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... vaše obec

Úvod:
Vážení spoluobčané,
Po mírné zimě máme za dveřmi nejvýznamnější svátky jara - Velikonoce, které se letos opět posunuly až do druhé poloviny dubna a hned následující víkend budeme mít pouť. Nechť vám jaro, slunce a probouzející se
jarní příroda dodá co nejvíce energie a sil pro nadcházející období. Tak si
Velikonoce, pouť a nastupující jaro co nejvíce užijte.
Nicméně obec v druhé polovině roku čeká méně příjemná akce, a to
výstavba nové kanalizace a ČOV. Nyní probíhá příprava této největší investice obce, která se dotkne nás všech a významně ovlivní život v obci na několik měsíců. Budeme se maximálně snažit, aby průběh výstavby kanalizace co nejméně komplikoval fungování obce.
Pro občany nepřinese výstavba a vlastní provoz nové kanalizace nějaké
hmatatelné plusy, spíše naopak, v praxi je často zjednodušeně vybudování
kanalizace spojováno s problémy při výstavbě, s následným placením stočného, apod. Na druhou stranu ale nám za mírný poplatek odpadnou starosti
s vyvážením jímky či provozem čističek, výrazně prospějeme čistotě životního prostředí v našem regionu a doufáme, že přes všechna negativa bude
stavba přijata a hodnocena pozitivně.
V této souvislosti je nutné také zdůraznit, že námi zvolená cesta vlastní
ČOV (na rozdíl od dříve preferovaného přečerpávání odpadních vod do třebíčské čistírny) nám přinese možnost si stanovovat vlastní cenu stočného,
která by, podle předběžných propočtů, měla být výrazně nižší, než je např. v
Třebíči. Cena stočného musí být dnes kalkulována tak, aby v sobě zahrnovala nejen náklady na vlastní provoz kanalizace, ale i částku na její budoucí
obnovu, aby obec si byla schopná v budoucnu kanalizaci sama opravit či
znovu vybudovat.
V současnosti bylo zahájeno a probíhá výběrové řízení na dodavatele
kanalizace. Začátek realizace předpokládáme v druhé polovině roku a ukončení do poloviny příštího roku. K průběhu a harmonogramu výstavby připravujeme veřejné setkání s občany obce, na kterém bychom rádi prodiskutovali se zájemci všechny aspekty výstavby a provozu této investice tak, aby se
předešlo nedorozuměním a aby vlastní stavba proběhla s co nejmenšími
komplikacemi.
Procházka Zbyněk, starosta obce.

Upozornění pro občany:
1. Tříkrálová sbírka v obci Střítež - r. 2014 - výtěžek činil 6.090,- Kč a byl předán charitě.
2. POPLATEK ZA PSY - r. 2014 (60,- Kč/rok). Poplatek uhraďte do 30. 4. 2014 na OÚ.
3. SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - firma ESKO-T uskuteční 19.4.2014 svoz nebezpečného odpadu. U Jednoty v 9:40 hod., u křižovatky na Kožichovice v 9:50 hod.
4. KOMUNÁLNÍ ODPAD - kdo platí hotově, je třeba uhradit do 30. 4. 2014. Poplatek 444 Kč
ročně - osoba do 64 let, nebo 222 Kč ročně - osoba 65 let a více.
5. NABÍDKA přepravní služby SOS Stařeč
Firma SOS nabízí pro seniory, nemocné občany, maminky s dětmi, hendikepované i ostatní
občany - dopravu a doprovod k lékařům, do zdravotnických zařízení, do lázní, na rehabilitace,
pomoc při vyřizování formalit, vyzvednutí léků a pomoc se zavazadly.
Ceny přepravy: 15 Kč/1 km mimo město, ve městě 80 Kč.
Kontakt - SOS: tel. +420 778 808 128, www.prepravnisluzbasos.cz

6. Volby do Evropského parlamentu. 23. a 25. 5. 2014.
7. Výlet - ZOO LIBEREC. Sobota 24. 5. 2014 - přihlášky OÚ.
8. Setkání s důchodci. Pátek 13. 6. 2014 od 16:00, v K.D.
9. Nově na OÚ od června 2014 ověřování listin a podpisů!
10. Deratizační přípravky jsou k dispozici na OÚ.
Obec zakoupila nový účetní program KEO W.
!!! Upozornění pro rodiče - u nového hřiště děti rozplétají plot, aby se dostaly na hřiště poučte je, ať to nedělají !!!

1/2014
Základní data:
Aktuální počet obyvatel:
Aktuální čísla popisná:

528
178

Zajímavosti z kroniky Josefa Procházky (*1899, + 1971), část V.:
r. 1945 - 8. 5. - byla ve 23:00 hod.
osvobozena Střítež. Od Výčap přijelo
asi 10 ruských tanků, které zastavily
před Mityskovou hospodou. Druhý
den tanky odjely do Třebíče, a ráno v
8:30 hod. přijeli Rusové, byl to mrak veliký počet. Večer z obce odjeli.
r. 1945 - 21. 9. - ruská armáda, při
návratu domů, byla opět v naší obci,
drancovala, požadovala dobytek, potraviny, šatstvo a jiné věci. Některé
transporty byly dobré jiné zlé a náročné. Zlou krev dělala vodka.
r. 1945 - 20. 10. - Rusové z automatů stříleli v okolí obce zvěř - pytlačili a ohrožovali bezpečnost lidí.
r. 1945 - 15. 12. - mezi mládeží
rozmohlo se pití lihovin měrou nebývalou.

