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... vaše obec

Úvod:
Vážení spoluobčané,
jak jsme Vás již informovali v minulém zpravodaji, bude v nejbližší době zahájena výstavba splaškové kanalizace v obci. Abychom v maximální míře předešli problémům a nedorozuměním při
vlastní výstavbě a následném provozování kanalizace, naplánovali
jsme pro všechny zájemce ve středu 23. 07. 2014 v 18:00 společné
setkání občanů s projektantem v kulturním domě. Plánujeme také
i další veřejná setkání v průběhu realizace akce, abychom mohli
průběžně reagovat na případné nové požadavky a nedorozumění.
Rádi bychom Vás na tomto setkání seznámili s plánovanou realizací stavby kanalizace, tzn. zejména s průběhem výběrového
řízení na dodavatele stavby, s umístěním a vedením vlastní kanalizace, s řešením přípojek od domů, s harmonogramem výstavby, se
zkušenostmi z jiných obcí a dále vysvětlili všechny dotazy k této
stavbě.
Uvítáme co největší Vaši účast, abychom od začátku předešli
všem nedorozuměním, které by mohly zbytečně komplikovat
vlastní průběh výstavby a celkovou náladu v obci. Těšíme se na
Vaši účast.
Procházka Zbyněk, starosta obce

Pozvánka na setkání občanů s projektantem

Středa 23.7.2014 v 18:00 hod., kulturní dům

Zveme všechny spoluobčany na společné setkání občanů ke stavbě kanalizace a ČOV Střítež.
Zastupitelstvo obce Střítež
Fejeton - Že by za to mohla vojna
Antonín Zvěřina, Střítež

S čím si spojuji brambory? Asi prvně vezmu na přetřes ty méně
příjemné zážitky. Ten nejhorší? Dvouletá vojenská služba. Prvním rokem
se nám říkalo bažanti a čekali na nás ty méně příjemné události. K nim
patřilo škrábání brambor. Budíček ve tři ráno, odchod v zimě do nevytopené místnosti, uprostřed hromada brambor jak egyptská pyramida a před
námi úkol, do rána je oškrábat, aby je měla kuchyně k dispozici. Úděsná
vzpomínka.
Na střední škole nás každoročně čekal sběr brambor. O něco méně
úděsná vzpomínka. Technika ještě nebyla na výši a tak kombajn 30 4.B
musel samozřejmě vypomoci. Že jste o takovém kombajnu nikdy neslyšeli? Přece třicet studentů ze 4. B zemědělské školy samozřejmě s košíky
a traktorem s vlečkou. První dny to bylo opravdu utrpení, pak jsme si
zvykli. Nic jiného nám také nezbývalo.
A nyní? Přiznám se, že mám radost z každého pole, na kterém brambory rostou. A nyní se radost zdvojnásobila. Evropská unie patrně přiřkne
pěstitelům konzumních brambor dotace. To by mohlo znamenat, že se
aspoň částečně na Vysočinu vrátí. Špatná zpráva pro studenty, že se na pole
vrátí? Na nějaké brigády zapomeňte. I když by se možná nějaká korunka
hodila.
A závěr? Tak jen velice potichu. Přiznám se, že na rozdíl od prezidenta
Miloše Zemana, který si je na své vysočinské chalupě připravuje se
šnitlíkem a petrželkou, brambory moc nemusím. Že by za tím stál ten
nepříjemný zážitek z vojny?

2/2014
Základní data:
Aktuální počet obyvatel:
Aktuální čísla popisná:

533
178

Zajímavosti z kroniky Josefa Procházky (*1899, + 1971), část VI.:
r. 1941 - leden - velká sněhová
kalamita, vláda nařídila občanům
pracovní povinnost - prohazovat sníh
na silnicích - aby byly průjezdné
r. 1947 - 12. 6. - projížděl Stříteží
prezident Dr. E. Beneš do Znojma
r. 1947 - 25. 10. - malozemědělci
z obce založili družstvo, a koupili si
traktor
r. 1948 - 7. 10. - tragicky zahynul
pětiletý Rudolf Široký. Byl zachycen
traktorem při sklizni brambor na poli
Rybnických
r. 1948 - 28. 10. - v obci dokončen
místní rozhlas. Strojní zařízení dodala
firma Uhlíř z Třebíče za 35.000,- Kč.
Dráty, sloupy a instalaci provedl Karel Kratochvíl ze Stříteže
r. 1948 - 23. 11. - prezident Klement Gottwald se stal čestným občanem obce Střítež

Společenská rubrika:
Narozeni (IV. - VI. 2014):
Nela Sobotková (12. 6.), č. 114
Přihlášení občané (IV. -VI. 2014):
Zuzana Cahová (č.p. 55), Jiří Kosour (č.p. 7), Vladimír Kučera (č.
p. 135)
Významná životní jubilea:
červenec:
Marie Zvěřinová (80), č. 61
Marie Klusáčková (80), č. 68
srpen:
Alena Florová (80), č. 4
září:
Marie Prašovská (70), č. 77
Eva Ondráčková (70), č. 81
Josef Nevrzal (70), č. 121
Jan Krška (70), č. 22
Marie Fránková (90), č. 141
Všem jubilantům přejeme do dalších
let hodně zdraví, rodinné pohody
a štěstí

FOTOGRAFIE OBCE STŘÍTEŽ VIII.:

Foto: Vladimír Bazala obsadil 2. místo v krajské šachové soutěži - v kategorii
S 60. Třebíč 24. 5. 2014

