroslava Dekarliová čp. 18. Narodila se dvě 
děcka, obě děvčátka. Alena Frajtová a Jiřina Novotná. Zemřely 4 osoby: 
Jaroslav Ryšavý čp 48 ve  věku 56 roků, Františka Novotná čp.26 ve věku 65 
roků, Anna Neužilová čp.24 ve věku 77 roků., František Vošický čp.10 ve věku 82 
roků. V tomto roce přibyli do obce 4 noví obyvatelé. Miloslav Račanský, jeho 
manželka Stanislava, dcera Stanislava a syn Miloslav. Tato rodina osídlila 
chalupu čp.45, kde žije matka pí Račanské. Z obce se vystěhoval 1 občan a 
přesídlil do Vlašimě. O důvodu přesídlení je zmínka na straně 216. Tímto se 
uzavírá rok 1982.  
                Zápisy zpracoval a zapsal kronikář Stanislav Žáček 
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Rok 1983 
Rok 1982 vykročil na suché cesty tak, jako předešlý skončil. O průběhu roku 
1982 jsme se často zmiňovali jako o zvláště suchém a ptali se jaké přinese 
výsledky, zvláště v zemědělské výrobě. Jaké přinesl výsledky pro naše JZD se 
brzo dozvíme z rozboru hospodaření zpracovaném pro výroční schůzi, která se 
bude konat 25.2.1983. Připomeňme si tedy, že rok 1982 se vyznačoval trvalým 
suchem od května až do samého jeho konce. V létě bez dešťů, v pozdním podzimu 
bez sněhu, deště i mrazů. Proto zemědělci dokončili všechny zemědělské práce 
kvalitně a včas. Celý leden 1983 měl ráz pěkného podzimního počasí. Taktéž 
začínal i únor na důkaz toho uvádím záznamy o počasí některých dnů: Dne 1 
února ve 14 hod. na slunci naměřeno + 19 stupňů C. 5.února v noci –11 stupňů 
C. Dne 8 února ve 13,30 hod. + 12 stupňů C. Až 10 února napadlo 5 cm sněhu ve 
dne a do rána ho bylo již 10 cm. Z 11 na 12 únor připadlo do 30 cm a tím teprve 
začala zima. Následovaly střídavé mrazy a dovršily –20 stupňů C. To již  
agronomové říkali to staré úsloví:“ únor bílý, pole sílí“ a jejich starosti o ozimy 
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byly již mnohem menší. Zde opisuji článek agronoma ing. Voigsta, který byl 
vytištěn ve štěpánovském zpravodaji v začátku února 1983 pod názvem 
„P říprava na jaro“. I když se to zdá být neuvěřitelné, stojíme opět na prahu 
nového pěstebního období. Snad ještě nikdy jsme zásluhou počasí nestáli tak 
časně před jarními pracemi jako je tomu v letošním roce. Dá se říci, že letos ani 
nenastalo období vegetačního klidu, toho klidu, který potřebují rostliny a také 
lidé na zpracování plánů, oprav strojů a na odpočinek a rekreace. Některé 
rostliny ještě ani vegetaci nedokončily a již teplé, slunné únorové počasí je nutí 
do dalšího růstu. Jaro je tedy přede dveřmi. 
 
 
 
Kronika – strana  230 
 
 
 
Chtěl bych vás stručně seznámit s úkoly, které čekají pracovníky rostlinné výroby 
v tomto roce. V roce 1983 bude JZD  Trh. Štěpánov pěstovat tyto rostliny.  
Obiloviny celkem                                     1 245 ha 
Brambory                                                   140 ha 
Len                                                             160 ha 
Kukuřice na siláž                                        219 ha 
Hrách                                                           54 ha 
Mák                                                              10 ha 
Krmná řepa                                                  10 ha 
Ostatní pícniny celkem vč.kukuřice             593ha 
Louky                                                          250 ha 
Přál bych si, aby u těchto plodin byla úroda co nejlepší a aby byla splněna 
produkce rostlinné výroby beze zbytku. 
                             Podepsán agronom V. Voigts. 
 
Toto tedy byla úvaha a radost z pěkného počasí na počátku února nejen jednoho, 
ale více agronomů, kteří stále sledují přírodní podmínky pro zemědělskou 
výrobu. Avšak zmíněná dávka sněhu 12. února tedy o něco oddálila časné jarní 
práce, ale potěšila je pro předpoklad potřebné jarní vláhy, která chyběla více jak 
půl roku. 
 
Přehled hospodaření JZD Trh. Štěpánov za rok 1982 
Výroční zprávu přednesl předseda družstva s. Frant. Boušek, z níž jsou zde 
vyjmuty nejzákladnější ukazatele. 
 Stav zemědělské půdy dle evidence                          2 822,81 ha 
Z toho dočasný zábor                                                   38,36 ha 
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Orná půda                                                               2.444,--- ha 
Zahrady                                                                         3,32 ha  
Sady ovocné                                                                 11,45 ha 
Louky                                                                         250,--- ha 
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Pastviny                                                   49,37ha 
 
Průměrný výnos obilovin v roce 1982 byl 33    q po ha. 
U brambor                                               174   q po ha 
Len – semeno                                               4   q po ha 
Len – stonky                                              17,7 q po ha 
Krmná řepa                                            300    q po ha 
Jetel na semeno                                           3   q po ha 
Kukuřice                                                 316    q po ha 
Bob na zeleno                                         165    q po ha 
Jetel červený dvojsečný                          214    q po ha 
Vojtěška                                                  358   q po ha 
Louky                                                      136  q po ha 
Dodávka obilovin státu splněna na 100 % 
Dodávka brambor                            76 % 
 
Plnění hlavních úkolů živočišné výroby 
Produkt:  celoroč.úkol   skutečnost:   % plnění 
Výroba mléka 2 724 000 litrů  2.803.000 litrů  103 % 
Hovězí masa   317,3 tuny     316,2 tuny    99,65 
Vepřové maso   243   tuny     242,2 tuny    99,67 
Drůbeží maso   130   tuny     123,6tuny    95,07 
 
Přehled denní užitkovosti dojnic dle kravínů v r. 1982 
  Rok 1979  1980   1981   1982 
Kravín 1 Štěp.9,45 litrů  9,54litrů  10,71litrů   10,31litrů 
Kravín 2 Štěp.6,37   8,08   7,82   8,65 
Dálkovice    5,94  7,18   6,13   6,36 
Střechov    6,41  7,75   6,27   9,38 
Dubějovice    6,55  7,11   6,52   6,76 
Sedmpány    7,37  8,29         10,20   9,50 
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Hulice    6,78  7,45   7,31   6,90 
Soutice připojeny od roku 1981    7,36   7,41 
 
Celoroční úkol mléka na dodávku                                  2.600.000 litrů 
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K 31.12.1982 dodáno na státní plán 2.651.644 litrů. 
Nad stanovený úkol dodáno                   51.644 litr ů 
Úkol splněn na                                     101,98  litrů 
 
Přehled čerpání kulturního a sociál. fondu za rok 1982 
 
    Rok 1981    Rok 1982 
Zdroje celkem  332.000 Kčs    373.000 Kčs 
 
Závodní stravování  29.000 Kčs     51.000 Kčs 
Pionýrské tábory    5.000 Kčs       1.000 Kčs 
Tuzem. Zájezdy a rekr.    14.000 Kčs       9.000 Kčs 
Zahraniční zájezdy          17.000 Kčs     24.000 Kčs 
Sociální dávky  96.000 Kčs    96.000 Kčs 
Odvod nadř.orgánům 12.000 Kčs    15.000 Kčs 
Kultur.vých.činnost 71.000 Kčs    48.000 Kčs 
Sportovní účely    ----------     1.000 Kčs 
 
Průměrná výše měsíčního výdělku pracovníků JZD 
 
Za rok 1980                        2.201 Kčs 
Za rok 1981                        2.182 Kčs 
Za rok 1982                        2.363 Kčs 
 
Přehled hodinových odměn dle profesí v roce 1982 
Traktoristé a kombajnéři                         12,43 Kčs 
Ostatní pracov.rostl.výroby                       8,83 Kčs 
Ošetřovatelky dojnic                                12,36 Kčs 
Ošetřovatelky ostat. skotu                        11,06 Kčs 
Ošetřovatelky prasnic                              11,41 Kčs 
Ošetřovatelky ostatních prasat                10,13 Kčs 
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Ošetřovatelky drůbeže                             11,90 Kčs 
Dílny a řemeslníci                                   11,71 Kčs 
Stavby                                                     12,07 Kčs 
THP celkem                                            12,78 Kčs 
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Kádrový a personální stav členů družstva: 
Počet členů JZD celkem                                             526    osob 
Z toho žen                                                                 303    osob 
Z členů je důchodců                                                  197    osob 
Z důchodců pracuje                                                   60     osob 
Pracovníků v družstvu celkem                                  345     osob 
Stálých pracovníků                                                   339     osob 
Počet technickohospodářských pracovníků                43      osob 
Na 1 technika připadá stálých pracovníků                   7,88 osob 
Na 100 ha zemědělské půdy připadá techniků              1,52 osob 
Na 10 ha zemědělské půdy připadá stálých prac.       12     osob 
 