Společenská rubrika:
Narozeni (I. 2014 - III. 2014):
Martin Račický (28.2.), č. 69
Lucie Šilhanová (27.3.), č. 110
Rozloučili jsme se (XII. 2013 - III. 2014):
Jana Brudíková (24.12., 67 let), č. 99
Přihlášení občané (I. - III. 2014):
Simon a Vlastimil Janků, Vendula
Mrázová, Dominik Rousek (č. 21),
Zuzana a Zuzana Roupcovy, Dominik a Pavel Roupec (č. 58)
Odhlášení občané (I. - III. 2014):
Zdeněk Ullreich (č. 107)
Významná životní jubilea:
duben 2014:

Jaroslava Benešová (80), č. 71
Jaroslava Břízová (70), č. 80
květen 2014:

Marie Dvořáková (75), č. 88
červen 2014:

Věra Široká (80), č. 90
František Oberreiter (70), č. 47
Všem jubilantům přejeme do
dalších let hodně zdraví, rodinné
pohody a štěstí

FOTOGRAFIE OBCE STŘÍTEŽ VII. :

Václav Maštera mladší - Francie, r. 2013. Bronz - soutěž družstev - mistrovství světa v lovu ryb na plavanou. Foto: archiv V. Maštera

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

František Oberreiter - Střítež č. 24. V zahradě před včelínem. Rok 1933.
Foto: archiv Jaroslav Oberreiter

HISTORIE VČELAŘSTVÍ:
Kdysi, možná již dávno v pravěku, vídával člověk medvěda
deroucího se do koruny stromu a dobývajícího se do dutiny. Medvěd něco vybíral, pojídal, odháněl od sebe veliké bzučící mouchy
a zase něco pojídal. Tak nějak asi poznal člověk, že ty veliké píchající mouchy jsou včely a to sladké a chutné, že je med.
Ve vývoji včelařství můžeme hovořit o čtyřech obdobích a zároveň o čtyřech způsobech hospodaření: včelaření sběrném (kořistnickém), včelaření lesním (brtnickém), včelaření rolnickém (domácím) a včelaření racionálním.
Včelaření sběrné. Lidé žijící v období lovectví a sběračství v jeskyních nedaleko lesů nebo přímo v lesích poznali dříve sladkou
chuť a vlastnosti medu než slanou chuť soli. Zpočátku zřejmě vyhledávali opuštěné dutiny stromů (brtě), které včely bud' opustily,
nebo v tomto místě vyhynuly a zůstaly po nich plásty s medem.
Včelaření lesní. Lidmi pečujícími o včely se stali brtníci, kteří
hlídali včely zasedlé v dutinách stromů - v brtích. Postupem doby si
však začali tyto dutiny uměle upravovat. Vedlo k tomu poznání, že
od včel lze získávat med každoročně. Brtník (obr. 1) pochopil, že
velikým nepřítelem včel je zima. Veliký otvor proto ucpával bud'
kusem drnu nebo mazlavým jílem. Aby se mohl člověk dostat k brti
ve větší výšce nad zemí, pořídil si „ostrev“ a používal ji jako
žebříku. Aby mohl klidně pracovat připoutával se volně ke kmeni
stromu provazem. Při vybírání medu potřeboval schránku na
odbírané včelí plásty. Nejprve to býval kožený vak, později nádoba
zvaná „lukno". Nalétávající včely byly však při kterékoliv práci
nepříjemným partnerem. Brtník proto hledal prostředky na svou
ochranu. Jedním ze způsobu brtníkovy ochrany bylo nakuřování
nebo vykuřování včel. K tomu sloužila hliněná nádobka a v ní žhavé
dřevěné uhlí, na které kladl silně kouřící a zapáchající látky. Medové plásty z dutin brtník buď vylamoval, nebo později vyřezával
zvláštním brtnickým nožem. Zpočátku vybírali brtníci med hned,
jak na včely přišli. Později, když už včely pěstovali, vybírali med
pravidelně a v určitý čas, obyčejně na podzim. Když poznali, že
včelám škodí, protože často přes zimu vyhynuly pro nedostatek
zásob, přestalo se s podzimním vybíráním a začalo se s „podřezem“
včel na jaře. Tento způsob se udržel v chovu včel po celá staletí.
Včelařství rolnické. Domácím včelařstvím se od počátku zabývali lidé usedlí, pro které bylo hlavním zdrojem obživy zemědělství a chov dobytka. Snaha mít vlastní a stálejší zdroj medu je
přivedla k tomu, že se chovu včel věnovali sami. Aby lidé práci kolem včel lehčeji zastali a nemuseli za nimi do lesů, přiváželi kusy
kmenů i se včelami a stavěli je nedaleko svých usedlostí. Včelařilo
se v úlech špalkových, klapetech, později v klátech (obr. 2). Špalkové úly bývaly ležaté i stojaté. Na rozdíl od brtníků se domácí
chovatelé včel nazývali včelníci, později včelaři. V 15. století dochází k přechodnému poklesu včelaření. Po husitských válkách
však rolnické včelaření znovu ožívá a porůznu se včelaří i v nových