TŘEBÍČ VE VÁLKÁCH MINULÝCH VĚKŮ.
ŽIVELNÉ POHROMY A EPIDEMIE:
Třebíč vynořuje se ze šera minulosti teprve v roce 1101, kdy
údělná knížata moravská Oldřich a Litolt založili zde klášter řehole
sv. Benedikta a mniši tohoto kláštera provedli svůj kolonisační úkol, jako na mnohých jiných místech, skvěle. Brzy po založení
kláštera shromáždili zde množství lidí, hledajících snadnější obživu
při bohatě nadaném klášteru, takže mohli postavit nádhernou baziliku a zřídit tvrdé hradby kolem svého sídla. Mýtili pilně lesy, zúrodňovali půdu, zakládali nové osady, cesty, divokou řeku sevřeli
v pevné břehy a osadili vesele klapajícími mlýny. Krajina oživla
dýmem vesnických chat, zarojila se stády chovného dobytka, zaskvěla se bujnou zelení polí, luk a zahrad, zahlaholila velebnými
zvuky zvonů vesnických kostelíků. Pod hradbami kláštera založeno
podhradí, původně ves „Podklášteří“, sloužící zemědělskému hospodářství kláštera. Když pak množící se obyvatelstvo nemělo
v „podklášteří“ dosti místa, přecházelo na pravý břeh řeky a zde
zakládalo své usedlosti, a to byl počátek vlastní Třebíče.
Král Přemysl Otakar, když u opata Matěje I. byl na klášteře
hostem, povýšil Třebíč na městečko a týž opat Matěj I. již v r. 1277
nazývá městečko „civitas nostra“, t. j. naší obcí a tím označuje ji za
osadu vyššího řádu s vlastní správou pro záležitosti administrativní
a vybavenou vykonáváním nižší soudní moci a důležitým právem
trhovým. S tímto právem se počala neodvisle od práce rolnické
rozvinovat řemesla a obchod a tak vznikala ponenáhlu zde vyšší
forma hospodářského života. Lze tedy právem říci, že Třebíč vstupuje celkem šťastně do dějin, vyhřívajíc se na slunku přízně bohatého a mocného kláštera. Avšak slunce stále nesvítí a na modré obloze
vyvstanou občas chmurné a černé mraky a tyto srazivše se, vyvolávají prudké a namnoze zhoubné bouře. A stejně tak tomu je v dějinách i s Třebíčí.
Další řádky jsou pokusem předvést obraz válečných událostí,
kterých byla Třebíč v minulosti svědkem, nebo i přímým účastníkem, a které zanechaly na jejím těle zpravidla hluboké krvácející
rány, z nichž se těžce a velmi bolestně zotavovala.
Vpády Mongolů na Moravu v r. 1241 a Kumánů r. 1252 nedosahovaly až k Třebíči a nezadržely tedy vývoj mladé osady, až teprve
v r. 1281 až 1286 zažily městečko i klášter, jejichž osudy byly v minulosti těsně spjaty, strastí válečných, kdy na Moravě zavládlo
pěstní právo a loupežní rytíři plenili města, osady a statky. Hůře
ještě bylo při opětném vpádu Kumánů v r. 1304, kdy na zboží kláštera třebíčského vypáleno a vyloupeno bylo 27 osad a vsí. Po
takových událostech bylo pochopitelné, že městečko otevřené
a každému nepříteli na milost a nemilost vydané, chtělo se chránit
hradbami a že o dovolení k tomu byl požádán již král Jan Lucemburský, když za svých výprav proti rušitelům obecného míru v létech 1312 a 1315 meškal na třebíčském klášteře. Avšak tužby
Třebíčanů byly splněny až o 20 let později a to listinou ze dne 29.
srpna 1335, kterou syn jmenovaného krále markrabí Karel, pozdější

Foto: Družstvo kuželkářů Střítež - Kutina, Hladík, Karpíšek - vyhrálo finále
Ligy neregistrovaných hráčů kuželek v sezóně 2013/14 (foto) a Třebíčskou
amatérskou ligu v kuželkách v sezóně 2013/14.
V letošním roce se střítežští kuželkáři - na kvalifikaci Mistrovství republiky
neregistrovaných hráčů kuželek - umístili na 28. místě z 600 družstev, v rámci
České republiky.

císař Karel IV., Otec vlasti, udělil Třebíči právo městské a s přivolením otcovým ustanovil, že se má do tří let silnými zdmi a příkopy
ohradit, také „ze všech a jednotlivých práv, užitkův, úřadův, a ustanovení věčně radovati, a jich užívati, jakých užívá a ze kterých kterakkoliv město Znojmo se raduje“.
Avšak již po smrti Karla IV. po největším rozkvětu počíná náhle
klášter i město upadat. Vojny mezi markrabětem Joštem a jeho bratrem Prokopem na rozhraní 14. a 15. století dokonávají zhoubné
dílo. Spojenci Prokopovi: Hynek z Jevišovic, zvaný Suchy čert,
a zejména Jan z Lamberka, příjmím Sokol, který na své tvrzi u Březníka je městu i klášteru nevítaným sousedem, pustoší mezi r. 1403
až 1405 opětně statky klášterní a i město samé. Klid po neblahé
válce občanské nastalý r. 1412 netrvá dlouho a počínající epopej husitská přináší bouře ještě hroznější. Nejprve popleněny byly klášter
i město od Žižky r. 1423 a horšímu osudu ušly jen proto, poněvadž
slepý vojevůdce na svém rychlém pochodu do Uher nechtěl se zdržovat jejich obléháním. Avšak r. 1424 opanovali Sirotci a Táboři
město i klášter a posádka, jíž tu zanechali, podnikala výpady na všechny strany a hubila kraj široko daleko ohněm a mečem v té míře, že
německá města moravská podnikla proti ní zvláštní výpravu. Ta
skončila vítězně pro Husity v otevřeném poli dne 3. října 1424 a se
stejným nezdarem setkalo se tažení samého císaře Zikmunda proti
městu i klášteru, neboť hrozivý pochod Táborů od Jihlavy vyprostil
obležené v listopadu 1424. Na jaře 1426 vpadly stotisícové armády
křižácké do severních Čech, a když nastala nutnost spojení veškerých sborů českých, odešli Táboři z Třebíče dobrovolně. Nastala
doba oddechu 4 let a v r. 1430 zmocnil se však Prokop Veliký města
podruhé a to bez boje. Klášter silně opevněný a četnou posádkou
opatřený zůstal však v moci Zikmundově až do konce válek husitských. Když po neblahé bitvě u Lipan byla zlomena moc Táborů
a Sirotků, držely se jejich posádky jako sbory úplně již ztracené
ještě po celý rok v Třebíči a Ivančicích. Krvavou tvář války uzřela
Třebíč po klidu téměř 50 letém, když Matyáš Korvín, pronásledující armády české na jejich zpátečním pochodu z Rakous, svou
lehkou jízdou je předstihl a přinutil knížete Viktorina, aby se zavřel
se svým zadním vojem v třebíčském klášteře. Korvín přivedl před
Třebíč deset tisíc jezdců a jádro jeho vojska tvořily slavné roty
bratrské, vedené Janem Jiskrou z Brandýsa, který byl donedávna
úhlavním nepřítelem Korvínovím. Přes obnovená opevnění a zřízení nových bašt a tvrzí na Hrádku a Strážné hoře nadešel nešťastný
den 14. května 1468. Při západu slunce po třídenních prudkých útocích bylo město dobyto a nastaly v něm hrůzy, jaké znala jen surová
doba tehdejšího válčení. Obyvatelé sice ohlašovali bílým praporem
z věže, že se vzdávají, ale toho nepřátelé již nedbali a vniknuvše do
města, zabíjeli vše živé, zapalovali domy, plenili a obránce zaháněli
zpět do bašt a věží a bezbranné lidi vrhali do hořících domů a dle
svědectví Korvínova město zkazili do samého kořene. Větší část
českého vojska se sice spasila ústupem Stařeckou branou po těžkém
pouličním boji do kláštera, aby však osudný den skončil úplnou
pohromou, prolomil se pod tíží odjíždějících vozů most přes řeku,