Počet učňů k 31.12.1982 je celkem                             13 učňů 
Z toho ZOU Vlašim -------chovatel                              2 děvčata 
Traktorista mechanizátor                                            2 chlapci 
ZOU Kladruby – mech. zeměděl.strojů                       6 chlapců 
ZOU Slaný  operátor zeměděl. výroby (RV)                1 chlapec 
ZS Praha – instalatér                                                 1 chlapec 
                  zedník                                                      1 chlapec 
Průměrný náklad na 1 učně činí za rok 6.450 Kčs 
 
V průběhu roku bylo přijato 12 družstevníků 
                                  odešli    4 družstevníci 
                              zemřelo     9 družstevníků 
 
Toto je výpis nejzákladnějších ukazatelů hospodaření JZD Trhový Štěpánov do 
něhož je začleněno a společně hospodaří celkem 11 obcí: Trhový Štěpánov je 
středisko, Dálkovice, Střechov, Dubovka, Lhota Štěpánovská, Dubějovice, 
Sedmpány, Hulice s Rýzmburkem, Kalná, Soutice a Černýš. 
 
Školáci opouštějí devítiletku v r. 1983 
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Právě nyní skončily přijímací zkoušky těch žáků, kteří opouštějí v červnu 
základní devítiletou školu a budou v září nastupovat buď do škol vyššího 
stupně,nebo do učebního poměru. Naše socialistické zřízení poskytuje jednak 
všem občanům pracovní uplatnění, ale i také mladým lidem volbu svého 
budoucího povolání, či studijního pokračování. My ze starší generace velmi 
dobře pamatujeme, 
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že z vesnice, zvláště z dělnických rodin se málokteré dítě dostalo na studie 
vyšších stupňů, i když mělo vědomostní předpoklady. Neexistovaly možnosti, aby 
si řemeslník mohl udělat další školu při zaměstnání a zvyšovat si kvalifikaci. 
V současné době je možno u některých řemesel nastoupit do učebního poměru na 
prodlouženou dobu s maturitním zakončením, což znamená, vyšší kvalifikaci 
hned po vyučení. Z Dubějovic opouštějí tohoto roku devíteletku jeden chlapec a 
čtyři děvčata. 
Novotný Jindřich, bude nastupovat do učebního poměru ve Středočeských 

energetických závodech v Praze, obor (silnoproud) montáže. 
Kadeřábková Pavla, do gymnásia ve Vlašimi 
Račanská Stanislava, obor kuchařka a servírka v Batelově u Jihlavy 
Vošická Helena, obor operátor kožedělné výroby, Sázavan Zruč nad Sázavou 
Filipová Alena, gymnásium v Benešově 
Všichni tito učňové a studenti opustí současně navždy i naši obec, neboť zde 
nebude pro ně nikdy z jejich profese uplatnění. A toto je příklad vylidňování 
vesnice. 
 
Plnění mléka v JZD 
Počasí je pánem přírody a příroda podle toho buď dává nebo ubírá. V letošním 
roce 1983se to zvlášť projevuje v dobré dodávce mléka, neboť bylo včas zelené 
krmení. V měsíci dubnu, oproti loňskému roku 1982, bylo dodáno v JZD 
Trh.Štěpánov o 400 až 500 litrů mléka denně. Nad stanovený úkol a denní plán je 
to 200 litrů denně. Aby se toto mléko dostalo spotřebitelům kvalitní a čisté, byla 
na základě této zásady uspořádána exkurse pro ošetřovatelky dojnic v 
„Laktosu“, mlékárně v Benešově). Hlavním tématem bylo zhodnocení kvality a 
čistoty mléka, z čehož plynulo poučení, jak tyto zásady realizovat v kravínech při 
svém denním výkonu. 
 
Dostatek pracovníků v JZD Trh.Štěpánově 
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Tak jako v dřívějších, například šedesátých létech, a ještě v pozdějších, lidé, 
zvláště mladí, opouštěli venkov a zemědělství, tak v současné době se mnozí 
ucházejí o zaměstnání v JZD. Jak mě informoval vedoucí kádrového úseku 
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JZD v Trh.Štěpánově s.V.Seidl, má družstvo v letošním roce 1983 možnost výběru 
uchazečů o zaměstnání zde v JZD, neboť jsou to lidé i nezemědělských profesí. 
Kádrový úsek v současné době nemá problémy s nedostatkem pracovníků. 
 
První houby dubáci 
V lese „Stráních“, v té části dubového lesa, jímž vede okresní silnice, je každým 
rokem již v květnu vidět nedočkavé houbaře, kteří jsou schopni hříbky „dubáky“ 
téměř vyčarovat. Tato část dubového lesa láká houbaře i ze vzdálenějších míst, 
neboť zde na silnici parkují  auta různých poznávacích značek. Jsou to buď 
náhodní cestující, kteří jen náhodou zde projíždějí, nebo známí, kteří zde dříve 
v blízkosti bydleli a znají, co tento les v časném létě houbařům skýtá. Avšak ne 
každý umí v trávě a starém listí takového přikrčeného jedince najít. Jsou však 
zkušení houbaři, kteří by mohli v tomto sportu závodit. Například rodina Šulcova 
z Trh.Štěpánova. Je to čtyřčlenná rodina, tedy rodiče a jejich dvě dcerky 9 a 11 
roků. Podle sdělení pí Šulcové dne 26.května mám tento záznam, že 22.5.1983 
našli 95 hříbků, 23.5. 76 a 24.5. 123 hříbků. Byl to v té době úplný rekord, neboť 
později nastalo poněkud sucho a takové množství již nikdo nenašel. 
                                              Zapsal kronikář Žáček. 
 
Jubilejní stovka požárníků v Trh. Štěpánově 
Dne 14 května 1983 se zúčastnili zástupci našeho požárního sboru slavnostní 
schůze v Trhovém Štěpánově, která se konala na počest stého výročí založení 
tamního požárního sboru. Zástupci pož. sboru z Dubějovic byli pozváni jako 
hosté, neboť tato naše organizace je začleněna do okrsku Trh.Štěpánov. Požární 
sbor v Trhovém Štěpánově byl založen v roce 1883, přetrval dvě světové války, 
mnoho společenských a politických změn a zůstal bez přerušení jako platná 
složka NF až dosud. V současné době má 114 členů, 1 skupina mládeže a 1 
skupinu dorostu. Byli zde mimo místní přední funkcionáře přítomni a i zástupci 
z okresních orgánů. Zahajovací projev přednesl předseda Místního nár. výboru 
soudruh Johanis, v němž připomněl těžké začátky mladého tehdy „Hasičského 
sboru, houževnatou vytrvalost a dobrou práci 
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ve veřejném životě. Dále zhodnotil práci a činnost požárníků v současné době a 
popřál jim hodně elánu, zdraví, málo požárů a hodně úspěchů ve výchově 
mladých, jako nových nástupců a hospodářů při používání požární techniky. Při 
této příležitosti obdrželo 44 členů různá vyznamenání a čestná uznání za 
příkladnou práci, dlouholeté členství a věrnost, zvláštní iniciativu apod. 
Schůzovou místnost – školní tělocvičnu – mimo jiné dekorační znaky, zdobil nově 
renovovaný historický požárnický prapor. Po ukončení slavnostní schůze hrála 
k poslechu i tanci místní kapela Josefa Kokty. Na úplné ukončení těchto oslav 
připravovali štěpánovští požárníci ve spolupráci s Okresním výborem PO, 
s MNV a Jednotným zemědělským družstvem v Trh.Štěpánově okrskové cvičení, 
kde se má zúčastnit 14 pož. sborů. Soutěžit se bude ve výcviku a připravenosti 
zásahových skupin při požáru. Na tuto soutěž se připravují i požárníci 
z Dubějovic, která se má uskutečnit v červnu. 
 
