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... vaše obec

Úvod:
Vážení spoluobčané,
po odstranění všech administrativních překážek bude v pondělí 13. 10. 2014 zahájena stavba kanalizace. Domácnosti,
kterých se bude týkat první etapa, osobně navštívíme a budeme
informovat o nejbližších záležitostech týkající se prováděné
výstavby v dané lokalitě. Podle sdělení realizační firmy zde
budou tři stavební skupiny, které budou v nejbližších týdnech
pracovat ve žlebu.
Současně proběhlo i výběrové řízení na banku, která bude
financovat vlastní podíl obce na této akci. Vzhledem k tomu, že
je obec ve výborné finanční situaci a kondici, je i vítězná nabídka ČSOB, a.s. mimořádně výhodná: během 15 let splácení
úvěru v celkové výši 11.000.000 Kč, budou celkové náklady
nad splátky vlastní jistiny úvěru činit cca 430 tis. Kč, což odpovídá úrokové sazbě 0,65 % ročně!
Současně dále probíhá příprava velké obnovy alejí topolů
a nové výsadby zeleně kolem polních cest a chodníku do Třebíče. Celková akce v hodnotě 821 tis. Kč bude ve výši 739 tis. Kč
dotována ze SFŽP, což činí 90 % nákladů. Akce proběhne ve
dvou etapách: kácení starých dřevin a příprava výsadby
proběhne v průběhu zimního období, vlastní výsadba nových
stromů a keřů pak bude provedena na jaře příštího roku. Celkem
tak bude zregenerováno 346 m alejí, 744 m bude nových alejí,
celkem bude vysazeno 47 ks alejových stromů a 73 ks alejových
ovocných stromů. Zvýšíme tak zejména bezpečnost v těchto
místech (neboť větve topolů jsou již dnes pro chodce a cyklisty
velmi nebezpečné), ale i v neposlední řadě významně obohatíme krajinu novou zelení.
Dále ještě proběhne v nejbližších týdnech osazení sloupů
veřejného osvětlení u chodníku do Třebíče a prodloužení
veřejného osvětlení z obce k nové mateřské školce a objektu pro
seniory. Věříme, že se tím výrazně zvýší bezpečnost a pohodlí
občanů, které využívají tyto chodníky.
V závěru týdne nás také čeká významná událost - volby do
obecního zastupitelstva. O vaši přízeň se ucházejí tři sdružení
nezávislých kandidátů a záleží jen na Vás, jaké si vyberete
vedení obce do dalších let.
Děkujeme Vám všem, kteří jste se společně zastupitelstvem
v uplynulých letech podíleli na zvelebování a rozvoji obce
a doufáme, že i v dalších letech se bude obec rozvíjet ke
spokojenosti všech jejich obyvatel.
Procházka Zbyněk, starosta obce.

3/2014
Základní data:
Aktuální počet obyvatel:
Aktuální čísla popisná:

526
178

Upozornění:
ZMĚNA - SVOZ ODPADŮ
2. 10. svoz dle plánu, 9. 10.
svoz po týdnu, 23. 10. další svoz
a pak po 14 dnech!
KURSY PLETENÍ
Od listopadu, pravděpodobně od soboty 8. 11. budou v KD
probíhat kursy pletení. Zájemci
o tento kurz, nahlaste se na OÚ.
VÝUKA ANGLIČTINY A
NĚMČINY - bude od října probíhat na OÚ Střítež. Zájemci se
mohou přihlásit na OÚ.
SVOZ NEBEZPEČNÝCH
ODPADŮ - 16. 11. 2013
08:10-08:15 Jednota, 08:2008:25 křižovatka-Kožichovice.
Sbírají se např. akumulátory,
obaly od barev, zářivky, TV,
rádia, osobní pneu, ledničky,
pračky, drobné elektrospotřebiče, atd.