Obr. č. 1 - Brtník

Obr. č. 2 - Úly - kláty

prkenných úlech. Po třicetileté válce, která hluboce postihla i naše
včelařství, nebyly pak snahy o jeho obnovu příliš výrazné.
Včelaření racionální. V dobách všeobecného úpadku po třicetileté válce zaniká tisíciletí trvající lesní včelařství, rozpadá se i včelařství domácí a z trosek starého včelařství začíná v 18. století
vyrůstat včelařství racionální. Důvodem, proč se počátek nového
období včelaření uvádí až od poloviny 18. století, jsou včelařské
patenty Marie Terezie z r. 1775 a 1776. Včelařství se dostává na
vyšší úroveň, když poznání způsobu života včel dospělo tak daleko,
aby se mohlo plánovitěji a racionálněji hospodařit.
Včelařské právo. V nejstarších dobách, kdy se hospodařilo
především v lesích, se včelařilo svobodně. Když se lesy dostaly do
majetku knížat a vrchností duchovních i světských, patřily výsledky včelaření jako vedlejší produkt lesa jejich majetníkům. Provozování brtnictví se propůjčovalo za poplatek. Domácí včelaření na
pozemcích rolníků bylo svobodné. Nejstarším právním předpisem
k chovu včel bylo trestání jejich krádeže. Tresty za krádež včel byly
velmi přísné a šetření o vině se dělo právem útrpným.
Dílo medu. Podle původu byl med rozlišován na květový (nektarový), medovicový (lesní) a smíšený (květový i medovicový).
Naši předkové získávali nejdříve tmavý med lesní. Světlejší domácí
med z květů je pozdějšího data. V minulosti se prodával med pěchovaný, plástový nebo vykapávaný. Od vynálezu medometu (1865) se
získává nejkvalitnější druh medu, med vytáčený. Včelí med se stal
samozřejmou součástí lidské stravy. Používal se nejen k přímému
slazení, ale i k přípravě sladkých kašovitých jídel. Prosná kaše s medem bývala u nás tak oblíbená, že se podávala i vzácným hostům.
V určité památné dny se rozdávala i na hradech a zámcích feudálního panstva. Med se používal při přípravě sladkého pečiva i při hotovení medových perníků. Setkáváme se s ním dokonce i při úpravě
masitých jídel. Bývaly to pečeně nadívané masovou náplní smíchanou s mandlemi, rozinkami, kořením a medem. Ryby se pekly
v těstovém „kabátě", do kterého se přidával med, zázvor a šafrán.
Med se přidával do polévek i do omáček. Medem se dokonce přislazovalo víno i pivo.

Medovina
Původně nahrazovala téměř všechny lihové nápoje. Byla
obětním darem, vkládala se i do hrobu mrtvým. Pila se pro chuť
a pro radost. Mnohdy bývala předmětem knížecích darování
klášterům i duchovenstvu. Až do 15. století byla obecně vyhledávaným nápojem a její výrobci, tzv. medníci, bývali váženými
občany. Ze starších dob se mnoho receptů nedochovalo. Zůstávaly
výrobním tajemstvím. Zajímavý recept na výrobu medoviny uvádí
P. Trutnovský v českém překladu Knihy Janšovy, vydané v Praze r.
1777. Na jeden díl medu dáme šest dílů vody. Vodu s medem vaříme tak dlouho, až se pění. Pěna se musí odebírat. Když už žádná
pěna není, zavěsí se do roztoku v plátěném pytlíčku koření, skořice,
rozkrájená pomerančová kůra, muškátový květ a muškátový ořech,
něco šafránu, zázvoru a pepře. Svařená tekutina se přecedí a nechá
vychladnout. Po třech až pěti nedělích kvašení je medovina dobrá
k pití. Po skončení kvašení se vložené koření odstraní, soudek se
uzavře a nechá ležet. Čím je medovina starší, tím je lepší.
Včelařství
Abychom dobře poznali na čem se včelařství zakládá a v čem
práce včelařovy pozůstavají, musíme znát přirozené vlastnosti
včel. Jednotlivá včela nemůže sama o sobě žít, vždycky jich musí
být mnoho pohromadě a ty činí jediný celek, takřka jednu rodinu,
v ní vládne jediná královna, která je zároveň jedinou matkou všech
a nejčetnější členové této rodiny jsou právě ony pilné včely. Jmenují se dělnice. Konečně patří ještě do této společnosti tzv. trubci, ti
nesnášejí med, zřídka vyletují a jen v létě jsou v obydlí včel k nalezení. V zimě zůstává tedy společnost včel jen z královny a dělnic.
Když se na začátku léta včely v úle hojně rozmnožily tak, že více
místa v něm nemají a když zároveň se v něm nalézá četný plod pro
několik královen, trubců a pro hojnost dělnic, stěhuje se část včel
do jiného bytu. Toto stěhování se jmenuje rojení včel a celý zástup
se nazývá roj. Obezřetný a zkušený včelař nedopouští, aby roj
vyletěl, ale dělá tzv. odnože včel. Když už roj vyletí musí se sebrat
do koše, což se nejlépe děje tak, že se celá větev ulomí. Nesmí se
však přitom přijít o královnu, jinak roj zahyne. V Čechách se lid
domnívá, že včely na všem, co se v rodině děje, podílu berou
a hospodář nesmí nikdy opomenout každou změnu jim oznámit,
jako když se někdo narodí nebo zemře. Zemře-li někdo, vejde
hospodář do včelínu klepe na úl a říká „včeličky, nelekejte se, ten a
ten se odebral na věčnost“. Zemře-li hospodář sám, musí se třikrát
zaklepat a včelám to oznámit, sice prý celý úl zahyne. O včelách se
také nesmí říkat, že pošly, tím méně, že chcíply, neboť včely jako
člověk jen umírají.
Včelaři ve Stříteži
Vynikajícím nestorem včelařem a v celém okolí na slovo vzatým odborníkem byl učitel ve Stříteži č.34 pan Antonín Stiksa (1)
narozen 11. 6. 1844 v Jaroměřicích nad Rokytnou. Zemřel 20. 12.
1912 v Třebíči. Jeho strýc Vilém dělal úly, byl stolařem. Tomu se od
něj naučil i pan učitel Stiksa. Zbudoval si sám včelín na jedno patro
se čtyřiceti úly. V jeho zahradě bylo vždy kolem třiceti špalků včel.
Do vzdálenosti třech hodin chůze do okolí Stříteže měl své zákazníky v oboru včelařství. K nim chodil opatrovat včelstvo a zaučovat
svými radami. Na zemskou včelařskou výstavu v r. 1901 dodal
fotografie včelína.
Současníkem včelařem ve Stříteži byl František Oberreiter
(2). Narodil se 7. 2. 1840 v Ostašově. Hospodařil jako rolník v blízkých Petrůvkách, později přešel na větší usedlost do Stříteže č. 24.
To byl bývalý manský statek v části Stříteže zvané Žleb. Ačkoli
rozlehlé hospodářství vyžadovalo hodně času, našel čas i pro milované včely. Byl členem spolku „Pohoran“ od jeho založení. Tento
první ideově samostatný včelařský spolek založil v roce 1896 Ludvík Doležal, rodák z Vysočiny (ředitel školy v Čáslavicích a v Třebíči). Prosazoval včelařskou svépomoc. Snažil se o založení včelařského družstva, které by vyrábělo včelařské potřeby a od včelařů
vykupovalo med. Uvažoval i o vaření medoviny a produkci dalších
výrobků z medu a včelího vosku. František Oberreiter byl pilným
navštěvovatelem včelařských schůzí, zkušený praktik i teoretik.
Byl to milý stařeček pevného zdraví. V roce 1911 odešel na výměnek, ale v roce 1914 se musel opět uchopit hospodářství za svého
syna, který byl povolán do války. Až do posledních dnů svého
života byl obdařen dobrou pamětí, sluchem i zrakem. Zemřel dne