Aktuality z JZD 
V prvním pololetí 1983 přijalo JZD Trhový Štěpánov dva nové členy do 
mechanizační skupiny. Antonín Filip z Hulic elektromontér zařazen do 
elektrikářské údržbové čety a Zdeněk Matouš z Trh. Štěpánova jako řidič těžkých 
strojů. JZD Trh. Štěpánov jako středisko i pro naší obec, má k dispozici 
zaměstnání pro pracovníky různých profesí i nezemědělského původního 
zaměření. Proto také struktura pracovníků je bohatá na mladou perspektivní 
generaci. Ke 30.6. 1983 má  družstvo 541 členů včetně důchodců. Z 541 členů je 
301 žen a celkem 193 důchodců. Tito důchodci jsou stále evidováni a pobírají 
podle stanov každoročně záhumenkové dávky obilí a brambor. Denně dochází 
v tomto roce do práce 344 osob. Za I. pololetí 1983 zemřelo 5 družstevníků, 
převážně důchodců různého věku. Letošního roku 1983 bylo započato již 
v polovině července se sklizní ozimého ječmene, což zaznamenáváme jako 
vzácnou výjimku včasné sklizně, k čemuž přispělo v tomto roce příhodné teplé 
počasí. Již od samého jara bylo možno předpokládat dobrou úrodu obilovin.. 
Přihnojování nebylo na některých 
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plochách potřebné proto, že porosty dobře přezimovaly. U ozimého ječmene 
v našem JZD byl tohoto roku průměrný výnos 5,3 tuny po hektaru. Pro letošní 
žně 1983 je odhadovaný průměrný výnos obilovin 4,5 tuny, který odhadli 
odborníci rostl.výroby VÚ z Ruzyně, a plánovaný je 4 tuny. Po žních si 
porovnáme skutečnost a odhad. V I pololetí 1983 bylo dodáno v našem družstvu 
na celoroční plán (úkol) 51 %  mléka.. Hospodářství Trhový Štěpánov předalo 
v I pololetí nad plán 37 000 litrů a hospodářství Soutice 13 000 litrů mléka. Na 
jednu dojnici byla produkce 8,09 litru, což je o půl litru denně více než v roce 
1982. Byla i zjištěna vzácná výjimka, že ve čtyřřadém kravíně v Trh. Štěpánově 
bylo po 3 dny v červenci nadojeno 11,5 litru na dojnici a den. Je to úkaz, jak 
může produkci mléka ovlivnit dobré krmivo a zřejmě i obsluha. Dne 8 až 10 
července vystavovalo JZD Trh. Štěpánov na zemědělské výstavě v „Černém lese“ 
u Benešova, drtič na umělá hnojiva, vyrobený z vyřazených strojů. Tento drtič 
zkonstruoval a vyrobil kolektiv pracovníků v dílnách mechanizačního střediska 
JZD. V den výstavy v „Černém lese“, sehrál zde sportovní oddíl JZD  Trhový 
Štěpánov volejbalový zápas a umístil se na II místě v oblastní soutěži. Již po 
několik roků udržuje JZD Trh. Štěpánov družbu s JRD Petrova Ves, okres Senica 
na Slovensku, která se vzájemně projevuje hlavně o žních. Letošního roku 1983 
opět odjely v první polovině července 2 kombajny na Slovensko na výpomoc 
zmíněnému JRD, které je ochotno dle potřeby vypomoci našemu družstvu v době 
našich žní ve špičce. 
 
Sucho a trvalá vedra 
V měsíci červenci 1983 se projevuje velmi citelně nedostatek vláhy v celé přírodě 
a hrozí nebezpečí ochuzením zeleného krmiva a zaschnutí ostatních plodin před 
jejich sklizní. 
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Ohroženy jsou hlavně brambory,řepa, kukuřice a není naděje na otavy. Jablka 
předčasně opadávají a hnijí na stromech. Teplota dosahuje na slunci až 40 
stupňů C. Ve studních citelně ubývá voda a zelené krmivo na polích začíná 
schnout. Obilovinám to už neublíží, ale naopak to pomáhá žním, které jsou již 
v plném proudu. 
 
Záchrana pro přírodu 
Jak praví staré přísloví :“nikdy nebylo zle, aby zas bylo dobře“. Dne 2 srpna 
k večeru začalo pršet a pršelo nepřetržitě 3 dny a 3 noci. Tím byly žně 
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samozřejmě přerušeny, ale nikdo si proto nestýskal, neboť jak se říká, že všechno 
má svůj konce a každý na tento déšť čekal. Po deštích se krásně dýchlo každému i 
přírodě a ona se za to odvděčila.. Žně byly dokončeny v klidu s minimálními 
ztrátami a slušnými hektarovými výnosy. Povzbudily se před sklizní i ostatní 
plodiny. Nastalo opět teplé a suché počasí, takže i sláma se sklidila včas a 
kvalitní. Žně ve sklizni obilovin skončily tohoto roku 1983 dne 22 srpna. Na 
zaznamenání výsledků zemědělské výroby si počkáme až po jejich konečném 
vyhodnocení. 
 
Renovace neobydlených chalup 
Z popisu chalup a jejich stavu zpracovaného v roce 1982 víme, že chalupa čp. 
29, byla naposledy renovována v roce 1912 a od té doby na ní nebyla provedena 
téměř ani potřebná údržba až do roku 1983. Tedy tohoto roku došlo k dohodě o 
prodeji a to mezi současným majitelem Jaroslavem Čížkem z Prahy, který 
chalupu zdědil v roce 1978 po své tetě Marii Havlíčkové, vdově po Františkovi 
Havlíčkovi, kteříšto manželé v chalupě žili posledních 60 roků a mezi manžely 
Procházkovými z Prahy. Jmenovaní manželé v průběhu tohoto roku 1983 začali 
s renovací vnitřku obytných místností a budou pokračovat postupně na celé 
chalupě. Taktéž opravují chalupu čp. 23, manželé Brožovi z Vlašimi, kteří ji 
koupili od Stanislava Hataše v roce 1982. 
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Dále došlo k renovaci obytné části místností v bývalém statku čp. 6. Jak je již 
v této kronice z roku 1953 zaznamenána událost o úředním vystěhování 
zemědělce Antonína Kerouše pro porušení zákona, byl tento objekt používán 
místním JZD včetně obytných budov, které byly používány jako skladiště umělých 
hnojiv a jako šrotárna obilí. Obytné místnosti byly tímto používáním tak zničeny, 
že je samo JZD, ani později MNV nechtěli opravit a všeobecný názor zněl: „to už 
žádnej nedá do pořádku“. V roce 1982 došlo k dohodě mezi místní organizací 
Svazu socialistické mládeže a JZD v Trh. Štěpánově a MNV tamtéž, že si 
jmenovaná organizace místnosti zrenovuje svépomocí a brigádami pro používání 
jako klubové zařízení. Dohoda byla všestranně schválena a svazáci již v roce 
1982 začali s úpravami. V roce 1983 předseda SSM Jiří Vošický, zaměstnanec 
ONV v Benešově, získal na základě již započaté práce finanční výpomoc na 
dokončení oprav , ale hlavně na zakoupení nových oken, dveří, cementu, vápna, 
písku, podlah, lina a zaplacení některých řemeslných prací, částku 42 000 Kčs. 
Tento zápis je z konce srpna 1983, kdy je již uděláno hodně práce a ještě je jí 
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mnoho dělat do konce roku s možností čerpat uvedenou částku. Členové SSM 
jsou velmi aktivní a je předpoklad, že započaté dílo zdárně dokončí. 
 
Odstěhovalo se z obce 5 obyvatel 
Letošního roku v srpnu 1983 se odstěhovalo z naší obce 5 mladých občanů, kteří 
velmi oslabí počet mladé generace, která je zde v současné době skrovně 
zastoupena. Je to vedoucí veřejné půjčovny knih Jaroslava Dekarliová a jako 
provdaná odešla za svým manželem do Brna, kde jsou oba zaměstnaní. Dále celá 
rodina Miroslava Filipa s manželkou a dvěma dcerami, 14 a 10 roků. 
Odstěhovali se do Benešova, kde si postavili svůj rodinný domek. Po tomto 
úbytku zůstává v Dubějovicích v polovině roku 1983 119 obyvatel. 
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Průběh žní roku 1983 
Letošní převážně suchý rok a slunečné počasí posloužilo k ideálnímu průběhu 
žní, které oproti předchzejícím létům začaly poměrně dříve a proběhly s nízkými 
ztrátami a minimálním dosušováním zrna. Skončily v našem družstvu tohoto roku 
1983, dne 22 srpna. 
Výnosy byly následující: 
                                                    Plán                         Skutečnost  
Pšenice ozimá           4     tuny   4,69 tuny 
Pšenice jarní          3,9   tuny   4.47 tuny 
Žito            3,9   tuny   3,73 tuny 
Ječmen ozimý           3,9   tuny   5,33 tuny 
Ječmen jarní          4,-    tuny   4,65 tuny 
Oves            3,9   tuny   4,75 tuny 
Obiloviny celkem          3,97 tuny   4,45 tuny 
Plán výroby          4,95  tuny   5,43 tuny 
Výroba splněna na 109 %  na IV místě v okrese. Státu dodáno 2 060 tun obilovin.  
 
Pořadí ve výrobě obilovin v okrese: 
Na I.     místě JZD Zdislavice 
Na II    místě JZD Čechtice 
Na III   místě JZD Pravonín 
Na IV   místě JZD Trhový Štěpánov 
Celookresní splnění výroby obilovin v okrese Benešov 3,95 tuny. 
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Na úklidu slámy se v našem JZD zúčastnily brigády z OPP Benešov, vodárny 
„Želivka“, rehabilitační ústav Kladruby a čokoládovny z Prahy. 
 