Společenská rubrika:
Rozloučili jsme se (VII. - IX. 2014):
Josef Procházka (18.7., 59 let), č. 138
Odhlášení občané (VII. -IX. 2014):
Jakub Lipus (č. 7), Jitka a Kamila Pavelcová, Pavel a Viktor Pavelec (č.
105)
Významná životní jubilea:
říjen:

Milada Dvořáková (75), č. 17
listopad:

Volby do obecního zastupitelstva
10. a 11. 10. 2014
Volební místnost: kulturní dům Střítež

Robert Dvořák (80), č. 27
Jaroslav Krouchal (70), č. 108
Všem jubilantům přejeme do
dalších let hodně zdraví, štěstí
a rodinné pohody

FOTOGRAFIE OBCE STŘÍTEŽ IX. :

Pergamenová listina z roku 1608. Archiv města Třebíč.

ROK 2014 - 910 let od první zmínky Stříteže u Třebíče:

1.

2.

Koncem roku 2003 požádal tehdejší starosta Ing. Emil Vaníček
o návrh znaku obce. 9. ledna 2004 odpověděl Mgr. Jan Tejkal
z Ostravy Heřmanic z Heraldické tvorby. Zaslal textový materiál
návrhu znaku a praporu, předběžnou výtvarnou realizaci variant
návrhu znaku a praporu, vyjádření člena parlamentního Heraldického podvýboru z něhož vyplynulo, že návrhy jsou po stránce
heraldické v pořádku a mohou být předloženy Podvýboru pro heraldiku a vexilologii PS parlamentu ČR k projednání a schválení. Jednotlivé varianty návrhu symbolu vycházely důsledně z doloženého
historického pečetního znamení obce, jehož prostý námět variantně
doplnily dále odkazy na název obce a na významnou památku obce
- kostel sv. Marka.
Historické pečetní znamení obce (obr. 1.)
Dochované otisky a na jejich základě zhotovená překreslení
ukazují shodně kruhovou pečeť o průměru 23 mm, jejíž linkou
lemované pole nese vyobrazení barokně laděného heraldického
štítu s jednoduchou figurou pětice lučních květů na jednom
prohnutém stonku. V obvodu pečeti lemovaném dvěma linkami se
nachází český majuskulní opis OBEC STRZITEZSKA. Datováno
před rokem 1787.
Nový heraldický znak Stříteže (obr. 2.)
V intencích zásad heraldické tvorby, naznačených v obecném
úvodu těchto řádek, se ukazuje, že při tvorbě znaku obce Stříteže lze
velmi dobře postupovat heraldizovaného přepisu historického pečetního znamení obce, jenž zachovává kontinuitu patřičně jednoduchého a srozumitelného předheraldického a nového heraldického
symbolu obce. Kromě tohoto základního pečetního motivu je
ovšem možno uvažovat také o dalších dvou symbolicky silných
tématických okruzích.
a) mluvící znamení obce
mluvící znamení nebo mluvící znak představuje heraldický
symbol, který prostřednictvím ve znakovém štítě přítomné figury či
přítomných figur vyjadřuje více či méně zřetelným způsobem ná-

Vážení občané, na tomto místě otiskneme i vaše fotografie (historické i novější) zaměřené na Střítež, stačí je donést na obecní úřad (paní Vejtasová).

Obecní kniha z roku 1931 - původní razítko obce. Archiv města Třebíč.

zev obce. V případě Stříteže lze vyjádřit tradovaný původ názvu
obce (bažinatý les, močál) prostřednictvím tzv. heroldické (nebo-li
geometrickém dělením štítu vzniklé (figury vlnité hlavy či vlnité
paty štítu)
b) významná památka obce - kostel sv. Marka
na území obce se nachází zajímavá starobylá památka kostel sv.
Marka. Ve Vlastivědě moravské se dočteme, že „… znamenitá památka stavitelská zachovala se nám v kostelíku sv. Marka, který leží
čtvrt hodiny východně od Stříteže na vršku, nad potůčkem. Patří
mezi románské kostelíky s pravoúhlým chórem zakončené a věží
opatřené, má kruchtu do lodi silně rozšířenou“.
Na tuto skutečnost lze ve znaku obce poukázat prostřednictvím
tzv. atributu patrona kostela. V případě sv. Marka se jedná o velice
pěkný a ve znacích obcí a měst České republiky velice vzácný motiv okřídleného kráčejícího lva se svatozáří.
Symbolika návrhu obecního znaku stručně
I. Figura pětice lučních květů na jednom stonku, případně její
zjednodušená reflexe v podobě stonku s jedním květem doplněném
dvojicí květů volných představuje heraldizovaný přepis historického pečetního znamení obce z 18. století.
II. Heroldské figury vlnité hlavy či vlnité paty patří do kategorie
tzv. mluvících znamení, když náznakově odkazují na původ názvu
obce (bažinatý les, močál, mokřad).
III. Figura okřídleného lva sv. Marka odkazuje na významnou
památku obce - původně románský kostel sv. Marka.
IV. Barevná řešení znaků dávají obecně důraz na uplatnění heraldického pravidla o kombinaci kovu a barvy a dále vyjadřují:
Modrá, stříbrná = voda = název obce
Zlatá, modrá = zlatá pole nad modrým nebem
Stříbrná, červená (a modrá) = Morava
Zelená = venkovský charakter roviny
Obecní prapor (obr. 3)
Obecně platí, že podoba praporu by měla odpovídat koncepci
znaku. V případě všech variant lze při tom nejlépe aplikovat tzv.
částečné opakování znaku. Poměr šířky k délce praporu je dán
zásadami Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. Jedná se o poměr 2:3 (2 =
šířka, 3 = délka) jenž je shodný s poměrem stran České státní vlajky.