10. 11. 1934 ve věku 94 let. Velká účast občanů na jeho pohřbu
svědčila o oblibě, které se těšil. Ještě v poslední chvíli před smrtí
v horečce se v mysli obíral svými včelami. „Včely se rojí, pomozte
mi obléct, musím je uložit“.
Nástupcem byl Jan Oberreiter č. 24 (* 5. 12. 1878) a dalším
nastupcem Františka Oberreitera byl jeho syn pan Vladimír Oberreiter (3) narozený 18. 5. 1928 ve Stříteži. Měl široké odborné
znalosti od svého otce a celý svůj život se věnoval pěstování včel.
Zemřel 14. 6. 2003.
Žena, která se věnovala též pěstování včel paní Marie Kršková
(4) narozena 7. 10. 1921 v Heralticích pocházela z včelařského rodu Lazarkových v Heralticích. Její otec, bratři a synovci se věnovali
včelařství. Zemřela 27. 3. 1995. Nyní se o několik včelstev stará
dcera Jana a vnuk Marek.
Velmi zkušený včelař a velice zručný muž ve výrobě dřevařské
byl pan Miroslav Beneš (5) ze Stříteže narozený 5. 11. 1930 ve
Stříteži. Záliba ve včelařství byla jeho celoživotní náplní. Zemřel
23. 4. 2012. Včelařství po něm převzal manžel jeho neteře pan Miroslav Nejedlý nar. roku 1970.
Největší včelařskou osobností je nyní pan Jaroslav Oberreiter
(6) nar. roku 1962, pravnuk shora již zmíněného Františka Oberreitera a syn Vladimíra Oberreitera. Jeho včelín je památkou na děda
i otce. Uvnitř včelína se nachází letopočet. Pan Jaroslav Oberreiter
je pravým odborníkem, má moderní zařízení, zajímá se o nové trendy ve včelařství, čte odbornou literaturu. Med od něj je opravdovou
pochoutkou.
Další nový včelař ve Stříteži je pan Jiří Hůlka nar. r. 1969.
Zajímavost ze sčítání lidu rok 1869 ve Stříteži.
V čísle 4 se nacházelo deset úlů včel, v čísle 11 sedm úlů, v čísle
12 dva úly, v čísle 14 devět úlů, v čísle sedmnáct dva úly.
Sčítání lidu rok 1880 ve Stříteži. V čísle 4 devět úlů, v čísle 11
deset úlů, v čísle 17 patnáct úlů, v čísle 21 pět úlů, v čísle 34 třináct
úlů, v čísle 39 jedenáct úlů.
V pozdějších sčítáních lidí již tyto poznámky nejsou uvedeny.
Na závěr: Slova Jana Amose Komenského: „Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a milovati než z mnoha knih učených“.
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Výsledky - stolní tenis - okresní přebor

IV. třída „A“ - po 14. kole (konečné pořadí):

1.
2.
2.
4.
5.
6.
7.

František Oberreiter, r. 1933 Dům č. 24 (manský statek), r. 2007

Mužstvo
BOB Třebíč
Kralice C
Číměř B
Střítež A
Třebíč D
Římov C
Dukovany B

Výhry
12
8
8
7
4
2
0

Remízy
0
1
0
0
0
1
0

Prohry
0
3
4
5
8
9
12

Skóre
173:43
130:86
123:93
114:102
104:112
76:140
36:180

Body
36
29
28
26
20
17
12

Sdělení OÚ Střítež. Výtěžek ze sbírkové pokladničky umístěné v prodejně TAKKO ze dne 3. 4. 2014 je 4.990,- Kč.
Sbírková pokladnička patří obecně prospěšné společnosti SVĚTÝLKO Brno. Zástupci OÚ se ze zákona musí účastnit rozpečeťování pokladniček, přepočítávání mincí a poté opět zapečetění pokladniček umístěných na katastru obce. Výtěžek pomáhá sociálně a zdravotně znevýhodněným občanům.

