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Základní data:

Úvod:
Vážení spoluobčané,
jsem velice potěšen, že mohu čtenáře našeho Zpravodaje opět oslovit jako starosta naší krásné obce. Ještě jednou bych z tohoto místa
chtěl poděkovat všem voličům za projevenou důvěru.
Jak již všichni víme, byla zahájena stavba kanalizace. Vzhledem
k tomu, že podmínky stavby ve Žlebu jsou velmi obtížné, je postup
výstavby kanalizace poměrně pomalý, nicméně však očekáváme, že
po dokončení prací ve Žlebu bude další postup mnohem rychlejší. Dále
jsme se v této souvislosti inspirovali u jiných obcí, a protože máme díky dobrému hospodaření dostatečné finanční rezervy, připravujeme
pro Vás následující nabídku: za každý dům, který se bude napojovat na
kanalizaci, majitel zaplatí jednotný paušální poplatek 5.000 Kč a obec
tyto přípojky nechá na vlastní náklady zrealizovat. Tímto solidárním
řešením budou mít všichni občané „stejnou cenu“ za přípojku a obec
navíc z podstatné části náklady na tyto přípojky zadotuje a navíc při
zadání realizace všech přípojek jednomu dodavateli stavebních prací
společně ušetříme.
Dále jste si mohli všimnout první etapy nové výsadby zeleně kolem
polní cesty k Hodinovci. Výsadba zbylých stromů bude pokračovat
podle počasí. Současně také proběhla instalace sloupů veřejného
osvětlení u chodníku do Třebíče a bude dokončeno osvětlení víceúčelového hřiště, díky kterému se umožní jeho lepší využití zejména v obdobích s krátkými dny.
Všem spoluobčanům jménem zastupitelstva přeji hezký advent,
krásné Vánoce a dětem navíc hezké prázdniny a bohatou nadílku pod
vánočním stromečkem.
Hezký prosinec, krásný vánoční čas.
Procházka Zbyněk, starosta obce

Aktuální počet obyvatel:
Aktuální čísla popisná:

528
179

Milí spoluobčané!
Přeji Vám pěkné Vánoce a do nového roku vše nejlepší, hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.
Marie Dvořáková, kronikářka

Pozvánka:

PLES

mateřské školky
Pátek 30. 1. 2015 od 20.00 hod.

Hudba: GRAFIT Místo: kulturní dům Vstupné: 100,- Kč
Předprodej vstupenek v mateřské školce
Upozornění pro občany:
27.12.2014 - TURNAJ VE STOLNÍM TENISU. Od 13:00
hod. v kulturním domě.
18.1.2015 - VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ v kulturním domě ve Stříteži.
Mimořádně SVOZ POPELNIC, místo ve čtvrtek 1.1.2015, již
v úterý 30.12.2014.

Společenská rubrika:
Narozeni (X. - XII. 2014):
Tobiáš Matoušek (2.10.), č. 59
Přihlášení občané (X. - XII. 2014):
Lenka a Tereza Prokopová (č. 2)
Významná životní jubilea:
leden 2015:
Marie Bláhová (70), č. 92
Jaroslav Pislcajk (70), č. 91
únor 2015:
Doc. Jiří Dvořák (85), č. 134
Všem jubilantům přejeme do dalších
let hodně zdraví, rodinné pohody
a štěstí

FOTOGRAFIE OBCE STŘÍTEŽ VIII. :

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

Ing. Ivan Procházka - Pohled na Alpy z Klučovské hory. Velmi ojedinělý pohled na rakouské Alpy, které jsou vidět jen za výjimečných povětrnostních
podmínek, a to jen jednou, dvakrát za rok. Nejvyšší hora Schneeberg (2076 m n. m.), jižně od Vídně, cca 160 km vzdušná vzdálenost (12. 12. 2014)

VZPOMÍNKA NA UČITELE:

Zemřel 21.října 2004 v třebíčské nemocnici.
Rád četl, sledoval vzdělávací pořady v rozhlase a televizi,
miloval přírodu, cestoval a zajímal se o historii.
Za laskavé poskytnutí údajů děkuji dceři učitele Antonína Hrůzy
paní Marii Dosbabové.

Vzpomínka, 10let od smrti učitele Antonína Hrůzy
Antonín Hrůza, učitel, který působil na škole ve Stříteži jako
poslední před jejím zrušením se narodil 8.ledna 1916 v Krahulově
č. 26 jako jediný syn Jana a Kristiny Hrůzových.
Po absolvování pěti ročníků tamější obecné školy vstoupil po
přijímací zkoušce v roce 1927 na reálné gymnázium v Třebíči. Tam
maturoval 18.června 1936.
Na studium vysoké školy neměli však rodiče prostředky, otec
byl v té době nezaměstnaný, proto se rozhodl pro učitelství.
Hospitoval od 16.prosince 1936 na šestitřídní Obecné škole ve
Starči. Doplňovací zkoušku učitelské dospělosti složil na koedukačním Učitelském ústavu ve Znojmě 13.září 1937. Vzhledem k tomu, že nebylo nikde volné učitelské místo, byl ustanoven učitelským praktikantem na trojtřídní Obecné škole v Petrovicích, kde po
tři měsíce pracoval zdarma. Od 1.září 1940 byl přeložen na Obecnou a měšťanskou školu v Okříškách. Dostával však praktikantský
plat. Teprve 1.března 1942 se stal výpomocným učitelem, a sice
v Okříškách, Krahulově, Petrovicích a Přibyslavicích. Tehdy byl
poslán na dvojtřídku do Chlístova.
Definitivním učitelem se mohl stát až po vykonání zkoušky
učitelské způsobilosti v Jihlavě. Od 1.1.1943 se jím s konečnou
platností stal. Od 1.9.1943 byl ustanoven v Římově, kde si našel
svou budoucí manželku, s níž se 21.8.1945 oženil. Poté dostal místo
v Dyjákovicích u Znojma. Ze zdravotních důvodů se však od
16.října 1947 vrací na Třebíčsko do Zašovic, kde se manželům
narodily obě děti: Marie (1948), Antonín(1954). Koncem srpna
1959 se s rodinou odstěhoval do Slavic. Jednalo se opět o jednotřídku. Po přestěhování do Třebíče byl v roce 1965 přeložen do
Stříteže, kde působil deset let, z toho čtyři roky na jednotřídce, od
roku 1969 do roku 1974 na dvojtřídní škole. Pro pokles počtu žactva
se škola stala opět jednotřídní a koncem školního roku 1974/75 byla
zrušena. Žáci byli převedeni do nově postavené ZDŠ na ulici Kurta
Konráda v Třebíči. Poslední školní rok své učitelské praxe působil
ve Střížově u Vladislavi. 31.7.1976 odešel do důchodu, který trávil
spolu se svojí manželkou v Třebíči, posledních sedm let pak u dceřiny rodiny v Budišově.