3.

Milí spoluobčané,
v letošním roce 2014 si připomínáme 910 výročí od první
písemné zmínky obce Střítež. Kolik asi generací prožilo doby
střídavě v míru, válkách a katastrofách. Robota, kterou museli naši
předkové zvládat, různé nemoci, epidemie, požáry, povodně. Těch
dobrých časů bylo jistě méně. Kolik vody uplynulo a kolik dětí se
narodilo za tu dobu a v jakých podmínkách žili. Kolik lidí šlo
cestami věků od minulosti ke dnešku…
Připomeňme si zmínku o Stříteži v zakládající listině kláštera
třebíčského. Kníže Litold Znojemský daroval témuž klášteru ze
svého majetku vesnice mezi nimiž je uvedena Střítež – psáno
CRETES – latinsky. Prvotní darování vesnic bylo roku 1101, ale
listina o tom byla vydaná při vysvěcení kostela sv. Benedikta (dnes
sv. Prokopa) v Třebíči roku 1104. Tato listina je nejstarší památkou
v naší krajině - obr. č. 1.
900sté výročí od první zmínky slavila Střítež dne 5.9.2004.
Byla to slavnost všech občanů, rodáků i hostů. Slavnost všech lidí
spojených s tímto místem, lidí hrdých na svůj kraj, na svou vesnici
opředenou tolika pověstmi, na památný kostelík u sv. Marka.
Obec Střítež se tak roku 2004 zařadila mezi obce, které mají
svůj znak i prapor. Dne 9.6.2004 bylo starostovi obce panu Ing
Emilu Vaníčkovi oznámeno rozhodnutí Parlamentu České
republiky slovy pana Lubomíra Zaorálka o udělení znaku obcí.
Slavnostní vysvěcení znaku a praporu bylo při slavnostní mši svaté
v kostelíku sv. Marka ve Stříteži v 13.30 hod dne 5.9.2004. Znak a
prapor světil tehdy pan děkan Ervín Jansa, který (mimochodem)
nastoupil do kostela Proměnění Páně v Třebíči Jejkově začátkem
září 2004. Při svém kázání pan děkan vzpomněl na předešlé
generace, jak málo o nich víme. Zdůraznil, že přesto je možné na
každém kroku narážet na plody jejich ducha i rukou. Kostelík sv.
Marka byl slavnostně vyzdoben květinami. Před kostelem byla
připravena hudební kapela Budějovanka k slavnostnímu průvodu
od kostela přes Žleb ( část Stříteže). Do čela průvodu nastoupily
mažoretky s působivým vystoupením. V čele průvodu šel starosta
obce, při pochodu se nesl prapor se znakem obce. K průvodu se
postupně přidávali další občané. První zastávka bylo položení
věnce červených anturií u památníku II. světové války a ukázka
vystoupení mažoretek. Druhá zastávka byla na návsi u památníku
Phdr Josefa Zvěřiny,významného kněze, teologa, rodáka ze
Stříteže. Památník se nachází před zvoničkou na návsi. K
památníku byl položen věnec růžových růží. Třetí zastávka byla
před památníkem obětí I. světové války na návsi před kulturním
domem. Krásný věnec z fialkových orchideí položil k památníku
tehdejší místostarosta obce pan Karel Průša. Poté došlo k vlastnímu
zahájení oslav projevem tehdejšího starosty pana Ing Emila
Vaníčka. Přivítal všechny přítomné, připomněl zakládající listinu
kláštera třebíčského o první zmínce Stříteže. Uvedl také, že zde již
dříve existovala vesnice Kosovice v místě, kde se dodnes název
vyskytuje. K 900 výročí byla vydána publikace o Stříteži. O
původu Stříteže od založení kláštera přes středověk až po
pojednání o střítežském velkostatku, některá fakta ze světových
válek, popsání historie školy, mateřské školy, činnost zájmových
organizací, kostel sv. Marka, střítežští rodáci. Pan starosta
zdůraznil, že obec se udělením znaku a praporu zařadila téměř mezi
tři tisíce měst a obcí v naší zemi s právem užívat výsostný znak a
prapor. Dále vysvětlil symboly na znaku. Uvedl, že znak se užívá v
záhlaví písemných dokumentů. Při té příležitosti byly vyrobeny i
drobné dárkové předměty ( vlaječky na dřevěné tyčce, keramické
hrnky a keramické pečetě s daty Střítež 1104 – 2004). V projevu
pan starosta připomněl, že Střítež má již 150 domů a 485 obyvatel a
co se v obci nachází. Obec se má šanci rozvíjet , stává se atraktivní
a zájemců o bydlení přibývá. Jsou připraveny lokality s počtem
stavebních míst a přání dostat se přes magickou hranici 500
obyvatel. Rozvojem by měla Střítež do budoucna zůstat tím čím je,
výhodnou polohou blízko města se zachováním bydlením
venkovského charakteru. Pan starosta řekl: „ Na závěr si dovolím
půjčit slova pana děkana, která vyslovil v kostele při svěcení znaku
a praporu obce. Obec je vlastně rodina a v dobré rodině by měla být
základem láska, ohleduplnost a vzájemná úcta. Tohle přeji Stříteži
do dalších let“.