Červivost ovoce v r.1983 
Na jaře v době květu ovocných stromů, bylo možno předpokládat hojnost ovoce 
jako tomu bylo v roce předcházejícím. Avšak v průběhu léta, zvláště v oněch 
horkých dnech nastal velký opad ovoce ještě nezralého a červivého. Pozvolný 
opad byl sledován hned od založení plodů. V srpnu a začátkem září byly některé 
plody jablek a hrušek postiženy 
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hnilobou. Ke dni 12 září, kdy je proveden tento zápis, zůstala na stromech asi 
jedna třetina jablek, a ta stále ještě opadává červivá. Červivostí jsou též 
postiženy i rané švestky. 
 
Úroda medu roku 1983 
Následkem teplého letního počasí jsou všechny plody v přírodě vlivem sluníčka 
obdařeny velkou sladkostí a tak i ostatní rostliny a byliny poskytly včelám hojnou 
a kvalitní snůšku. Dobrý včelař, který se včelám věnoval, ten letošního roku 
neprodělal. Podle vlastního průzkumu a informace přímo u místního včelaře, i 
když se omlouval, že není tím dobrým včelařem, mám zjištěno, že letošní úroda 
medu zde na dubějovicku, byla opravdu dobrá a jeho průměr na jedno včelstvo 
činil 15 kg čistého medu. 
 
Zájezdy pracovníků JZD 
V průběhu výstavy „ Země živitelka“ v Č.Budějovicích uskutečnilo JZD Trh. 
Štěpánov 4 zájezdy na tuto výstavu. Že se uskutečnily zájezdy čtyři, k tomu 
napomohly dvě výhody. Jednou byla skutečnost, že bylo již po žních, a druhou, že 
má družstvo svůj vlastní autobus. Pro pracovníky v zemědělství je zemědělská 
výstava lákavým zážitkem, a proto se o tento zájezd ucházeli starší i mladší 
družstevníci a nikdo nelitoval. Nezapomíná se ani na družstevníky důchodce. 
V říjnu 1983 byl uskutečněn zájezd pro důchodce, zasloužilé družstevníky, který 
uspořádal „Svaz družstevních rolníků“ v rámci okresu. Z JZD Trhový Štěpánov 
bylo vybráno 6 důchodců. Cílem zájezdu bylo Kutnohorsko i samotná Kutná 
Hora, Kačina a okolí. Konečné setkání bylo v kulturním domě JZD ve 
Zdislavicích. Ještě tohoto roku bude uskutečněn zájezd do SSSR, kterého se 
zúčastní 4 pracovníci traktoristé, odměnou za dobrou práci. 
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Sociologický průzkum 
Na základě dobré spolupráce vedení z pracovníky JZD a naopak, bude 
v listopadu proveden sociologický  
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průzkum u 80 družstevníků.. Výsledkem má být celková úroveň života pracovníků 
v zemědělství založená jak na odměňování, tak i námaze při vykonávání jejich 
každodenní práce, hygieně a ještě mnoho dalších ukazatelů. Tento průzkum bude 
též prověrkou pracovních podmínek v zemědělství. 
 
Veřejná schůze v Dubějovicích 
Dne 28 října 1983 konaly složky NF veřejnou schůzi organizovanou Místním 
nár. výborem a obč. výborem na počest VŘSR. Přítomni byli: předseda MNV 
s.Johanis, předseda zákl. organizace KSČ a řed. školy v Trh,.Štěpánově s. Malý, 
poslankyně ONV s. Manichová, předseda obč. výboru s. Malý, poslankyně ONV 
s. Manichová, předseda obč. výboru s. Vinš a pionýři, kteří přednesli na zahájení 
schůze recitační budovatelský soubor veršů. Předseda MNV s. Johanis ve svém 
projevu připomněl mezinár. situaci, informoval přítomné o činnosti nár. výboru, 
o právech a povinnostech občanů a o sousedském soužití. Dále zhodnotil 
výsledky hospodaření JZD a informoval o veřejných službách. Velmi názorně 
slovy poukázal na bezohlednost některých lidí špatným přístupem k ochraně 
přírody a životního prostředí. Tento projev byl věcný a zanechal v přítomných 
mnoho poučení. Soudružka Manichová, poslankyně ONV, informovala o rozsáhlé 
činnosti okresního nár. výboru, které se vztahuje na MNV, o finančním rozpočtu 
a čerpání rozpočtu v průběhu volebního programu např. že v rámci okresu jsou 
finanční náklady na bytovou výstavbu v částce 530 milionů Kčs. Mluvila též i o 
životním prostředí a jeho ochraně. Informovala též o mezinár. situaci a o 
mírových manifestacích, které se konají i v rámci okresu Benešov proti 
rozmísťování nukleárních raket v západní Evropě i na celém západním 
kontinentu.. Soudruh Malý pronesl souhrn událostí o mezinár. situaci, o životě 
občanů v celém obvodu MNV Trh. Štěpánov, o škole a činnosti občan. výboru. 
Všechny projevy měli úroveň a všichni přítomní občané projevovali zájem o 
jejich náplň. Poté předseda obč. výboru s. Vinš otevřel diskusi a požádal o věcné 
připomínky. 
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Antonín Vrána připomněl předsedovi obč.výboru s. Vinšovi nesplněný slib a to, 
zakoupení nové stojanové pumpy na veřejnou obecní studnu, která je v době 
sucha jediným stálým zdrojem vody pro mnoho občanů i těm, kteří mají vlastní 
studnu, avšak v kritické době musí chodit do této veřejné. Předseda MNV s. 
Johanis souhlasil, aby byla nová pumpa zakoupena z prostředků MNV. Další 
diskusní příspěvek se dotýkal úpravy veřejné komunikace z Dubějovic do Soutic, 
která byla předmětem jednání již na mnoha veřejných schůzích. Předseda MNV 
s. Johanis ujistil přítomné, že se již na úpravě začalo pracovat směrem od Soutic. 
Krátce po této schůzi se občané přesvědčili, že prohlášení předsedy je 
skutečností. Byly zde ještě jiné problémy, například kde zajistit skládku odpadu 
z domácností, neboť mnoho hromádek se začíná objevovat na místech kolem 
obce tam, kam nepatří. Dále se ještě objevilo několik připomínek, které se 
v současné době nedaly řešit. Na závěr schůze předložil a osobně přečetl s. Malý 
rezoluci k záchraně míru a boji proti  rozmísťování atomových raket v západní 
Evropě a celém západním kontinentu. Pro tuto rezoluci hlasovali všichni 
přítomní a souhlasili, aby byla odeslána příslušným orgánům. Tímto byla 
veřejná schůze ukončena. 
 