čímž byly ztraceny všechny zásoby a pak již bylo zřejmé, že i
obrana kláštera, musí skončit úplnou kapitulací, zvláště když
uvážíme, že s ustupujícím vojskem se prý uchýlilo do prostorů kláštera na 4 tisíce osob z města uprchlých mužů, žen i dětí. Když se
obléhání kláštera protáhlo již na čtvrtý týden, počal tam zavřené
velké množství lidí trápit krutý hlad a ještě více žízeň. Situace se
stala naprosto zoufalou, když nastávaly svatodušní svátky. Tu se
odhodlal kníže Viktorin k bohatýrskému činu, jednomu z nejslavnějších, jakými se honosí české válečné dějiny.
V noci z pátého na šestého června 1468 byl proveden z kláštera
ve třech tlupách skvělý výpad. První a druhá, v nichž byl i kníže Viktorin a výkvět českého rytířstva rozrazili jako klínem ležení Korvínovo na Hrádku a dostihli po značných ztrátách šťastně vozové
hradby českého vojska při řece u nynějšího Palečkova mlýna. Tlupa třetí, předem již obětovaná a zahynutí zasvěcená musela se vrátit
zpět na klášter. Nemajíce odnikud naději na spásu, souženi střelbou
z děl, trápeni krutým hladem a žízní, poddali se svým hejtmanem
Václavem Vlčkem z Čenkova dne 15. června 1468 taktéž Matyáši
Korvínovi, když jim povolil svobodný odchod s polovicí zbraní
a zbylých koní a tím byla nejslavnější, ale i nejžalostnější epocha
třebíčských dějin ukončena. Korvín se zdržel v Třebíči jen do 20.
června a nenalézaje ve zpustošeném městě a kraji ani potravin, ani
píce pro koně, odtáhl směrem k Brnu. Po válečném hlomozu nastal
mrtvý klid hřbitova ve městě do základu vyvráceném, i na klášteře
střelbou z větší části rozbořeném. Město prý zpustlo tak, že trním,
kopřivami a travou zarůstalo a že vlci vyli v jeho zříceninách. Na
paměť toho zpustošení býval až do 70 tých let 18. století vídán za
hlavním oltářem kostela sv. Martina obraz, jak vlk v tomto zpustlém kostele dáví kozu. Pozornosti ještě zasluhuje, že když se v
letech 1475 až 1480 počalo město zvedat z rumovišť a zřícenin,
Třebíčané, vracející se, aby obnovili své domy a usedlosti, přinesli
s sebou originály svých privilegií, které z krvavé řeže a dýmu požáru v r. 1468 zachránili.
Po více jak 60. letém mrtvém údobí v roce 1529 byly vypisovány velké daně na zemské zbrojení, když sultán Soliman obléhal
Vídeň a vznikly obavy z vpádu Turků na Moravu. Roku 1531 zuřil
na jihozápadní Moravě krutý mor, jimž i Třebíč byla navštívena.
Roku 1543 se od uherských hranic přivalilo obrovské množství kobylek v takových mračnech, že v pravé poledne nastala úplná tma.
Nejhůře řádila ta „metla Boží“ na Třebíčsku a na Jihlavsku. Kobylky sežraly během jednoho dne všechno obilí, trávu na loukách
a listí na stromech. Pošly jich potom tak ohromné spousty, že zdechliny teprve za mnoho dní mohly být spáleny nebo zakopány,
když hnilobný zápach z nich otrávil celé ovzduší a vyvolal nemoci,
které ve spojení s hladem po ztrátě celé úrody vyhubil velký počet
lidí. Roku 1598 bylo pozorováno na jihozápadní Moravě silné
zemětřesení. 19. 7. 1599 bylo město postiženo zhoubným požárem,
kterému padlo za oběť 113 domů a 14 stodol. V 17. století roku
1615 a 1616 panovala po celé Moravě nesmírná sucha, takže všechno obilí úplně poschlo, z hladu povstaly různé nemoci, hlavně
úplavice, která skosila tisíce lidí. S dalších válečných dějin Třebíče
stojí za zmínku, že tzv. „zimní král“ Bedřich Falcký při své cestě na
Moravu i do Třebíče přijel a 10. 1. 1620 pobyl den a noc na zdejším
zámku. Po bitvě bělohorské padl na Třebíčany smrtelný strach,
když docházely zprávy o pochodu Bukvoyově na Moravu, o drancování Čáslavi, Kutné Hory, Kolína a jiných měst. Z největších
úzkostí pomohl tehdy našemu městu „generální pardon“ Karlem ze
Žerotína vlastními prosbami a přímluvou císařovny u Ferdinanda
II. vyprošený dne 9. 12. 1620, neboť když armáda Bukvoyova po
krutém potrestání Jihlavy 14. 12. 1620 se hnula na Moravu, přeběhl
zhoubný příval kolem Třebíče bez valné škody a do města byla vložena jenom silná „salva quardia“, která na rozkaz císařův měla
poddané lidi paní ze Žerotína chránit před všemi těžkostmi. Od jara
1621 do konce září 1622 bylo vkládáno do města neustále vojsko,
kterému od sousedů musela být poskytována strava. Roku 1622 se
rozšířil po celé zemi mor, který pro neúrodu v roce 1623 dosáhl
neobyčejné prudkosti. Počátkem prosince 1623 přitrhly dva regimenty vojska biskupa slezského, které se zde po celý měsíc na
útraty města posilovaly a za nimi pak přicházely jako povodeň nové
oddíly vojenské, takže podle slov městského kronikáře Suchenia
„bylo jest tu soužení k víře nepodobné, když vojáci stále v zemi le-