Informace z obecního úřadu:
Zastupitelstvo Obce Střítež na zasedání:

Včelařská výstava, Heraltice, r. 1936

Marek Štěpánek a Jaroslav Oberreiter, r. 2011

VZPOMÍNKA - Jan Příbek - 110 let:

Dne 29. 3. 2014 uplynulo 110 let od narození Jana Příbka,
řídícího učitele ve Stříteži. Ve Stříteži učil od r. 1941 až do r. 1965.
Narodil se 29. 3. 1904 v Telči. Otec byl fotograf. Jan Příbek měl
tři sestry. Oženil se s manželkou Hedvikou Václavkovou ze Slavic.
Spolu vychovali jedinou dceru Vlastu (* 1931), provdanou Pátkovou, která dosud žije v Třebíči.
Jan Příbek se věnoval svědomitě a poctivě učitelské práci. Za to
mu bylo přiznáno vyznamenání ONV v Třebíči za 42 roků učitelské
práce v okresu Třebíč.
Byl proslulým, uznávaným zkušebním komisařem kynologem
v celé československé republice.
Pečlivě vedl školní knihovnu. Zúčastňoval se kulturního dění
v obci společně s profesorem akademickým malířem ing. Jiřím
Dvořákem. Nacvičovali a režírovali s ochotníky divadelní hry,
které byly na vysoké úrovni.
Rád cestoval, pořádal školní výlety. Byl funkcionářem
hasičského sboru ve Stříteži.
Jeho láskou byla příroda. Psal i básně pod pseudonymem JPL Jan Příbek Lipský.
Zemřel 11. 12. 1976 a je pochován na hřbitově v Třebíči - Týně.
Zpracovala Marie Dvořáková, kronikářka

č. 1 ze dne 13. 01. 2014
Schvaluje:
* OZV č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
* OZV č. 2/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Střítež.
* Zadávací podmínky veřejné zakázky „KANALIZACE A ČOV
OBCE STŘÍTEŽ“ v předloženém znění.
č. 2 ze dne 07 . 04. 2014 - viz. www.stritez.eu
Komentář k některým rozhodnutím zastupitelstva:
Usnesení č. 2014/01 (13.1.2014) a usnesení č. 2014/02 (7.4.214),
kterým zastupitelstvo obce schválilo:
Obecně závazné vyhlášky (OZV):
* OZV č. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
* OZV č. 2/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Střítež.
Dle nové legislativy byly zaktualizovány tyto vyhlášky, s tím že ceny a slevy z cen za svoz odpadů se nezměnily.
Kanalizace:
- zadávací podmínky veřejné zakázky „KANALIZACE A ČOV
OBCE STŘÍTEŽ“
- příkazní smlouvu se společností Stavební poradna, s.r.o.
Pro zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací a
stavební dozor pro výstavbu kanalizace a ČOV byly odsouhlaseny zadávací podmínky veřejné zakázky a smlouva pro zajištění výběrových
řízení.
Závěrečný účet obce a související dokumenty:
- závěrečný účet obce a závěrku obce za rok 2013
- zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2013
- 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.
S ukončením roku je nezbytné, aby zastupitelstvo projednalo
a schválilo závěrečný účet obce a související dokumenty. Současné
projednání a schválení zprávy o hospodaření obce nadřízenými orgány
a ve které nebyly shledány žádné závady.
Závěrečné účty následujících svazků obcí:
1. Svazek obcí „Skládka TKO“, 2. Mikroregion TŘEBÍČSKO,
dobrovolný svazek obcí, 3. Vodovod a kanalizace, svazek obcí.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí závěrečné účty svazků obcí.

Antonín Zvěřina ...Vzpomínání:
…na hospodu U zeleného stromu
Hospůdko, hospůdko malá, hospůdko začouzená, ty jsi mi mé
mládí vzala, bylas mi přisouzena, tak tuhle písničku si směle můžu
zpívat, protože jsem ve střítežských hospodách nějaký čas strávil.
Pokud si někdo bude myslet, že tohoto času lituji, tak se šeredně
mýlí. Naopak si myslím, že to byl velice účelně využitý čas, který
člověka v životě patřičně zocelí. A nakonec uznejte sami, co by to
bylo za hospody bez lidí.
Hospoda mě přitahovala od dětského věku, kdy tam ještě
docházel děda a musím přiznat, že ten se uměl napít. Bohužel jsem
částečně geny zdědil po něm, ale s tím člověk nic nenadělá, s tím se
musí vyrovnat.
Přiznám se, že v době, kdy tomuto zařízení na okraji hospody
vládl Vašek Doležal, tak jsem měl smůlu. Nebylo to proto, že by
tento hostinský ke mně měl nějakou averzi, ale bylo to kvůli mému
vzhledu. Už dávno mi minulo osmnáct a on mi to ne a ne uvěřit.
A řekněte sami, copak dospělý člověk ponese sebou v rodné obci
do hospodu občanský průkaz a tam se bude ztrapňovat dokazováním, že je mu už osmnáct.
Přiznám se, že jsem s tím měl potíže i v jiných hospodách dlouho po vojně. Jen jeden maličký příklad. S divadlem jsme hráli ve
Znojmě a patrně z nějakého rozmaru mezi představeními jsme se
rozhodli, že si odskočíme na jedno a pak uvidíme. V té době mně
bylo sedmadvacet let a mimo další společnosti s námi šel sedmnáctiletý Milan Noha. Zasedli jsme za stůl, v té době jsem už zkušený
hospodský návštěvník a samozřejmě si poručili pivo. Všichni ho
dostali včetně sedmnáctiletého Milana jen po mně personál
požadoval občanský průkaz, který jsem samozřejmě neměl u sebe
a potupně jsem pil limonádu.
Střítežská hospoda se jmenovala U zeleného stromu, bohužel
musím říct, že se jmenovala, protože už neexistuje. Její starobylá
fotka byla dokonce k vidění v muzeu na třebíčském zámku.
Tu podobu změnila rozsáhlá rekonstrukce restaurace někdy
v době, kdy jsem o své náklonnosti neměl ani páru, bohužel, jak už
to u některých staveb bývá, značně k horšímu.