Počasí v roce 1983 a jeho vliv na přírodu 
Na počátku tohoto roku, zaznamenáváme v lednu i únoru počasí jako jarní. 
Takto se o něm vyjadřovali i agronomové v JZD a již v únoru dělali urychleně 
přípravy na jarní práce. V tomto roce mělo počasí neobvyklé rozmary, které byly 
postrachem pro přírodu. Léto bylo suché a navíc ještě velmi horké. Tak 12 ledna 
máme zaznamenáno ve dne + 14 stupňů C, 16 ledna padal sníh při + 1 stupňů C. 
Ve 13,30 hod. toho dne, byl vidět na obloze velký blesk a silné zahřmění. Dne 25 
ledna byla denní teplota + 10 stupňů C, 26 ledna v poledne + 12 stupňů C a 27 
ledna ve 20 hodin ještě + 10 stupňů C. Dne 5 února v noci již –11 stupňů C. 
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Dne 8 února ve 13,30 hodin + 12 stupňů C a v noci na 9 únor –9stupňů C. Dne 
10 února  napadlo 5 cm sněhu v noci a večer 11 ho bylo 10 cm. Z 11 na 12 únor 
v noci připadlo ještě 20 cm. Tato 30 cm vrstva zůstala a hned následovalo 
několik mrazů, které dovršily až –20 stupňů C. Tím teprve nastala zima a dobrá 
naděje na záchranu porostů na polích. V březnu opět zima povolovala a 1 dubna 
celý den hustě pršelo. Dne 11 dubna v 15,30 hod.. jsme zaznamenali na slunci 28 
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stupňů C a 13 dubna přeháňky deště se sněhem. To již bylo možno až na malá 
přerušení vykonávat všechny jarní zemědělské práce a dala se předpokládat 
příznivá situace pro celou přírodu a její rostlinné dary. Avšak od poloviny května 
začalo teplé, ale stále suché počasí. Sena se krásně sušila, což bylo vítáno, ale 
v červnu se již projevoval vážný nedostatek vláhy a teplota stále stoupala. 
V červenci bylo stále ještě sucho a velká vedra. Například 27 července bylo na 
slunci + 40 stupňů C a ve 20 hod. večer ještě + 30 stupňů C až do večera a 
v noci na to začalo pršet. Pršelo 3 dny i v noci a to bylo vysvobození všeho 
v přírodě i pro dostatek vody v tocích a ve studních. Jako by všechno znovu 
obživlo. Úroda zemědělských výrobků vzdor všem těmto rozmarům počasí byla 
uspokojivá, v něčem velmi dobrá. A nyní úroda ovoce. V předu léta jsme 
zaznamenali předčasný opad ovoce a značná červivost. Jablka stále opadávala i 
nezralá, takže byla obava, že nezbudou ani na zimní uskladnění. Jelikož jarní 
květena byla bohatá, tím byla i podzimní sklizeň málo pod průměrem. Naopak 
hrušek a švestek  
bylo nad průměr a nestačily se ani zkonzumovat. Některé druhy od všeho ovoce 
hnily i na stromech. Příroda se ale rozmarům počasí ubránila a my budeme 
sledovat ještě podzimní sklizeň na polích. Staré přísloví praví, že nikdy nebylo 
tak zle, aby zas bylo dobře. A z těchto skutečných údajů o rozmarném počasí a 
obav z neúrody, je možno věřit, že příroda se brání a pomáhá sama. 
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Podzimní sklizeň r.1983 
Příznivé podzimní počasí v roce 1983 poskytlo zemědělcům neobvyklou pohodu 
při sklizni brambor. Teplota se pohybovala stále nad 10 stupňů C a suchá země 
vydávala pěkné suché brambory jak na uskladnění pro JZD, tak i pro trh a 
ostatní spotřebitele. Protože v létě chyběla potřebná vláha, a to velmi citelně, 
chyběl očekávaný výnos a nebyl splněn plán výroby. Jenže plánování výroby 
v zemědělství se nedá přirovnávat k plánování v průmyslu, neboť agronomové, 
pracovníci i vedení, jsou malými pány nad přírodou a počasím. Bylo neobvyklé 
sucho. Avšak vzdor horkému a suchému létu, družstvo splnilo plán výkupu na 
100% a též i sadba pro příští rok byla zajištěna. Naturální dávky pro 
družstevníky byly stanoveny na 8 q na každého pracujícího člena a 3 q pro 
důchodce. Skutečný výnos brambor v roce 1983 byl 192 q po hektaru. Dodatečně 
bylo rozhodnuto, že naturální dávky obilí budou doplněny ze 6 q na 9,5 q na 
člena. Sklizeň brambor tohoto roku byla skončena 24 října. 
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Sklizeň lnu r.1983 
Pěstování a sklízení lnu je záležitost velmi náročná a vyžaduje hlavně příhodné 
počasí. JZD Trh.Štěpánov pěstovalo len v roce 1983 na výměře 165 ha a díky 
dobrému počasí se podařilo všechnu jeho úrodu sklidit včas a kvalitní. Jeho 
kvalita při výkupu byla zařazena do I a II třídy a jen malá část do III. Průměrná 
tržba byla 280 Kčs za 1q. Sklizeň byla skončena 21 října, což bylo oproti 
předcházejícím rokům rekordně brzo. 
 
Z další činnosti JZD 
Dne 26 října 1983 byl uskutečněn zájezd pro důchodce, zasloužilé pracovníky 
JZD, který uspořádal „Svaz družstevních rolníků“ v rámci okresu. Z JZD Trhový 
Štěpánov bylo účastno 6 důchodců. Z naší přidružené obce Dubějovic též byl 
účasten jeden člen Josef Vošický, zakládající člen, nejdříve rostlinář a až dosud 
traktorista. Věk 73 kroků. Hlavním cílem zájezdu bylo kutnohorsko i samotná 
Kutná Hora, Kačina a okolí. Konečné setkání a ukončení zájezdu 
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bylo v kulturním domě JZD ve Zdislavicích. Letošního roku bude uskutečněn 
ještě jeden zájezd do SSSR , kterého se zúčastní 4 pracovníci JZD odměnou za 
dobrou práci v družstvu. Vybráni jsou: Novotný František - traktorista, Vlach 
Vratislav -traktorista, Balek Jiří – traktorista, Brzek Stanislav – opravář. 
 
Vyhodnocení 
JZD Trh. Štěpánov bylo vyhodnoceno v krajské soutěži pod názvem „Za vysoké 
výnosy obilí roku 1983“ a umístilo se na 6 místě ve 4 skupině s průměrným 
výnosem 4,45 tuny.  
 
Plán učňů 
Jelikož každoročně odchází z družstva několik pracovníků do důchodu, zajišťuje 
si vedení družstva novou mladou generaci tím, že přijímá na smlouvy žáky 
opouštějící školu, kteří se rozhodli pracovat v zemědělství. Je jim poskytnuta 
možnost učebního poměru ve vybraných profesích. Na rok 1984 má družstvo 
plán pro 4 učně . Pro 3 učně je to obor strojník pro zemědělskou výrobu a 1 učeň 
jako mechanik pro zemědělskou výrobu. 
 
Úhyn kuřat 
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V letošních horkých dnech v létě, uhynulo družstvu na farmě v Sedmpanech 2.700 
kuřat v hodnotě 80 000 Kčs. Příčinou toho byl výpadek elektrického proudu, čímž 
bylo vyřazeno z funkce nezbytné větrání prostor, kde byla kuřata ustájena. Podle 
informace zoologů, nastává v takovémto případě udušení kuřat ve velmi krátké 
době a žádná pomoc není tak rychlá, která by byla dost účinná pro záchranu. 
 
Včasné splnění mléka v roce 1983 
Tohoto roku 1983 byly vykazovány ve všech dekádách dobré výsledky v plnění 
mléka téměř ve všech kravínech našeho JZD. Čtyřřadý kravín v Trhovém 
Štěpánově splnil celoroční úkol 27 října, kravín v Souticích dne 30 října, 
v Dubějovicích 20 listopadu, v Dálkovicích 25 listopadu a Hulice 5 prosince. 
Ostatní 3 kravíny svůj úkol splnily později, ale důvod byl ten, že v průběhu roku 
nastaly stájové změny a plán byl nezměněn. 90 % mléka celkově, bylo zařazeno 
do I jakostní 
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třídy a průměrná tržba za 1 litr, byla cca 3,90 Kčs. 
 
Brigády žen z JZD v Praze 
Tak jako družstvo potřebuje v létě na pomoc brigády i z nezemědělských závodů, 
tak samo poskytuje v zimním období různou pomoc též i nezemědělským 
organizacím. Ve dnech 9,12 a 13 prosince 1983, se z našeho JZD zúčastnilo 25 
žen družstevnic, brigádní pomoci na předkolaudačním úklidu v nové budově 
Zahraničního obchodu v Praze. 
 
Výstavba nové odchovny mladého skotu 
Se stále rostoucími nároky na zemědělskou výrobu, narůstají současně vyšší 
náklady provozní. V našem družstvu na farmě v Trhovém Štěpánově vznikla 
potřeba výstavby odchovny mladého dobytka. Se stavbou bylo započato v roce 
1981 zbudováním základů pro konstrukci a hlavní stavba byla ukončena, 
provozu schopna v prosinci 1983. Tedy již v prosinci 1983 byla zde ustájena 
větší část stáda. Odchovna má kapacitu na 350 kusů dobytka a náklady na ní 
byly 2.250.000 Kčs. 
 
Renovace místností v objektu čp.6 
O renovaci a úpravách místností v budově čp.6, je již napsáno v této kronice na 
straně 239. Jedná se o neobydlené, v té době roku 1982 neobyvatelné místnosti, 
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velmi zanedbané, které používalo místní JZD. Jako skladiště. místní organizace 
socialistického svazu mládeže (SSM) potřebovala klubovnu pro svoji činnost, a 
rozhodla se, že by si tyto místnosti dala do pořádku. Tedy po dohodě s MNV a 
JZD, které dosud používá přilehlé hospodářské objekty, začali někteří členové za 
vedení předsedy organizace pracovat. Předsedou byl Jiří Vošický čp.17, další 
členové, Vinš Frant., Frajt Josef, Vinš Antonín a Vošický Antonín. Pracovali 
denně do pozdních večerních hodin, o sobotách i nedělích. Na základě této práce 
a po zjištění stavu objektu příslušným pracovníkem z ONV s. Fialou, obdržela 
organizace přes konto MNV částku 42.000 Kčs na úpravu klubovny. Tato částka 
byla 
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podmíněna k vyčerpání dokončit práci do konce roku 1983. Zednické práce 
provedli místní zedníci a to: Dekarli Bohumil, Vošický Josef, Žáček Stanislav a 
Mejšner Stanislav. Okresní stavební podnik Benešov položil PVC na podlahy 
v prosinci jako poslední dokončující práci. Jsou to čtyři místnosti různé velikosti 
a plocha všech podlah je 92 m čtverečních. Okresní sekretariát SSM v Benešově 
věnoval do místností nějaký nábytek, hudební skříň a televizi. Tedy plán i závazek 
byly splněny. Slavnostní otevření klubovny plánují svazáci na únor 1984. 
 