želi, lid trápili, nuzili a bědovali“. Podle výpočtu téhož kronikáře
byl náklad na vydržování vojska v letech 1621 až 1622 přes 90. tisíc
zlatých rýnských a ve strašném roce 1623 - 322.288 zlatých
rýnských - tedy sumy, omračující svou výškou, zejména přihlédneme-li k tehdejší hodnotě peněz. Roku 1630 postihla celou zemi
neúroda. Lidé mleli kopřivy, trávu, listí, kůru, žaludy i řezanku
z čehož vznikly nemoci.
Za války třicetileté podnikala v roce 1632 vojska švédského
krále Gustava Adolfa zejména jeho saská armáda nájezdy až do
okolí Jihlavy a Třebíče. V roce 1643 se obrátila válka znovu na
Moravu a v Třebíči bylo zřízeno velké vojenské skladiště. Od té
doby až do konce hrozné války se hrnuly těžké válečné bědy na
město měrou vrchovatou. Roku 1644 byly velké rekvizice na obilí,
mouku a dobytek tak hrozné, že vyčerpaly naprosto veškeré zásoby
jak ve městě, tak i v celém kraji a nastal krutý hlad, který měl v roce
1645 za následek - mor.
Po bitvě u Jankova přešla ve dny od 11. do 21. března 1645
hlavní armáda švédská s generalissimem L. Torstensonem městem
Třebíči a podruhé opět téhož roku od 12. do 25. října. Aby pak
zkáza byla úplná a dokonalá musela Třebíč téměř po dva roky dávat
měsíčně 1200 zlatých hotových peněz, množství obilí, piva, vína
a různých potřeb a materiálu pro stavbu „šanců“ švédské posádce
v Jihlavě a to až do roku 1647. Zároveň však muselo město Třebíč
vydržovat po dlouhé měsíce císařské rakouské regimenty „nejvyšších“ Schneidera a Kapouna, kteří tu shromažďovali vojsko
chystající se k obležení Švédů v Jihlavě a svým lupičstvím a zejména bořením domů k získání paliva na vartách, snad ještě více
škody způsobili, než sami Švédové. Ku konci hrozné 30. leté války
zbylo v Třebíči dle výpočtu Sucheniových - pouhých 845 obyvatelů. V letech 1711 až 1712 nastal veliký pád dobytka - mor hovězí
a ovčí a po další čtyři roky následovala neslýchaná sucha a mor. Byl
hlad a nouze, celé rodiny vymíraly.
Ve válce o dědictví rakouské vtrhli Prušáci na Moravu koncem
roku 1741 vzaly Olomouc a 10. února 1742 dorazili do Třebíče
Ziethenovi pruští husaři, jimž muselo město zaplatit výpalné 12
tisíc zlatých, židé pak ještě zvlášť 6 tisíc zlatých. Vlastní armáda
s králem „Velkým Fritzem" následovala 12. února a ve městě bylo
ubytováno 12 000 mužů různých zbraní, zbytek byl rozložen do
blízkých vesnic. Pruský král se ubytoval na náměstí v hostinci „U
černého orla“ a zdržel se tu po osm dní až k němu přirazily pomocné
sbory saské a francouzské. Jeho vojsko sice velmi sužovalo občany
velkými rekvizicemi, avšak výstředností se nedopouštělo. Zle bylo
pouze na třebíčském zámku, když hejtman a úředníci kvapně
uprchli, dali se Prušáci do drancování, vše vyrabovali, víno ve sklepích vypili a co nemohli vypít prostě na zem vypustili. Po odchodu
pruské armády k Brnu přitáhli 24. února 1742 Sasové v síle 1500
mužů a zůstali tu 25 dní. Škody tímto vpádem způsobené byly
odhadnuty na 90 000 zlatých.
Neúrody v letech 1765 až 1769, 1771 a 1772 měly za následek
zhoubné nemoci z podvýživy. Následkem dlouhotrvajících dešťů
obilí vymoklo a lidé se z nedostatku živili otrubami, kůrou, kořínky
a mlýnským prachem. Velké selské povstání v roce 1775, které
v okresech zvláště kolem Třebíče nabylo velmi povážlivých rozměrů, bylo krutě vojenskou mocí potlačeno. V roce 1790 panovalo tak velké sucho, že pro dobytek nebylo ani trávy ani sena. Po
suchém létě ani na podzim nepršelo a vznikla velká drahota.
Nadešla doba 19. století, jehož počátek je ve znamení válek
napoleonských. Ve válce třetí koalice proti Napoleonovi I. přešel
městem Třebíčí ve dnech od 19. do 26. listopadu 1805 celý první
sbor „velké armády“ Napoleonovy s pomocnými kontingenty
bavorskými pod maršálem Bernadottem, po bitvě u Slavkova pak
ležely zde od 9. do 29. prosince 1805 divize generála Drouetta
a Dumoulina a teprve dne 13. ledna 1806 odešly poslední oddíly
francouzské jízdy. Živením tisíců lidí a koní a především obrovskými rekvizicemi suken, obuvi, košil, klobouků atd. vznikly městu výdaje na 300 000 zl. Za čtyři roky následovala druhá francouzská invaze, když po bitvě u Wagramu poražené vojsko
rakouské bylo na Moravu vytlačeno. Jelikož však bezprostředně
před bitvou u Znojma bylo uzavřeno příměří, nebylo již vojsko
francouzské vkládáno do města, nýbrž tábořilo venku na polích
u Boroviny směrem ku Starči a sice plných 42 dní, neboť právě přes