S přáním hezkého odpoledne a příjemného zážitku po projevu
pana starosty následovalo vystoupení dětí mateřské školy pod
vedením paní ředitelky Nadi Musilové a paní učitelky Dagmar
Grenové. Před místní prodejnou jednoty byla ukázka výcviku
služebních psů a ukázka hasičské techniky z Třebíče. Celé
odpoledne krásně hrála kapela Budějovanka v parku před
kulturním domem. K občerstvení se podávaly čerstvě vyuzené
párky, klobásy, čepovalo se pivo, limonáda. Místní ženy napekly
hodně cukroví. Slavnostní ukončení programu bylo ve 20.30 hod
slavnostním ohňostrojem. A bílý lev na praporu a znaku se
svatozáří kolem hlavy k tomu všemu slavnostně přihlížel.
Zastupitelstvu obce patří poděkování, protože s oslavou bylo
hodně starostí. Též všem sponzorům a všem, kteří jakkoli
pomáhali. Na toto výročí zůstane všem pamětníkům hezká
vzpomínka a těm, kteří při tom nebyli ať slouží tato malá
upomínka.
Zpracovala Marie Dvořáková, kronikářka
Obr. č. 1 - Zakládající listina kláštera třebíčského.
Darování vesnic bylo roku 1101. Listina o tom byla vydaná
roku 1104. Tato listina je nejstarší písemnou památkou.

Obr. č. 2 - Oslavy v obci - udělení znaku a praporu (5.9. 2004)

Z jednání zastupitelstva obce Střítež:
Zastupitelstvo Obce Střítež na zasedání:
č. 4 ze dne 29.09. 2014
Schvaluje:
* rozpočtovou změnu č. 2 dle přílohy
* odložení projednání prodeje pozemků Lesům ČR po
zhotovení nového posudku
* smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
- E.ON Distribuce, a.s. na p.č. 1068/2 a 10638/3 a pověřuje
starostu obce jejím podpisem.