SERIÁL - městská část - Střítež v ČR:

20. Polička - město (okres Svitavy, kraj Pardubický)
Starosta: Jaroslav Martinů
Město Polička, 572 01 Polička
Počet obyvatel: 9.128
Město Polička leží 17 km od Svitav a má 3 části (Střítež - 208
obyvatel, Lezník a Modřec).
Majitelé města:
Poličku založil jako královské město český král Přemysl Otakar
II. v r. 1265. V r. 1305 je věnné město českých královen. Město se těšilo přízni králů z rodu Jagellonců.
Zajímavosti města:
1. Opevnění města (14. stol) patří k nejzachovalejším v Evropě.
2. Morový sloup (r. 1731) patří k nejhodnotnějším v Čechách.
3. Památník a hrob Bohuslava Martinů.
Ojedinělou zajímavostí jsou klasicistní vyřezávaná vrata
a dveře (19. stol.) vytvořená po požáru města zdejšími umělci.
Osobnosti (rodáci města):
V Poličce se narodila nebo žila řada osobností, nejvýznamnější
je Bohuslav Martinů (1890-1959) - světoznámý hudební skladatel.

1.

2.

Takže ji pamatuji jako brizolitový objekt s moderními okny,
tedy na tehdejší dobu. Přiznám se, že když jsem tam šel poprvé
posedět mezi dospělé muže, měl jsem částečně trému. To není jen
tak, zasednout mezi nesporné osobnosti střítežské, které v této hospůdce proseděli valnou část života.
To už vládla za pultem Míla Freyová a já bez problémů pivo
dostal. „Tak, a teprve teď jsi dospělý,“ uvědomil jsem si. Co proti
tomu byl občanský průkaz či oslava osmnáctin. No a když už jsem
tam vstoupil jednou, nezbylo, než ji navštěvovat pravidelně. Podle
času. Bohužel zanedlouho moji návštěvnost přetrhala nesmyslná
vojenská služba a já se musel po dva roky, kromě výjimečných
dovolených, bez této hospody obejít. Jen na kavalci jsme vzpomínal, jak teď by chutnalo jedno orosené.
Po návratu z vojenské prezenční, kde jsem se prezentoval jako
naprosto nepřizpůsobivý voják, jsem se ke svým zvykům vrátil. Velikou oporu jsem našel ve svém švagrovi, který měl stejné sklony
a tak jsme každý večer svorně mířili přes půlku vesnice se žízní a s
cílem si pěkně pokecat.
Střítežská hospoda byla na tehdejší dobu moderní, nebo si to
aspoň projektanti mysleli, ale toalety, dá-li se to tak říct, byly na
dvorku. Myslím si, že nikoho neurazím, když řeknu, že to byl spíš
záchodek, než nějaká toaleta. Chodilo se tam přes celý dvorek, což
zvláště v zimě bylo velice nepříjemné. Tehdejší doba nás chtěla
otužit, takže vydat se z teplé místnosti tak daleko za ulevením a to
ještě několikrát za večer, to byl nadlidský úkol. Není divu, že
někteří jedinci to řešili vykonáním potřeby na bližším kanálku.
Dlouho jsem se tomu vzpíral, ale pak jsem podlehl davu a zcela s
ním splynul. Nutno říct, že v době mého mládí to v hospodě hřmělo.
Hřmělo to tam nejen o tanečních zábavách, které se tam pořádaly,
ale i při běžném provozu. Zvláště v pátek tam bylo našlapáno a to
ještě někdo ke všemu vymyslel, že se bude jednat o zpěvavý večer.
Bylo to velice krásné, když padesát mužských hrdel za doprovodu harmoniky zpívalo národní písně a to z plných, často prokouřených plic.
Ano, v této hospůdce se kouřilo a i když byla poměrně dost
rozlehlá, přece jen zvláště v zimě, kdy se nemohlo větrat, se kouř
povaloval po místnosti pokud někdo vystoupil zvenčí, musel se
nejdříve rozkoukat, aby poznal, kde kdo sedí.
V této hospodě se samozřejmě hrály karty. Jednalo se o pravidelné hráče, kteří se už dobře znali a mariáš měli v malíku. To jim
ovšem vůbec nebránilo, aby po každé hře se strhla slovní bitka, protože každý to viděl nějak jinak. Ale jednalo se jen o slovní přestřelku, která skončila se začátkem následující hry. Rád jsem kibicoval,
i když jsem o této hře neměl ani páru. Víc jak samotné hře mě
fascinovali reakce jednotlivých hráčů. Musím se přiznat, že později
jsem si tuto hru osvojil, ale nikdy se ji nenaučil. To znamená že vím,
jaká jsou pravidla, ale to k umění zdaleka nestačí. V této hospůdce
se také hrával žolík, hra o něco jednodušší. Jen chci říct, že když
jsem na vojně nastiňoval svým kolegům, podle jakých pravidel se
v naší dědině hraje, nevěřili. Podle mě jsme byli a snad stále jsme
rarita mezi hospodami.
Jeden čas šly karty stranou. Dnes už si určitě nevzpomenu, koho
to napadlo, ale hrály se kuželky. Opravdu se napříč hospodou vrhaly
koule do devíti kuželek. Hráli mariášníci, hráli ti, kteří mariáš nikdy
nehráli, hráli mladí, hráli staří a hrálo se s velkou vervou.
Kdo by šel v té době kolem hospody, mohl by si myslet, že se
snad jedná o nějaký fotbalový stadión, kde se odehrává důležitý
mač. Každý úspěšný hod byl kvitován pochvalným pokřikem, pokud koule zabloudila někam mezi stoly a židle, ozvalo se temné
mručení. Nešlo jen o to, že se dotyčný hráč netrefil, ale že se často
koule zatoulala do míst, kdy se musela část hospody přemístit, aby
se mohlo ve hře pokračovat.
Vesnická hospoda, to je vlastně taková burza předmětů a náčiní.
Pokud někdo něco potřeboval, co doma neměl, stačilo se zmínit a už
se někdo hlásil, že to půjčí, že je to maličkost. Taková půjčka se
samozřejmě musela nějak odměnit, raději dopředu, a to už se na
stole objevily malé rumy, které měly celou transakci zpečetit. A jak
to tak bývá, rumy se musí otočit, pak ještě jednou a ještě jednou, aby
se šlo dobře domů.
Byly to krásné časy a opravdu nelituji toho, že mně ta hospůdka
začouzená vzala kus mého mládí.
Antonín Zvěřina