Třebíč šla demarkační čára, která dělila po dobu příměří obě
armády. Předvoj francouzský sestával z oddílů sboru maršála
Masseny z rakouského vojska byla zde pěchota hraničářská. Škoda
městu vzniklá oběma vojsky činila 100 000 zl.
Jako by tato neštěstí vůbec nemělo konce, přišly v roce 1806
a 1817 velké neúrody, v roce 1811 státní finanční krach, v roce 1819
dobytčí mor a 3. května 1821 velký požár, který zničil přes 100 domů v židovské obci a 50 na Podklášteří, 17. května 1822 celkem 38
domů na Jejkově a dne 14. července 1822 zažilo město Třebíč katastrofu tak děsnou, jako nikdy od dob vyvrácení Matyášem Korvínem a od běd války 301eté. Shořelo tenkrát 290 domů, radnice, obě
fary, škola městská i jejkovská, kostel sv. Martina s věží a zvony,
zůstalo bez přístřeší 700 rodin a celková škoda na majetku činila
plný 1 milion zlatých víd. čís. Tuto zkázu dovršila v r. 1830 velká
povodeň a cholerové epidemie v letech 1832 a 1836. Nově neštěstí
potkalo naše město požárem 25. května 1847, při němž shořelo opět
116 stavení a vzešlá škoda činila 262 257 zl. víd. čís.
Po 19 let bylo město jakžtakž ušetřeno válečných běd a živelných pohrom, až nadešel opět válečný rok 1866, kdy přešly městem
ve dnech 11. a 12. července dva husarské a čtyři dragounské rakouské pluky pod generálem Edelsheimem a po nich pruská armáda polabská pod generálem Hervartem z Bittenfeldu. V Třebíči
bylo ubytováno od 13. do 16. července přes 35 000 Prušáků a na
3000 koní, vezeno tudy 142 polních děl, množství mostních souprav a armádu sledovalo obrovské vozatajstvo. Škoda touto invazí
městu vzniklá činila 220 000 zl. r.č. Za vpádu Prušáků roku 1866
byla k nám zavlečena cholera, které padlo v každé osadě za oběť
mnoho lidí. Poté následovala opět živelná katastrofa - mohutný
požár 23. července 1873. Škoda přesahovala částku 350 000 zl.
Poslední dvě světové války z roku 1914 až 1918 a 1939 až 1945
jsou ještě v paměti současníků a hospodářské škody a obětí na
životech, které si vyžádaly, jsou tak obrovské, že by bylo potřeba
obsáhlé stati, aby mohly být podrobně vylíčeny.
Podle různých pramenů zpracovala M. Dvořáková kronikářka.

Z jednání zastupitelstva obce Střítež:
Zastupitelstvo Obce Střítež na zasedání:
č. 2 ze dne 7. 4. 2014
Schvaluje:
* závěrečný účet obce a závěrku za rok 2013 dle přílohy bez
výhrad
* zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2013 dle přílohy
* závěrečný účet a závěrku mateřské školy za rok 2013 bez
výhrad a o převedení hospodářského výsledku ve výši - 59.922,10
Kč do položky rozvahy „Výsledek hospodaření minulých účetních
období“
* inventarizaci majetku a závazků obce dle přílohy
* příkazní smlouvu se společností Stavební poradna, s.r.o. dle
přílohy
* dopravné do ZOO Liberec.
Bere na vědomí závěrečné účty následujících svazků obcí:
* Svazek obcí „Skládka TKO“
* Mikroregion TŘEBÍČSKO, dobrovolný svazek obcí
* VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí.
č. 3 ze dne 30. 6. 2014
Schvaluje:
* rozpočtovou změnu č. 1 dle přílohy
* pronájem pozemku 1168/1 dle přílohy
* pronájem pozemků pro honitbu dle přílohy
* dohodu se svazkem obcí Vodovody a kanalizace dle přílohy
* smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - úprava sítě
Telefónica dle přílohy
* smlouvu o smlouvě budoucí č.: 1030018511/001 s E.ON ČR
dle přílohy
* smlouvu o zřízení věcného břemene RWE Gasnet dle přílohy

* smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
EKOKOM dle přílohy
* zápisy v kronice
* pro nadcházející volební období počet členů zastupitelstva 7.
Zastupitelstvo obce, v souvislosti s přípravou stavby kanalizace
a ČOV Střítež, dále schvaluje:
* VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY NA STAVBU
KANALIZACE A ČOV STŘÍTEŽ. PO SKONČENÍ ODVOLACÍ
LHŮTY POVĚŘUJE ZASTUPITELSTVO STAROSTU
PODPISEM SMLOUVY S VYBRANÝM UCHAZEČEM.
* VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY NA TECHNICKÝ
DOZOR INVESTORA. PO SKONĆENÍ ODVOLACÍ LHŮTY
POVĚŘUJE ZASTUPITELSTVO STAROSTU PODPISEM
SMLOUVY S VYBRANÝM UCHAZEČEM.
* VYLOUČENÍ NABÍDKY NA STAVBU KANALIZACE
A ČOV STŘÍTEŽ UCHAZEČE KVIZ PARDUBICE.