Informace z obecního úřadu:
1. Komentář k některým rozhodnutím zastupitelstva:
Na zastupitelstvu č. 04/2014 ze dne 29. 09. 2014 zastupitelstvo obce projednalo a schvalovalo následující záležitosti:
2.1. Obecné. Zastupitelstvo obce schválilo:
* Rozpočtovou změnu č. 2 dle přílohy- jako každý rok
jsme upravovali rozpočtované příjmy a výdaje o získané
dotace a zpřesňovali příjmy a výdaje obce.
* Další odložení projednání prodeje pozemků Lesům
ČR po zhotovení nového posudku.
2.2. Smlouvy. Zastupitelstvo obce schválilo:
Následující smlouvy souvisely s umístěním inženýrských
sítí na obecních pozemcích pro elektrické přípojky:
* Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene - E.ON Distribuce, a.s. na p.č. 1068/2 a 1068/3.
Na zastupitelstvu č. 05/2014 ze dne 8. 10. 2014 zastupitelstvo obce projednalo následující záležitosti
2.3. Výběrové řízení na financování stavby kanalizace
a ČOV Střítež
Zastupitelstvo obce, v souvislosti s přípravou stavby kanalizace a ČOV Střítež, schválilo
* Výběr nejvhodnější nabídky na financování stavby
kanalizace a ČOV Střítež. Po skončení odvolací lhůty
pověřuje zastupitelstvo starostu podpisem smlouvy s vybraným uchazečem.
Nejlepší nabídku podala banka ČSOB, a.s., která nabídla
nejlepší podmínky, které již byly v úvodu okomentovány.

DALŠÍ TERMÍN SBĚRU PAPÍRU BUDE V MŠ V ÚNORU 2015. Prosíme o sbírání papíru a o jeho předání
v MŠ. Přesný termín bude oznámen.

Antonín Zvěřina ...Vzpomínání:
…na kamaráda Jožina
Každý pohřeb je velice smutná záležitost a pokud jde člověk na
pohřeb kamarádovi, je to smutná záležitost dvojnásob. Ten pohřeb byl
velkolepý, pokud se tak dá označit situace, kdy se lidé loučí s blízkým
člověkem.
Velkolepý v tom, že málokterý člověk se může pochlubit takovou
účastí. Pochlubit takovou účastí? Samozřejmě je to nesmysl, ale myslím
si, že ty nejbližší musí hřát ve chvílích tohoto smutku, že jejich blízký měl
tolik přátel, kterým stálo za to se s ním rozloučit.
Rozloučit? Ono to vlastně rozloučení ani není, protože kdo opravdu
chce, občas si na něho vzpomene. Bylo nás tolik, že jsme se do smuteční
síně na novém hřbitově ani nevešli.
Nikdy se na pohřbu necpu někam dopředu, příčí se mi sledovat
pozůstalé a musím říct, že mě vždy potěší, pokud odepřou kondolence,
čili přání upřímné soustrasti.
Myslím si, že každý se s něčím takovým musí vyrovnat sám a někdy
přehnaná soustrast nikomu neprospěje. Stál jsem tedy venku, do smuteční
místnosti jsem se nevešel a vůbec mi to nevadilo.
A bylo mi nad slunce jasné, že by to nevadilo ani mému kamarádovi
Jožinu Procházkovi, kterému jsem svou účastí vzdával poslední, možná
ne poslední, ale jeden z holdů.
A byl čas na vzpomínání. Na to, co jsem spolu prožili, na to jaký byl.
A bylo opravdu na co vzpomínat. Vždyť hospodský na vesnici patří
k celebritám, k lidem, které každý zná, i když v hospodě nevysedává.
O mně se to říct nedá, já jsem vždy v hospodě vysedával rád, ono to
není jen o alkoholu, i když ten k tomu samozřejmě patří, ale i o tom, že se
člověk setká s kamarády a pokud za výčepním pultem stojí také kamarád,
je to o to lepší.
Ne, tím se nechci nijak dotknout jiných střítežských hospodských, na
ně přijde řada někdy příště, ale dnes je čas a chvilka zavzpomínat na
kamaráda Jožina.
Musím přiznat, že z dětství těch vzpomínek moc nemám. Dokonce
mám pocit, že snad ani nechodil do mateřské školy, ani ze základní školy
těch příhod moc není.
Ale jedno vím zcela jistě, už v dětství byl svůj. Jeden příklad za
všechny. Pan řídící Příbek uspořádal jeden z mnoha dětských dnů, kdy se
konal i závod na chůdách.
A vymyslel disciplínu, kdy závodníci měli trasu ujít co nejpomaleji.
Závodníci se opravdu ploužili, když najednou jeden z nich se vydal
rázným krokem k cíli.Kdo to byl? Přece Jožin Procházka! Chtěl vybočit
z řady, nebýt jako ostatní. A to měl ve vínku.
Další příhoda, která mi vytanula na mysli, patří do období dospívání.
Všichni moji stárníci mi dají za pravdu, že jsme se všichni zamilovali do
Nadi Kloudové, blonďatém idolu od potoka.
Přišla první zábava a kdopak ji držel za ruku k nevoli nás ostatních?
Přece Jožin! Tenkrát jsme mu to měli setsakrametsky za zlé. Další setkání
patří do období, kdy jsem o prázdninách pracoval na brigádě v tehdejším
samostatném střítežském zemědělském družstvu.