Výroční členská schůze požárníků 
Dne 18 prosince 1983 konali požárníci v Dubějovicích svoji výroční členskou 
schůzi. Jako delegát za Okresní výbor SPO, byl zde přítomen s. Pazour 
z Trhového Štěpánova.. Schůze se konala ve 14 hod. v místním pohostinství „U 
Zemanů“, kde je nyní vedoucí Dagmar Trpišovská. Přítomno bylo 28 členů. 
Organizace má v současné době členů, včetně starších důchodců, kteří se již 
nezúčastňují výcvikové činnosti sboru. Byla hodnocena údržba požární techniky 
ve skupině B, prevence, nácvik na okrskovou soutěž a její uskutečnění v Trhovém 
Štěpánově, žňové brigády požárníků, účast ve stejnokrojích na pohřbech 
zemřelých požárníků atd. Dále projednávala otázka zvolení nového předsedy 
požár. sboru za dosavadního Miroslava Filipa, který se v tomto roce odstěhoval 
do Benešova. Byl dán návrh na Jiřího Vošického mladšího, na doplnění výboru a 
výbor si pak zvolí ze svého středu nového předsedu. Návrh byl schválen a 
odhlasován. Schváleny byly i vytyčené úkoly na příští rok 1984, které obsahovaly 
téměř opětnou činnost tohoto roku a byly doplněny o sběr a odevzdání železného 
šrotu. Dále byl zvolen kronikář pož. sboru Miloslav Zeman čp.51. V diskusi byla 
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připomenuta ještě s rozhořčením nemilá příhoda při okrskové soutěži v Trhovém 
Štěpánově v červnu t.r. Soutěž se konala na poli a místo vodní nádrže byla zde 
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postavena kovová nádrž na povrchu pole, nezakopaná a její vrchní okraj byl 1 m 
nad terénem, což není příhodné pro sací hadici. Při rychlé práci uvedení stroje 
do činnosti, se sací část vymrskla nad hladinu vody. Poblíž nádrže zapisoval 
požárník s. Vinš bodové hodnocení, a když viděl tuto situaci, tak přiskočil a hodil 
savici do vody. To ale zjistila rozhodčí komise a celou soutěžní jednotku 
diskvalifikovala za cizí zásah a pomoc mimo pracovní četu. Okamžitě z toho 
nastal rozruch a soutěžní skupina 9 požárníků ignorovala další cvičení i nástup 
k vyhodnocení a zůstala stranou. Hlavní příčinou k nespokojenosti bylo 
rozhodnutí komise, že nedovolila zásahový útok opakovat jako jiným. Naši 
chlapci v tom viděli nespravedlnost a špatné uznání za dobrovolnou a náročnou 
práci. Na závěr výroční schůze zhodnotil s. Pazuor dobrou práci požárníků , 
načež bylo na nemilou záležitost zapomenuto a chlapci opět pojali dobrý postoj 
k další činnosti. 
 
Kulturní a společenský život v Dubějovicích v roce 1983  
Tuto otázku o společenském životě v naší obci, nelze zobrazit jen několika slovy 
tak, aby vystihla skutečnou situaci a spokojenost lidí. Kultura je velmi široký 
pojem a mnoho lidí si jí vysvětluje jednostranně a po svém. Někteří a je jich snad 
většina, si myslí, že kultura jsou jen taneční zábavy, estrády, kino apod. Já bych 
chtěl přirovnat kulturu všeobecně, v současné době k té dřívější, třeba jen 
k předválečné do roku 1939, a kterou si dobře pamatuji. Chtěl bych začít 
kulturou bydlení na vesnici. Od roku 1945 a hlavně 1948 se začínalo postupně 
v mnoha chalupách adaptovat a přestavovat. Největší stavební ruch byl po 
padesátých létech, kdy se začala tvořit jednotná zemědělská družstva. Do této 
doby, prádelna, koupelna, spíž apod., to byla vzácná výjimka. Záchod byl někde 
na zahradě, nebo za chlévem u hnoje, do bytu se z venku nepřezouvali, někde 
byla jen jedna 
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obývací místnost a malá komora a v takovém bytě vyrůstalo i 6 až 7 dětí. A tak by 
bylo možno ještě mnoho připomenout o životě a skrovnosti lidí na vesnici. Od 
roku 1948 bylo zde postaveno 5 nových rodinných domků, říkají jim vilky, se 
vším příslušenstvím, koupelnou, prádelnou, spíží, splachovacím glozetem, 
výběrovou dlažbou v chodbách, obklady na stěnách kuchyní a koupelen, 
palubkové obklady podél schodišť, terasově broušené schody, břizolitové fasády 
apod. Břizolitové fasády mají dnes i některé budovy staršího původu a též i 
pohodlné vnitřní vybavení s příslušenstvím, jako v těch nových. Skutečná 
statistika říká, že v současné době, tedy v roce 1983, je v Dubějovicích v každém 
obydleném domku televizor, ve dvou domácnostech 1 černobílý a 1 barevný, 
v každé rodině radiopřijímač i dva, včetně tranzistorů, několik magnetofonů, 
v každé domácnosti pračka elektrická i několik automatických, v každé lednička 
(chladnička) a někde samostatný mrazící box. Dále několik elektrických sporáků, 
ve větší části sporáky nebo dvouvařiče plynové, ústřední a etážové topení, 
ohřívače vody a ještě mnoho drobného a elektrického zařízení. Ve všech bytech 
jsou linolea a v pokojích koberce. Nikde již není jen holá prkenná nebo dlážděná 
podlaha jako dříve. Tak tolik ve stručnosti ke kultuře bydlení v Dubějovicích 
v roce 1983. A nyní jak vyjádřit život společenský. Taneční sál zde není 
v provozu, ale nač také v téhle malé obci taneční sál, když je tu nejvíce starších 
občanů, kteří by ani tančit nešli, pro ně jak sami říkají, je lepší pohodlí doma u 
televize nebo radia. Mladých je málo a ti raději jdou, převážně jedou do 
rušnějších sálů, kde hraje hlučná, moderní hudba. Mimo to mají zde svoji 
klubovnu s hudební skříní, radiem a televizorem. A jak vím, ani ti si nestěžují na 
nedostatek zábavy. Ta část občanů, kteří denně docházejí nebo dojíždějí do 
zaměstnání, po příchodu domů mají ještě svoji soukromou práci, na níž se 
vyžívají a je pro ně též zábavou. Večer jim stačí jako ostatním televize a rozhlas. 
V zimě po večerech se scházejí ženy u draní peří a tam si věru 
 
 
 
Kronika – strana 251 
 
 
 
povědí všechny novinky i drby o mladých a tak se bez námahy a finančního 
vydání velmi dobře baví. V létě i v zimě chodí ještě cca 10 důchodkyň pracovat 
do JZD do rostlinné výroby, která ještě dosud vyžaduje některé ruční práce. Zde 
si ženy též povědí co vařily, co budou vařit zítra, kam pojedou, kdo u nich byl na 
návštěvě, jak rostou vnoučata se všemi detaily, i které se už nepočurává apod. 
říká se, že na vesnici si lidé vidí až do talíře a toto rčení není daleko od 
skutečnosti. Sousedské vztahy jsou zde dobré až na nedávný, po mnoha létech se 
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vyskytnutý spor, který by nikdy nemusel být, kdyby všichni lidé byli uvážliví a 
hledali chybu a vinu sami na sobě. Jednalo se o zatarasení veřejné cesty a musel 
zasáhnout místní národní výbor. A ještě několik údajů na doplnění životní úrovně 
občanů. V současné době roku 1983 je v Dubějovicích 20 osobních automobilů 
různých značek a též tolik malých a větších motocyklů. Tento stav se však 
neustále mění, neboť mnozí občané, majitelé, se z různých důvodů stěhují jinam a 
tak s sebou odvážejí i vozidla. Kdyby se spočítala všechna vozidla, která 
dubějovičtí občané koupili od roku 1948, tak by jich byl dvojnásobek. 
Osmnáctkrát denně zde projíždí autobusy oběma směry a všechny zde mají 
zastávku. Je tu i linka přímo do Prahy. Mimo poslechu rozhlasu a televize se lidé 
informují o celosvětovém dění z veřejného denního tisku, který odebírá včetně 
nějakého týdeníku 28 domácností ze 34 obydlených domů. Každý pátek od 17 do 
18,30 hodin je otevřena místní půjčovna knih pro dospělé i pro mládež. Vedoucí 
této půjčovny je od srpna t.r. Marie Grohmanová po Jaroslavě Dekarliové, která 
se provdala a odešla do Brna za svým manželem. Marie Grohmanová, rozená 
Kadeřábková v Dubějovicích čp.21, je od 1.1.1983 též poštovní doručovatelkou 
pro obce Dubějovice, Sedmpany a Javorník.  
 