Informace z obecního úřadu:
2. Komentář k některým rozhodnutím zastupitelstva:
Na zastupitelstvu č. 03/2014 ze dne 30. 06. 2014 zastupitelstvo obce
projednalo následující záležitosti
2.1. Obecné. Zastupitelstvo obce schválilo:
* Rozpočtovou změnu č. 1 dle přílohy - jako každý rok jsme
upravovali rozpočtované příjmy a výdaje o získané dotace a zpřesňovali příjmy a výdaje obce.
* Pronájem pozemku 1168/1 dle přílohy - vzhledem k tomu, že
původní smlouva skončila, bylo nutné zveřejnit záměr pronájmu zmíněného pozemku a odsouhlasit smlouvu novou. Jedná se o pozemek
u Toyoty.
* Pronájem pozemků pro honitbu dle přílohy - vzhledem k tomu, že
původní smlouva skončila, bylo nutné zveřejnit záměr pronájmu
příslušných pozemků a odsouhlasit smlouvu novou.
* Zápisy v kronice - jako každoročně jsme se seznámili s vedení
kroniky. Děkujeme pí Dvořákové za vzorné vedení obecní kroniky!
* Zastupitelstvo pro nadcházející volební období stanovilo počet
členů zastupitelstva na 7.
2.2. Smlouvy. Zastupitelstvo obce schválilo:
* Dohodu se svazkem obcí Vodovody a kanalizace dle přílohy bylo zpřesněno společné nakládání s obecním vodovodem mezi Obcí
Střítež, jako vlastníkem a svazkem obcí, jako provozovatelem.
* Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
EKOKOM dle přílohy - byla aktualizována smlouva zajištují pro obec
zpětný odběr a využití odpadů z obalů.
Následující smlouvy souvisely s umístěním inženýrských sítí na
obecních pozemcích pro telefony, plynovod a elektrické vedení:
* Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – úprava sítě
Telefónica dle přílohy.
* Smlouva o smlouvě budoucí č.: 1030018511/001 s E.ON ČR dle
přílohy.
* Smlouva o zřízení věcného břemene RWE Gasnet dle přílohy.
2.3. Výběrové řízení na stavbu kanalizace a ČOV Střítež
Zastupitelstvo obce, v souvislosti s přípravou stavby kanalizace a
ČOV Střítež, dále schválilo
* VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY NA STAVBU
KANALIZACE A ČOV STŘÍTEŽ. PO SKONČENÍ ODVOLACÍ
LHŮTY POVĚŘUJE ZASTUPITELSTVO STAROSTU PODPISEM SMLOUVY S VYBRANÝM UCHAZEČEM.
* VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY NA TECHNICKÝ
DOZOR INVESTORA. PO SKONČENÍ ODVOLACÍ LHŮTY
POVĚŘUJE ZASTUPITELSTVO STAROSTU PODPISEM
SMLOUVY S VYBRANÝM UCHAZEČEM.
* VYLOUČENÍ NABÍDKY NA STAVBU KANALIZACE A
ČOV STŘÍTEŽ UCHAZEČE KVIZ PARDUBICE, pro nesplnění
podmínek.
S výsledky výběrových řízení Vás po uplynutí odvolací lhůty seznámíme na setkání v kulturním domu.

Antonín Zvěřina ...Vzpomínání:
…na největší pátrací akci v dějinách Stříteže
Teď vám budu vyprávět o největší pátrací akci v dějinách Stříteže. Od
té doby jsem nic takového nezažil a patrně již nezažiji. Musím hned na
počátku říct, že to vše skončilo šťastným koncem. To bylo tak.
Bylo léto a byly prázdniny. Pokud mě paměť neklame psal se rok 1968.
Počasí nám opravdu přálo. Přímo vybízelo ke koupání. Tehdy byl ještě
k dispozici rybník pod kostelem Markovka. Nabízel nejen parádně teplou
vodu, ale taky parádně špinavou. To když se několika desítkám koupajících podařilo zvířit bahno na dně a voda pak neměla jen teplotu jako kafe,
ale jako kafe doopravdy vypadala. Jako černé kafe.
K rybníku chodily všechny generace střítežských obyvatel. My, menší
děti, jsme domů poslušně klusali v době, kdy se sluníčko zdaleka
nenaklonilo nad západní obzor. No a čím starší děti, tím dovolovali delší
pobyt.
Moje sestra ten rok byla nemocná. V té době ji nějaké nachlazení,
nějaká angína postihovala každý rok. A tak místo aby se s námi veselila,
ležela v pokoji pod duchnou a sípala. Ten den vypadal jako každý jiný.
Poměrně klidně začal i večer.
A pak to přišlo. Ztratila se Věra Kutinová. Její maminka ji marně
vyhlížela, kdy se od rybníka vrátí. Slunce se uklidilo někam na západ a začalo se smrákat a vždy poměrně poslušná dcerka nikde. Zprvu to ještě tak
dramaticky nevypadalo, ale postupem času se začala situace přiostřovat.
My děti z dolního konce, kteří jsme si zvykli hráti si pospolu, jsme jako
obvykle pobývaly před našim domem a s napětím pozorovaly vzniklou
situaci. Bylo to pro nás něco nového, něco, co jsme ještě nezaznamenaly.
Jak soumrak prostupoval krajinu, tvář paní Kutinové vypadla stále více
ztrápeněji. Pak už se jí po tvářích začaly koulet slzy jako hrachy.
Před očima měla ty nejčernější myšlenky. Samozřejmě jsme to
nechápaly, jen jsme vykuleně sledovaly situaci. Pak pan Kutina nastartoval automobil a vydal se k rybníku obhlédnout situaci. Vrátil se zpátky s
nepořízenou. To už by se dusno v této části Stříteže dalo krájet. Paní
Kutinová brečela zcela nahlas a bezradně vzhlížela směrem ke kostelíku
s nadějí, že se někde její jediná dcera přece jen objeví.
V té chvíli se do pátrání zapojily sestry Kratochvílovy, Jindra a Marie.
I pro ně to jistě bylo tak trochu zpestření nudného večera. Vydali jsme se
směrem ke křížku a pak dál po silnici směrem k rybníku. My děti v houfu,
tma spoutala krajinu do svých tenat. Náhle Jindra zbystřila sluch a pravila,
že se nějaké hlasy ozývají z lesíku s názvem Kosovice.
Ale co by tam Věra dělala? Od rybníku je to pěkný kus cesty. Spekulace nabraly na rychlosti. Že by ji někdo unesl právě tam? Že by ji někdo
přivázal ke stromu, aby nemohla odejít? Pan Kutina opět usedl za volant
a odvážně se vydal na cestu.
My děti už jsme nemohly být více vykulené. Žádná tehdejší ani
pozdější detektivka se tomuto zážitku nemohla vyrovnat. Nelekejte se,
všechno dobře dopadlo. Pan Kutina skutečně dceru objevil, naložil a dovezl. Jeho manželce spadl ze srdce tak velký kámen, že by se klidně mohl
probourat do Austrálie k protinožcům.