Bylo potřeba zacouvat s traktorem a vlečkou na určené místo a nikdo
se k tomu neměl. A on to dokázal. Tenkrát si ode mě vysloužil obdivný
pohled, byť si myslím, že ho příliš nevnímal.
Naše cesty se pak léta spíš míjely, jednalo se o nicotné epizody, které
se mi příliš nevklínily do paměti. Vše se změnilo, když usoudil, že jeho
život patří k hospodě.
Zprvu si otevřel takový malý lokál, na který vzpomínám velice rád.
Sedávala nás tam pěkná řádka lidí a bylo vidět, že Jožin zcela pookřál, že
konečně našel smysl svého života, že správně usoudil, že mezi lidmi je
jeho místo.
Sbližovalo nás mnoho věcí, jedna za všechny, oba jsme se narodili ve
znamení Berana, kteří jsou tak trochu sví a oba jsme vyznávali, že život se
má žít a užít.
Jožin nepatřil k hospodským, kteří se nevměšují do děje, který v hospodě probíhá. Snažil se být součástí hospody, jejím plnoprávným
členem. Občas se mu stalo,že ve svých názorech ulétl, pak se vždy obrátil
na mě se slovy: „Nemám pravdu?“
A já mu viděl na nose, jak moc bych mu ublížil, kdybych řekl, že ji
opravdu nemá. Nikdy jsem neměl to srdce mu to říct, a tak jsme volil
takový opatrný přístup, kdy jsem řekl, že ano a pak tu jeho pravdu trochu
upravil, ale tak aby valná část té jeho zůstala.
Čím byl opravdu charakteristický, tak to byl jeho smích. Chichotal se
tak upřímně, že nešlo se nesmát s ním. Byl opravdový kamarád, nikdy mě
neupomínal, pokud jsem měl v hospodě dluh, a někdy se nejednalo o
malou částku, doufám, že jsem mu vše zaplatil.
Ale peníze nebyly jeho hobby, nežil pro ně, kvůli nim. Víc ho těšili
kamarádi, hospodská pohoda se vším, co k tomu patřilo. Neváhal
protáhnout otevírací dobu, pokud k tomu byla vhodná příležitost.
Jako s muzikantem jsem se s ním nikdy nepotkal, ale muziku měl
upřímně rád. Tím, že je muzikant, se nikdy nechlubil, bral to jako svou
zálibu, nic víc, nic míň.
Kouřil opravdu s velkým gustem a dokázal se i pořádně napít, pokud
je mi známo, nikdy v opilosti nic nevyváděl, jen se znásobily jeho výbuchy upřímného smíchu. Jeho soukromý život hodnotit nemůžu, věřím, že
v posledních letech našel sám sobě a byl i v této oblasti šťastný.
Když jsem ze Stříteže zmizel, trochu jsme ztratili kontakt. Zašel jsem
opravdu jen občas. Není to tak dávno, kdy jsme společně vzpomínali, že z
vesnice mizí osobnosti.
Vzpomínali jsme na Bábuňka, na Smutného, na Chlubného, ale to
bylo výčet na samostatnou kapitolu. To jsme ani jeden z nás netušili, že za
několik měsíců ze střítežského života jedna taková osobnost zmizí.
Když jsem ho viděl naposledy, naprosto mi ztrnulo, i když jsem věděl,
že jeho zdravotní stav není dobrý. Zpráva o jeho úmrtí přišla jako blesk
z čistého nebe.
Co říci závěrem? Určitě někde tam nahoře si otevřel malou hospůdku
a mám to přímo před očima, jak tam na kole přijíždí Habas a pomalým
krokem kráčí Babouk. Sedí tam všichni, kdo za jeho období do jeho
hospůdky chodili a on roznáší pivo a panáky a je šťastný. Tak by to mělo
být a věřím, že i je.