Soutěžní rybolov se musí trénovat
Bronzovou medaili v soutěži družstev si společně se čtyřmi svými
kolegy z letošního mistrovství světa v lovu ryb na plavanou přivezl
z Francie Václav Maštera mladší ze Stříteže u Třebíče.
„Tam jsem se dostal díky nominačním závodům, které se konají u nás
po celou lovnou sezonu,“ vysvětluje úspěšný sedmnáctiletý závodník
v kategorii juniorů.
Dozvídáme se, že závody na plavanou jsou vlastně soutěží, kdy se na
ryby používá splávek. Ve francouzském Rieux, kde se závody konaly, se
chytali převážně cejni a větší bojovné ryby cefalo.
K reprezentaci se dostal Vašek spíš náhodou. „Na internetových
stránkách jsme s tátou zjistili, že se pořádají někde u nás závody, a tak jsme
se tam vypravili. Byl tam táta syna, který už chytal závodně, a když mě
viděl, řekl, že jsem šikovný a měl bych to také zkusit,“ vypráví mladý
reprezentant.
Přiznává, že o rybářství se zajímá díky tátovi od nejútlejšího mládí a
závodit začal v devíti letech. Ptáme se na největší úlovek, ale Vašek
upozorňuje, že na závodech nejde jen o největší chycenou rybu, ale o celkový počet kilogramů.
Za tři soutěžní hodiny se mu již podařilo nachytat přes 22 kilogramů
ryb. Vysvětluje, že při závodech se nejedná o nějaké speciální nádrže, ale
například o běžné řeky.
Vašek ale nebyl na mistrovství světa žádný nováček. Zúčastnil se ho již
po páté. Největším úspěchem před bronzovou medailí bylo třinácté místo
v jednotlivcích.
Podotýká, že závodní a rekreační chytání se nedá srovnávat. „U obou
je stejné to, že se udice nahodí, a pak se čeká na záběr,“ usmívá se. Za
největší svůj úlovek mimo závody považuje amura o délce 70 centimetrů,
kterého chytil poblíž svého bydliště v nádrži Markovka.
A protože Vašek junior říká, že organizační i peněžní stránku obstarává
Vašek Maštera senior, obracíme se na něj s otázkou, zda je na svého syna
náležitě hrdý.
„Myslím si, že tato generace rybářů takový úspěch už potřebovala.
Ono není vůbec jednoduché se na mistrovství světa dostat, a třetí místo je
něco úžasného. Samozřejmě mě to velice potěšilo“, přiznává spokojený
tatínek. Připouští, že se také jeden čas věnoval závodně chytání ryb na
plavanou, ale ze zdravotních důvodů toho musel zanechat. „Tam jsou
zapotřebí velice dobré oči, a to byl bohužel můj handicap,“ nastiňuje
důvod.
Splávek je mnohdy 30 až 40 metrů od břehu, a na to je dobrý zrak
zapotřebí. Splávky jsou samozřejmě speciální, stejně jako celá závodní

výbava.
„U závodů také záleží na soustředění, a když jsme zjistil, že mi to
nepůjde, pověsil jsem to na hřebík,“ říká tatínek. Pak se začal věnovat
synovi.
Tomu přece jen určité zkušenosti předat mohl, protože o rybaření něco
věděl, a syn s ním jezdil chytat opravdu od útlého věku. Další vědomosti
získával v době, kdy se dostal do reprezentace a mohl okukovat ty nejlepší.
Tatínka těší i skutečnost, že se syn stal již třikrát mistrem republiky
v kategorii do čtrnácti let. Další otázka míří k tomu, zda se dá něco
takového opravdu natrénovat.
„Především musím trénovat rychlost. Mám už jedenáct a půl metrů
dlouhý prut, a u toho je důležitý každý pohyb,“ poznamenává junior.
Dozvídáme se další podrobnosti ze soutěžních klání.
„Vše máme zabalené v taškách, a pak následuje hodina a padesát minut
na přípravu. Dalších deset minut se může krmit, což také vyžaduje trénink,
a teprve pak začíná vlastní závod,“ vysvětluje Vašek junior.
A pozor, ryby se na závodech pouští zpět do vody! Ptáme se, zda je těžší
chytat ryby na řece či na rybnících a nádržích. „Nejtěžší je to v místech, kde
ryby neberou,“ zní jednoduchá odpověď.
Na podzimím soustředění reprezentace měl Vašek za sedm hodin tři
záběry, a někteří jeho kolegové ani jeden. To nás inspiruje k další otázce,
jaká je v reprezentaci parta?
„Určitě dobrá,“ odpovídá lakonicky. A kde ve světě vyrůstají nejlepší
rybáři? „Dobří jsou Angličané a Francouzi,“ odpovídá Vašek. Juniora
doplňuje senior: „Mistrovství světa je vždy specifické.“
Vysvětluje, že každá pořadatelská země si vybere takovou vodu, která
nejvíce vyhovuje jejím závodníkům. Vzpomíná třeba na mistrovství světa
v Portugalsku, kde se chytaly neskutečně bojovné parmy, které trhaly
i dvacítky vlasce. V Itálii se chytali 40 až 50 centimetrů dlouzí sumci, což
také vyvolávalo potíže.
„Něco takového se nedá nikde natrénovat,“ upozorňuje Václav senior.
Ve Francii získali v juniorské kategorii první místo Angličané jedině díky
tomu, že u vody strávili několik víkendů a mohli si ji, jak se říká, osahat.
Druzí samozřejmě skončili Francouzi.
A co má Vašek junior nyní v plánu? „Přes zimu se chci dobře připravit
na příští sezonu a v ní se snažit být co nejlepší,“ shrnuje. V letošním roce se
mistrovství světa koná v Holandsku, a tam by neměl junior chybět.
„Jsem rád, že se syn věnuje něčemu smysluplnému, místo nečinného
posedávání, i když je to velice náročné i pro mě. Co se týče peněz, chceme
zejména poděkovat Kraji Vysočina, který ani na nás nezapomíná,“ shrnuje
povídání na závěr Václav Maštera senior.
Zdroj: Jihlavské listy Antonín Zvěřina