Závěrečný akt celého pátrání, tedy odměnu neposlušné dcery, jsme
zaznamenaly jen přes uši při povyku z dvorku rodiny Kutinovy. Myslím si,
že ten křik se mohl rozléhat od Kožichovic po Slavice a v některých úsecích i dál.
Největší napětí v nás vyvolávalo to, co se vlastně stalo. Jen tak podotýkám, že celou akci sledovala z okna i moje sestra, přece jen byly s Věrou
kamarádky a také ji zajímalo, jak celá věc dopadne. Rozuzlení? Druhý den
k nám přišla Věra na návštěvu a tvářila se, že se vůbec nic nestalo. Nu což,
u rybníka se dozvěděla, že jeden střítežský mladík hodlá v kosovickém
lesíku slavit svoje narozeniny a tak se k oslavě bez vědomí rodičů přidala.
Na nějaké následky vůbec nepomyslela. Celou akci pak zhodnotila jednou
krátkou větou: „Naši z toho udělali zbytečný rošambó.“ To byl výraz, který v té době měla mládež celkem v oblibě. Shakespeare to vyjádřil jiným úslovím, svoji hru nazval Mnoho povyku pro nic.
Musím říct, že obě Kratochvílovy sestry v nás vyvolaly respekt k jejím
osobám. Bez jejich pomoci kdoví jak by to dopadlo. A tak jsme jim daly
přiléhavé přezdívky, o kterých zřejmě dodnes neví. Jednu jsme překřtily na
detektiva Bystroouško a druhou na detektiva Bystroočko. Nehledejte
v tom nic urážlivého, prostě zafungovala dětská představivost. Dnes s odstupem času se dokážu do role paní Kutinové vžít, tenkrát to pro nás opravdu byla jenom vzrušující zábava.

Fejeton - Zase jsem malý kluk

Tedy že by prázdniny dětem začaly parádně, o tom se nedá mluvit.
Včera od rána pršelo a teplota rozhodně postrádala letní hodnotu, i když se
jednalo o 30. červen. A zatím to nevypadá, že by se počasí mělo obrátit
k lepšímu. Co v takových dnech dělat?
My jsme měli obrovskou výhodu. Náš dům měl obrovský průjezd,
kterému se říkalo forhauz. U takového stavení byl velice potřebný, na
dvorek se dalo zajet s traktorem třeba se senem, které by se jinak muselo
nosit několik desítek metrů v plachtě.
V době mého dětství se ale tento prostor již tak často nevyužíval. A tak
pokud o prázdninách pršelo, stával se naším rájem. Tehdy tam ještě byla
hliněná podlaha s mnoha nerovnostmi. To nám ale nevadilo, abychom tam
denně nehráli kuželky.
Ty jsem dostal o vánocích, jednalo se od devět dřevěných figur a dvě
malé koule ze stejného materiálu. Hráli jsme povětšinou hru, kterou nás
naučil můj tatínek. Říkalo se jí ruská, zda k nám opravdu přišla z Ruska
nevím, jen si pamatuji, že po srpnu 1968 ji tatínek překřtil na figurovou.
Byl to takový tichý protest proti ruským tankům, které se proháněly po
naší republice. V době prázdnin se u nás díky této hře scházely děti z celého
dolního konce, jak se naší části rodné vesnice říkalo. Nezřídka tam hrálo
populární kuželky dvacet a více hráčů.
Od té doby uplynulo už v potocích a řekách hodně vody. Dnes mají děti
k dispozici mnoho jiných zábav, počítač, televizi, kterou jsme od jara do
podzimu vůbec nepouštěli, mobily, takže se dá s kamarádem pokecat aniž
by člověk opustil svoje bydliště.
Dokonce počítač umožňuje hrát společně hry aniž by hráči byli v osobním kontaktu. Třeba to tak musí být. Třeba další generace na tom bude
ještě líp. Nebo hůř? Buď jak buď když procházím v rodném domě v létě
průjezdem, vždy zaslechnu údery koulí o kuželky a zaslechnu radostný ryk
nad povedeným hodem. Zase jsem aspoň na okamžik malý kluk. –zt-

SERIÁL - část obce nebo městyse (přidružená obec) s názvem Střítež v ČR:
21. Trutnov - Střítež a Nový Střítež (okres Trutnov , kraj Královohradecký)
Znak
města
Trutnov

www.trutnov.cz
1.

Starosta: Mgr. Ivan Adamec
Město Trutnov
Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov
Nadmořská výška
Zeměpisná šířka
Zeměpisná délka
Výměra katastru
Počet obyvatel
2.

414 m n.m.
50o33´38´´
o
15 54´47´´
10.336 ha
31.903

Město Trutnov leží v Trutnovské pahorkatině - část Krkonošského
podhůří. Městem protéká řeka Úpa. Město má 21 městských částí, a to i
Střítež (109 obyvatel) a Nový Střítež.
Historie a majitelé města:
První písemná zmínka je z r. 1260. Název města vychází z německého „truten ouwe - utěšená niva“. V r. 1421 byl Trutnov dobyt husitským
vojskem, v r. 1582 vznikl měšťanský pivovar a v 16. století byly zbudovány kamenné hradby. V r. 1642 město dobylo švédské vojsko, a v r. 1866 zde
došlo k bitvě mezi rakouskými a pruskými vojsky.
Zajímavosti města:
1. Trutnovské náměstí a barokní kostel Nar. Panny Marie (r. 1792)
2. Krakonošova kašna z r. 1892 na náměstí
3. Haasův palác z r. 1861, kostely, novogotická radnice z konce
16. století, národní dům z r. 1900, synagoga z r. 1885, janská kaple, ...
Osobnosti (rodáci města):
Samuel Fritz (*1654, †1725) - vědec a cestovatel. Šířil křesťanství
mezi jihoamerickými indiány. Je autorem mapy okolí řeky Amazonky.
Uffo Horn (*1817, †1860) - česko-německý básník, revolucionář,
spisovatel, novinář a politik.
Igo Etrich (*1879, †1967) - konstruktér letadla s přirozeně stabilní
nosnou plochou.
Zajímavosti v okolí:
Zoologická zahrada se safari - Dvůr Králové, státní zámek Kuks,...