Zásobování 
Zásobování potravinami zajišťuje velkosklad „Jednoty“ z Vlašimi, stále čerstvým 
zbožím i zeleninou a drobnějším průmyslovým zbožím. Místní prodejnu tohoto 
zboží vede dále Dagmar Trpišovská, která současně vede i pohostinství. 
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Obě tyto veřejné služby jsou umístěny v soukromém objektu čp 12, dřívější 
pohostinství a trafika.. Prodejní doba potravin je pondělí, středa a pátek vždy od 
7 do 13 hodin a odpoledne od 15,30 do 16 hodin. Pohostinství je otevřeno od 19 
do 22 hodin. Prodej masa zajišťuje též obchod „Jednota“ pojízdnou prodejnou 
každý čtvrtek od 13 hodin. 
 
Poznámka k životní úrovni 1983 v Dubějovicích 
V místním Jednotném zemědělském družstvu pracovalo toho roku trvale 15 členů 
družstva a 10 důchodců. Všichni tito pracující v JZD, obdrželi naturální dávky 
obilí a brambor. Ječmene 3q, pšenice 6,5 q a 8 q brambor. Tyto naturálie 
umožnily družstevníkům výkrm vepřů a ještě další domácí drůbeže, jako slepic, 
kachen apod., a to jen pro svoji spotřebu. Nutno však připomenout, že tento 
domácí chov vyžaduje hodně práce vedle hlavního zaměstnání, ale je užitečný. 
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Domácí porážky vepřů byly uskutečněny ve 22 chalupách a poraženo bylo 
celkem 39 vepřů, což představovalo cca 7 000 kg vepřového masa. Tím byla 
zvýšena celostátní výroba masa a též zlepšena i životní úroveň zemědělských 
pracovníků. V tomto roce 1983 bylo v Dubějovicích 40 důchodců a jejich celkový 
měsíční důchod činil cca 44.000 Kčs. Počet trvale pracujících mimo obec na 
různých pracovištích a v různých profesích je v roce 1983 celkem 47. Z tohoto 
počtu letos nastoupily do zaměstnání 2 mladé učitelky Jana Kadeřábková čp.21 a 
Marie Brixiová čp.25 ,obě svobodné. 
 
Myslivost v roce 1983 
Od 1.1.1983 bylo provedeno nové rozdělení honebních území. V dubějovické 
honební oblasti byl dříve jen malý kousek lesa zvaný „Jakšovka“ a od 
„Jakšovky“  úzký lesík na „Úlehly“ a kolem něho údolíčko s loukami. Zde mohla 
přece jen část zvěře vyhnízdit. Po rozdělení honeb. území, zmíněný les a lou- 
 
 
 
Kronika –strana 253 
 
 
 
ky dostal sousední myslivecký spolek „Javorník“ a v dubějovské honitbě není ani 
strom a ani křovina. Celé honební území jsou nyní jen rovná holá pole, kde těžko 
vyhnízdí i skřivan. Již po několik roků sleduji volání křepelky a letošního roku 
jsem slyšel opět „p ět peněz“ jen na dvou místech v celém katastru. Jako stálý 
obyvatel byl zde viděn jeden bažantí kohout, který přilétl až do vsi. Sem tam 
někdy byl viděn ojediněle zajíc, ale srnčí častěji. Ta většinou přebíhala přes pole 
z lesa do lesa  avšak také do sousedního revíru. Taktéž bylo vidět přebíhat 
stádečko divočáků (prasat). Hon na dubějovickém katastru nebyl toho roku opět 
uskutečněn žádný a z těchto důvodů přestoupili dva myslivci do sousedního 
sdružení „Javorník“. 
 
Statistické  doplnění k předcházejícím údajům 
Ke konci roku 1983 je v Dubějovicích 47 chalup z celkového pořadí 51 
popisných čísel. Z tohoto počtu je jen 34 obydlených trvale. Ze třinácti 
neobydlených trvale, je 5 chalup rekreačních, z jedné další je zbudována 
klubovna svazu socialistické mládeže, jedna je bývalý MNV, kde je umístěna 
místní veřejná půjčovna knih a ostatních 6 jsou dědická vlastnictví, jejichž 
majitelé bydlí v jiném čp, nebo mimo obec. V trvale obydlených 34 domcích žije 
ke konci t.r. 1983 celkem 118 obyvatel. V průběhu roku odešlo z obce 8 mladých 
občanů. O pěti je již psáno v předu kroniky a další 3 jsou: Milan Mejšener čp.14, 
oženil se a odešel do Prahy. Marie Neradová, provdala se a odešla též do Prahy. 
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Vladimír Vošický čp.19, oženil se a odešel do Vlašimi. Všichni natrvalo, a toto je 
příklad, jak se vylidňuje vesnice. Zemřela 1 žena, Marie Filipová čp.28, ve věku 
79 roků. Narodila se 2 děcka. Vladimír Trpišovský čp. 12 a Květa Vojtová 
čp.24.Uskutečněny byly tedy celkem 3 sňatky. V roce 1983 je v Dubějovicích 5 
studujících. Dvě děvčata a jeden chlapec, absolvují střední školu ve Vlašimi a 
dvě děvčata vysokou školu. Jedno děvče pedagogickou v Brandýse nad Labem a 
je to Jaroslava Brixiová čp.25 a Zdena Kadeřábková čp.21, na Fakultě 
 
 
 
Kronika –strana 254 
 
 
 
dětského lékařství UK v Praze. Do základní devítileté školy do Trhového 
Štěpánova chodí  6 děvčat a 4 chlapci. Dvě ženy jsou v domácnosti a 2 na 
mateřské dovolené. Ostatní obyvatelé jsou kojenci a děti předškolního věku. 
 
Počasí v závěru roku 1983 
Dne 15 listopadu napadl první sníh a toho dne klesla teplota na –13 stupňů C. 
Pak mrazíky povolily a teplota se střídala a pohybovala se v noci –5 stupňů C, ve 
dne nad nulou, občas připadnulo trochu sněhu, za nějaký den slezl a tak se to 
střídalo i v prosinci. Dne 4 prosince byl mrazík po celý den, a proto mnoho lidí 
proneslo rčení podle staré pranostiky, že když na Barboru chodí husa po ledě, 
bude chodit o vánocích po blátě. Říká se to též i v opačném případě. Na svátek 
Barbory, tedy 4 prosince se také řežou třešňové větvičky s květnými pupeny, 
dávají se do vody v teplé místnosti a o vánocích pupeny rozvinou čerstvé 
třešňové květy. Pranostiky o huse a blátě se letos osvědčila jako již mnohokrát 
předtím a o vánocích bylo počasí jako v časném jaru. A tak to vydrželo až do 
samého konce roku do Silvestra. 
  
Údaje a zápisy v kronice zpracoval kronikář Stan. Žáček 
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Soupis dokumentů  k roku 1998 
Jmenování kronikářkou 
Průměrný věk obyvatel ke dni 8.10.1998 
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Věková struktura občanů ke dni 8.10.1998 
Foto SDH Dubějovice 1998 
Noviny- Listy Benešovska 
Volby do zastupitelstva obce  Trhový Štěpánov 13.a14.11.1998,Hlasovací 
lístek 
7/  Foto – letecké snímky Dubějovic a okolí – 25 ks 
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Průměrný věk obyvatel -  ke dni 08.10.1998 
 

Čtvrť (část) obce Dubějovice 
 

         Pohlaví  Kategorie  Počet   Prům.věk 
 
 mužské  muži   36   47,5 
    Chlapci  11     5,7 
 

    *   47   37,7 
 
 ženské  ženy   45   46,7 
    dívky     4   11,0 
 

    *   49   43,8 
 
c e l k e m        96   40,8 
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Věková struktura občanů ke dni : 08.10.98 
    Po deseti letech 
 
Dubějovice 
Věková kategorie   Muži  Ženy   Celkem 
 
do-10      8   1      9 
11-20      6   9    15 
21-30      3   9    12 
31-40      5   4      9 
41-50      9   6    15 
51-60      9   3    12 
61-70      2  10    12 
71-80      4   5      9 
81 a více     1   2      3 
celkem    47  49    96 
 
 
 
Volby do zastupitelstva obce Trhový Štěpánov 13. a 14. 11. 1998 
Zvolení členové obecního zastupitelstva 
1)     Josef Tomaides     412 hlasů 
2)     Ing. Karel Pokorný     362 hlasů 
3)     Ing. Antonín Vošický     337 hlasů 
4)     Jan Veselý      303 hlasů 
5)     Josef Korn      279 hlasů 
6)     Ing. Václav Nekvasil    225 hlasů 
7)     František Dvořák     218 hlasů 
8)     Jan Lejček      212 hlasů 
9)     Dana Paťhová     189 hlasů 
10) František Boušek     185 hlasů 
11) František Štika     183 hlasů 
12) Mgr. Hana Früblingová    165 hlasů 
13) Lubomír Pazour     157 hlasů 
14) Jitka Musilová     144 hlasů 
15) Marie Kuželová     110 hlasů 
 