SERIÁL - Pomníky I. světová válka - okres Třebíč - č. 1:
Řekni, kde ti muži jsou, co se s nimi mohlo stát?
Pomníky
Řekni, kde ti muži jsou, kde mohou být?
padlým v I.
Muži v plné zbroji jdou, do války je zase zvou.
světové válce Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí?
1914 až 1918, Pomníky padlým v I. světové válce se nacházejí v mnoha obcích nejen na okrese Třebíč, ale v celé
republice. Většinou působí masivním dojmem, často jsou ze žuly, jejíž vyleštěný povrch studí.
okres Třebíč České
Na deskách jsou vytesaná jména padlých občanů v dané obci. Když skončila I. světová válka, byla
Autor (text, foto):
ing. Ivan Procházka © 2014

v našich zemích sotva jedna rodina, která by nepřišla o svého tátu, syna či bratra. Jejich abecední
seznamy na pomnících děsí. Ztráta blízkého člověka nebyla jenom bolestí osobní, byla to rána pro
konkrétní lidské společenství. Pocit sounáležitosti byl mnohem větší, než je tomu dnes. Nebyla snad
u nás obec, která by svým padlým po první světové válce nepostavila pomník. Kolik bolesti muselo
být tehdy - v době těsně po první světové válce - v srdcích pozůstalých? Dnes kolem pomníku
projíždějí stovky aut bez povšimnutí. Občas se stane, že přece jen někdo zastaví a k pomníku zajde.
Třeba se dokonce zamyslí nad zmařenými životy lidí. Možná že se i zamyslí nad nesmyslností válek
a množstvím zbytečného utrpení.
Národní památník na Vítkově je funkcionalistický, byl postaven v r. 1929 až 1932 na Vítkově
v Praze, podle projektu Jana Zázvorky. Hlavním účelem mělo být uctění památky českých legionářů
a českého odboje v období 1. světové války, rozšířen byl v r. 1946 až 1949.

NOVÉ LETECKÉ SNÍMKY OBCE STŘÍTEŽ - červenec 2014
Více fotografií na www.striteztrebic.galerie.cz
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Život v obci - co se událo:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Zahájení školního roku v mateřské školce, přihlášeno
29. dětí (2.9.), 2. Zájezd pořádaný obcí - Země živitelka,
České Budějovice (30.8.), 3., 4. Výzdoba mateřské školky
- malování na sklo, „houbová“ výzdoba (2.9.), 5. Provoz
na novém multifunkčním hřišti (srpen), 6. Výlet pořádaný
obcí na zámek Milotice, skanzen Strážnice a na Bzenecké
vinobraní (20.9.), 7. Tryskem na Klučovskou horu, cyklozávody (28.9.), 8. Cirkus Carneval v místním kulturním
domě (29.9.). Více foto na: www.ms-stritez.galerie.cz

7.

8.

Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém volebním období.
Zastupitelstvo obce Střítež

VOLBY 2014
Jak šel čas:

1. Divadlo studentské, r. 1914
V obci Střítež se hrávalo ochotnické divadlo.

2. Povodeň v obci, r. 1941
6.6.1941 postihla naši obec,
část Žleb, povodeň, protrhla se
hráz rybníka Mareček.

3. Cyklistické závody, r. 1951

4. Družstvo hasičů, r. 1979

Na fotografii jsou i občané z naší obce.

V obci Střítež dříve působili dobrovolní hasiči.

Jak jde čas - zahájení nového školního roku v MŠ Střítež:

2.9.2014
© ing. Ivan Procházka, 2014 (design, foto, slogan, texty)