Belgická armáda ve Sříteži u školky (31.5.2014):

V sobotu 31. 5. v poledne se nad obcí Střítež objevil transportní
letoun Lockheed C-130 Hercules, který slouží k transportu výsadku
vojsk a materiálu do nepřátelských teritorií. Při třech přeletech nad
obcí začali z letounu vyskakovat vojáci a přistávali na loukou u mateřské školky. Zda stála tři nákladní auta, „záchranka“ a vojáci v týlu. Jednalo se o vojáky belgické armády, kteří nad našim územím
prováděli vojenské cvičení ve spolupráci s českou armádou.
Přistálo zde 18 výsadkářů na paraglidingech, kteří po seskoku
nasedli do aut a odjeli. Na závěr dvakrát, velmi nízko, přeletěl nad
hlavami diváků letoun C-130 Herkules. Byl to nečekaný a velmi
zajímavý zážitek, který se znovu opakoval ve večerních hodinách.

Třídění elektroodpadů v obci Střítež:
Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí. V loňském roce naši občané odevzdali
k recyklaci 583 kg drobného elektra.
Naši občané již několik let třídí elektroodpad. Nyní můžeme
přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních
surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí, a
o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo
nebezpečného odpadu. Tyto informace vycházejí ze studií
neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr
a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše obec získala
certifikát - viz. sken.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru televizorů, monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu
a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí
vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci
byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou
prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší,
vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný
odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech
aspektech.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr
elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní
dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky
mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní
úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci
jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou
osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře
392 litru pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno
při 30 cyklech myčky nádobí.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti
Asekol vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili
celkem 582,50 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 14,13
3
MWh elektřiny, 1.003,53 litru ropy, 53,94 m vody a 0,26 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů
2
o 2,60 tun CO ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 11,18 tun.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost pruměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické
energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří
zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí,
zaslouží obrovský dík.

Život v obci - co se událo:

www.stritez-trebic.galerie.cz
www.striteztrebic.galerie.cz
www.ms-stritez.galerie.cz
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Hrkání v obci Střítež, 17.4.2014

1. Jarní úklid obce (15.4.), 2. Kontejner na bioodpad na návsi (16.4.), 3. Velikonoce v obci - tradiční hrkání dětí ze Stříteže (17.4.), 4.
Veteráni v obci (19.4.), 5. Pomlázka, mrskačka - Pondělí velikonoční (21.4.), 6. Stavění máje na návsi, s velkou účastí. Máj měřila 20,5 m
(26.4.), 7. Hod palicí do dálky. Pořadí: Petr Zahrádka, Ivan Hladík, Sláva Klepáček. Poprvé se uskutečnil i hod kuchyňským válečkem do
dálky pro ženy a hod kladívkem do dálky pro děti (26.4.), 8. Tradiční vyhrávka o pouti sv. Marka - Petrovanka Petrovice (27.4.), 9. Pouť sv.
Marka - jedna z prvních na okrese Třebíč (27.4.), 10. PETROVANKA - Petrovice - vyhrávka na návsi (27.4.), 11, 12. Otevření nového
dětského hřiště za podpory ČEZ. Dětské vystoupení, čarodějnice, občerstvení. Velká účast. (30.4.), 13. Cykloturistika - „střítežáci“ na
Mařence - nejvyšší hora na okrese Třebíč, 711 m n.m. (1.5.), 14. Koloběh Dalešického pivovaru. Závod na 100 km družstev. Družstvo má
5 členů. Ze Stříteže - Janoštík, Klepáček a Všetečka (17.5.), 15. Zájezd pořádaný obcí Střítež - ZOO Liberec (24.5.), 16. Volby do
Europarlamentu (23 a 24.5.), 17. Belgická armáda ve Stříteži, 18 výsadkářů na paraglidingech (31.5.), 18. Mistrovství ČR rádiem řízených
létajících maket letadel, letiště ve Stříteži (31.5.). Další fotografie - CO SE UDÁLO - na zadní straně Zpravodaje.

Velikonoční výzdoba obcí na okrese Třebíč:
1.

1.
2.

Velikonoční výzdoba obcí
na okrese Třebíč - rok 2014:

3.

4.

5.

1. KOŽICHOVICE
2. POLICE
3. DOLNÍ VILÉMOVICE
4. HORNICE
5. KOSTNÍKY

Život v obci - co se událo II.:
19.

21.

20.

19. „Provoz“ na novém multifunkčním hřišti, místní fotbalisté - neděle od 10:00, čtvrtek od 19:00 hodin (1.6.), 20 . Tradiční setkání důchodců
v kulturním domě, které pořádala obec Střítež. V letošním roce byla rekordní účast, prezentovalo se 60 místních důchodců, což je nejvíce za celou
dobu pořádání této akce (13.6.), 21. Turnaj ve stolním tenisu č. XII. Pořádala obec Střítež. Účastnilo se 12 hráčů, pořadí: 1. Ing. Vítězslav

Kudláček, 2. Augustin Jeleček a 3. Vladimír Kočí (21.6). Více foto na www.stritez.eu

Jak jde čas - pouťový víkend - Střítež:

25.4.-27.4.2014
© ing. Ivan Procházka, 2014 (design, foto, slogan, texty)