Jmenování kronikářkou 
Na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva a obecní rady byla s platností od 
1.11.1998 jmenována kronikářkou obce Dubějovic – Marie Vojtová. Kronikářka 
shromažďuje údaje pro Kroniku Dubějovic od listopadu 98 a začíná ji psát 
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1prosince 1998 s tím, že retgrospektivní zápis s dodatečným zpracováním údajů 
za období 1984 až 1997 provede po zpracování záznamů roku 1998 
 
 
Stručný životopis kronikářky  
Narodila jsem se 8.10.1955  ve Vlašimi. Mé rodné jméno je Marie Neužilová.. 
Otec i matka byli zemědělci. Mám jednu starší sestru - Evu. Od narození stále 
bydlím v Dubějovicích  č.p. 24. Základní devítiletou školu jsem navštěvovala 
v Trhovém Štěpánově. Poté jsem studovala na Střední zemědělské škole, obor 
ekonomický v Hořovicích, okres Beroun. Po ukončení střední školy v roce 1975 
jsem nastoupila do Zemědělského zásobování a nákupu v okresním městě  
Benešově jako účetní. V roce 1979 jsem se  provdala za  Ing. Miroslava Vojtu ze 
Sedmpán. Od roku 1980 jsem pracovala  u stejného zaměstnavatele  ve Vlašimi a 
později ve Zdislavicích, /po dostavění druhého největšího sila na obilí 
v Čechách/. V roce 1992 jsem odešla pracovat do Pražských vodáren, závod  
Želivka - v Hulicích, opět jako účetní. Mám dvě dcery Pavlu a Květu. 
 
Okolnosti a situace, za níž došlo ke změně kronikáře 
Předchozí kronikář Stanislav Žáček zemřel v roce 1986. Byl dlouhodobě 
nemocen a poslední zápisy do kroniky byly vepsány  v roce 1983. Kronika nebyla 
nikomu předána a bylo tak učiněno až v roce 1998. Události z doby 1984 až 
1997 budou doplněny za pomoci žijících pamětníků. 
 
Demografické údaje za rok 1998 
Údaje z Obecního úřadu  1998 /příloha č.2a3 /. 
Věková struktura obyvatel naší obce ke dni 8.10.1998: 
Pohlaví mužského je 47 obyvatel průměrného věku 37,7 let. 
Pohlaví ženského je 49 obyvatel průměrného věku 43,8 let. 
Celkem je v Dubějovicích  96 obyvatel .Nejstarším mužem je pan Josef Frajt 
čp.3., narozen 24 8.1912 . Je mu nyní 86 let. Nejstarší  ženou je Marie Vošická  
čp.10, narozena  4.7.1913.V letošním roce oslavila 85 let. Nejmladším občanem 
naší 
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 vesnice je Martin Šraib narozen 4.5.1998 a Petr Dušek 3.2.1998.Tento rok 
zemřeli manželé Jiří Mejšner  84 let a Marie Mejšnerová,82 let. Dále zemřela 
paní Růžena Ryšavá ve věku 60 let. 
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Obecní samospráva  
Obecní úřad v Trhovém Štěpánově  mají Dubějovice  společný s obcí Sedmpány, 
Dálkovice, Střechov, Štěpánovská Lhota.. Budova Obecního úřadu se nachází  
v ulici směrem k Dubějovicům č.p. 269. Obec Trhový Štěpánov řídí 
patnáctičlenné obecní zastupitelstvo zvolené v komunálních volbách na podzim 
roku 1994.Volební období trvá 4 roky.Rada obce je pětičlenná a tvoří ji:starosta 
p.Josef Tomaides, místopředseda :Ing.Antonín Vošický, členové jsou: p.Jitka 
Hřebíková, Ing.Karel Pokorný a pan Jan Veselý. Za naši obec je v zastupitelstvu 
Ing.Antonín Vošický. Součástí správy obce jsou administrativní pracovnice :  
Františka Pacovská, nar.1953, bydlí v čp..58. Na obecním úřadě pracuje od 
1.8.1973. Provádí veškeré administrativní práce pro starostu a obecní úřad a 
vede místní matriku. Františka Lejčková, nar. 1946,bydlí v čp. 265. Pracuje zde 
od 1.6.1994. Je účetní, vede mzdovou agendu a má na starosti ohlašování zpráv 
místním rozhlasem. 
 
6.11.98 schůze občanů 
6.11.1998 se konala schůze občanů Dubějovic. Přítomní: starosta obce 
J.Tomaides, p.Hřebíková, Ing.Pokorný a Ing. Antonín Vošický. Z občanů naší 
obce byli přítomni - Kulíkovi čp.11 - 2x, p.Brixiová čp.25, Vošická čp.19, 
Kadeřábková č.p.21, Mejšnerová S. čp. 14, Vinšovi čp.35, Vošická H.čp.42 Vojta 
čp.24 - 2x, Filip čp.33 - 2x  Račanský čp.45, Janáček čp.26,.Jaroš čp 22, Vinš 
čp.50 - 2x, Novotný čp..26. Během tohoto volebního období se v naší obci 
provedla asfaltace návsi a úprava cesty k domu p.Jaroše, byla zlikvidována 
černá skládka u „Kupsáku“, zakoupily  se  kontejnery na odpad, byly zpracovány 
urbanistické studie obcí, opravena čekárna ČSAD, zakoupen automobil ARO pro 
Sbor dobrovolných hasičů v Dubějovicích v ceně 21.960Kč,  hasičská stříkačka 
s vybavením v ceně cca 50.000 Kč, opraven obecní dům. v Dubějovicích. za 
157.000Kč. V tomto domě byly opraveny dvě místnosti. Větší  místnost hasičů 
bude sloužit jako společenská místnost, kde si po dohodě s Ing.Antonínem 
Vošickým  mohou občané uspořádat různé soukromé oslavy. Ve druhé místnosti 
bude knihovna. Při této schůzi padla připomínka - mládež nemá hřiště, v obci 
není telefonní budka pro veřejnost /byla slíbena do konce roku/, je potřeba 
vybudovat kanalizaci v obci a zavést další veřejná  osvětlení  
 
Sbor dobrovolných hasičů 
V Dubějovicích  je činná organizace včelařů a Sbor dobrovolných hasičů. Tento 
sbor 
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 se účastní všech vypsaných soutěží v okolí. Do letošního roku měli hasiči starou 
výzbroj. I když měli při soutěžích dobré osobní výkony, na nejlepší umístění jim 
to nestačilo. Zúčastnili se soutěže: v Keblově 6.6.1998, v Sedmpánech 20.6.1998, 
ve Zdislavicích 22.8.1998 /příloha č. 4 - foto hasičů s novou stříkačkou/ 
.11.12.98 v 19 hodin měli hasiči v místním obecním domě výroční členskou 
schůzi .Mimo jiné jeden z bodů programu byl křest nové hasičské techniky. 
Přejme tomuto sboru mnoho úspěchů v soutěžích a málo skutečných akcí. 
 
Listy Benešovska 
V úterý 30. června 1998 byl vytištěn v Listech Benešovska  článek o naší obci. 
Stručně uvádím nadpisy článků uvedených v těchto novinách: Nikoho snad 
nezabije něco málo z historie, Pět otázek pro zástupce starosty A.Vošického, 
Poctivě odvedená práce je na obci vždy vidět, Kaleidoskop,Co v Dubějovicích do 
budoucna plánují? /Příloha č. 5/ 
 
Komunální volby 1998 
Volby do obecního zastupitelstva obce Trhový Štěpánov se uskutečnily 13 a 14 
listopadu 1998.Volilo se opět 15 členů do zastupitelstva obce /Příloha č.6/ 
.Za starostu byl opět zvolen p. Josef Tomaides. Zástupcem starosty byl zvolen 
Ing.Antonín Vošický, . Další členové rady jsou: Ing. Pokorný, p.Jan Lejček, 
p.František Dvořák. 
 
Příroda 
Letošní rok byl opět jako loňský rok bohatý na dešťové srážky. Bylo několik 
povodní na Moravě, v Polsku i na Ukrajině.Počasí se u nás v zimních měsících 
projevuje vyššími teplotami - spíše deštivo, Dokonce před vánoci vystoupily 
teploty k 10 stupňům Celsia. Sníh se objevuje v malém množství a na velice 
krátkou dobu. Ale např. v Kalifornii jsou velké větrné smršti a v Severní Americe 
a v Jižní Kanadě jsou nebezpečné přívaly sněhu. Letos se přes léto až do podzimu 
objevilo velké množství polních hrabošů. Bylo jich takové množství , že v několika 
zem.podnicích způsobili velké škody. Zemědělci proto zapichovali do zem. kultur 
dřevěné posedy pro dravce. Doufejme, že vlhké počasí v zimních  měsících tyto 
kolonie hrabošů  zničí 
. 
Zapsala kronikářka Marie Vojtová 