Jak jde čas - Vítání občánků narozených v r. 2012 a 2013 ve Stříteži (2. 2. 2014):
David Široký (* 27. 9. 2012)

Jakub Novotný (*16. 11. 2012)

Ema Báčová (* 4. 4. 2013)

Tereza Švomová (* 8. 7. 2013)

Sofie Brudíková (* 21. 9. 2013)

Karolína Dvořáková (* 2. 10. 2013)

Kateřina Karpíšková

(* 3. 7. 2013)

Život v obci - co se událo:
1.

2.

3.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

13.

12.

1. Turnaj ve stolním tenisu č. XII. Pořádala obec. Účastnilo se 12 hráčů, pořadí: 1. Ing. Vítězslav
Kudláček, 2. Augustin Jeleček, 3. Jiří Řežábek, 4. Bc. Tomáš Procházka. Turnaj ve čtyřhrách vyhráli
ing. Ivan Procházka s Jiřím Řežábkem (28.12.2013), 2. Tradiční Silvestrovský běh na Klučovskou
horu (31.12.2013), 3, 4. Silvestrovský výšlap na mysliveckou chatu (foto: ing. V. Kudláček) - 31.12.
2013, 5. Silvestrovské posezení v kulturním domě (31.12.2013), 6. Obnovená tradice - Tříkrálová
sbírka 2014 - Charita Třebíč (7.1.2014), 7. - 11. Vítání občánků narozených v obci v roce 2012 a 2013
(2.2.2014), 12. Koniklec načernalý - Klučovská hora (17.3.2014), 13. Tradice - topení Morany
(6.4.2014). www.stritez-trebic.galerie.cz!!!

Život v obci - připravujeme:
Pout´ ve Stříteži:

„Pouťová zábava“
* pátek 25. 4. 2014
* místo: kulturní dům
* hudba: PROMĚNY

„Stavění máje na
návsi a hod palicí“
* sobota 26. 4. 2014, v 17.00
* místo: náves, před K.D.

„Pouťové posezení
na návsi“
* neděle 27. 4. 2014, ve 13.00
* hudba: PETROVANKA

Turnaj stolní tenis:

„Turnaj ve stolním
tenisu XIII.“
Sobota 21. 6. 2014, 13:00 hodin, kulturní dům

NOVĚ

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
30. DUBNA 2014
v 16:00

Obce v okrese Třebíč - hrající okresní přebor ve stolním tenisu:
1. MIKULOVICE - stolní tenis hraje TJ Mikulovice A, B.
První písemná zmínka o obci je z r. 1348. Žije zde cca
217 obyvatel. Nedaleko obce pramení potok Markovka.

1.

2.

3.

4.

2. ŘÍMOV - stolní tenis hraje SK Římov A, B.
První písemná zmínka o obci je z r. 1257. Žije zde cca
402 obyvatel. V r. 1821 byla vzpoura poddaných z Římova proti robotě na sádeckém panství.
3. STAŘEČ - stolní tenis hraje TJ Sokol Stařeč A,B,C.
První písemná zmínka o obci je z r. 1259. Žije zde cca
1.625 obyvatel. Od r. 2007 je městysem. K zajímavostem
obce patří kostel sv. Jakuba staršího.
4. TŘEBÍČ - stolní tenis hraje BOB team SK Třebíč
A, B, C a TJ Třebíč A,B,C,D.
První písemná zmínka o městě je z r. 1101. Žije zde cca
37.324 obyvatel. Je zde celá řada památek. Od r. 2003 je
Třebíčská židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa
zapsána do seznamu UNESCO. Karlovo náměstí je
čtvrtým největším náměstím v ČR, a hodiny na kostela sv.
Martina jsou největší v ČR a jedny z největších v Evropě.

Pozvánka

Obec Střítež

Pouťové oslavy ve Stříteži
25. 4. až 27. 4. 2013
Jak jde čas - Rozdávání dárků důchodcům ve Stříteži (18.12.2013):

Jak jde čas - Turnaj ve stolní tenisu (XII. ročník) ve Stříteži (28. 12. 2013):

18. a 28.12.2013
© ing. Ivan Procházka, 2014 (design, foto, slogan, texty)