Antonín Hrůza a žáci posledního ročníku školy ve Stříteži, 1974-75.

VZPOMÍNKA NA RUSKÉHO LEGIONÁŘE:
Vzpomínka, František Randa - ruský legionář
Na hřbitově ve Stříteži u svatého Marka pod márnicí se nachází
hrob, je na něm jméno František Randa, ruský legionář. Začala jsem
pátrat jakou historii tento hrob skrývá.
František Randa se narodil 4. února 1884 v Krasoňově, okres
Humpolec. Vzdělání obecné. Zaměstnání dělník. Ženatý. Náboženství československé.
Údaje o vojenském poměru v bývalé rakousko – uherské
armádě: odveden 3. 3. 1905. Od roku 1905 do roku 1908 sloužil
v Čáslavi. Roku 1914 narukoval v Čáslavi k 21. reg. se 7 rotou
odešel do pole. 27. 10. 1914 byl zajat v Komárně a 1. 8. 1918
vstoupil do legií. 7. 8. 1918 byl zapsán do seznamu Kurgán praporu.
Kurgán prapor přináležel k 9. stř. pluku Karla Havlíčka Borovského. 1. 1. 1919 byl zapsán do seznamu 11. stř. pluku a 9 roty
hodnost střelec. Kurgán prapor přináleží k 11. stř. pluku roz. čsl.
vojsk na Rusi.
Po dvakrát mu daném příkazu vystěhoval se do kasáren ve vojenském městečku v Ačinsku, kde již bydlely jiné části pluku,
odepřel vyplnit příkaz. Dne 22. 8. 1919 zabránil odeslání k diviznímu soudu střelců, o kterých bylo zjištěno, že byli původci
neuposlechnutí rozkazu, vystěhoval se. Byl odzbrojen a odeslán
v pravomoc velitele 3. divize. 4. 9.1919 vyškrtnut ze seznamu pluku

př. čsl. stř. divizí. Zapsán do pracovního praporu 3. roty. Rozkazem
3. stř. divize roku 1919 na Rusi předán v pravomoc vel. pracovního
praporu na st. Auzerskaja k vojenským pracím a vyškrtnut ze všech
seznamů 11. pluku.
Rozkazem čsl. vojska na Rusi rozk. osob.změn 22.11.1919
převeden do pracovního praporu. Převeden z pracovního praporu,
na základě vlastnoručně podepsaného prohlášení znovu zapsán do
seznamu stř. pluku 9. roty dnem 1.12.1919.
Rozkazem čsl. vojska na Rusi osob. změn převeden do 11.pl.
pluk. rozkazem ze dne 28.4.1920.
Demobilizován dne 9.11.1920. Legionářem je podle zákona č.
462 / 1914. V legionářské službě byl šest roků a šest měsíců.
Tažení proti nepříteli: zúčastnil se s rotou všech bojů od
2.8.1918 do listopadu 1918 na frontách Mostovské, Tagilské,
Lysovenské a Izelské.
František Randa zemřel 8.2.1939, pochován na hřbitově ve
Stříteži na pomníku má verš: Och těžká pouť, jak těžká pouť, když
srdce od srdce se loučí.

zákonitost, podle níž se mnohem snadněji bojuje na život a na smrt
proti anonymnímu nepříteli, kterého propaganda vylíčila jako krvežíznivého netvora, fantoma bez srdce. Použít však smrtící zbraň
proti někomu, koho jsem osobně poznal a dokonce se s ním
i spřátelil, to už jde mnohem hůř, pokud u mě neodumřel veškerý cit
a smysl pro lidskost. Je příznačné, že tento příběh se odehrál a měl
takové vyústění o štědrovečerní noci, kdy si celý křesťanský svět
připomíná narození Spasitele. Právě jeho vstup do lidských dějin
znamená zrušení veškeré ponuré anonymity, která brání vidět v člověku člověka! On je vítězem nad odlidšťující a člověka degradující
anonymitou! Tím, že se Boží Syn vtělil a narodil jako člověk, je
každý lidský jedinec osloven Bohem, který ho volá jménem.
Vstupem Božího Syna do konkrétní historie přestává být člověk
pouhým bezvýznamným anonymním kolečkem jaké si hrůzné
mašinérie, nazývané „ masou“, která je snadno manipulovatelná
v rukou ďábla i v rukou zločinců. Vtělený Bůh, Bohočlověk mu teď
ukazuje, že má pro něj obrovskou cenu, zve jej k účasti ve svém
království. Smrtí na kříži mu poodhaluje šokující tajemství své
úžasné lásky.
Tolik Bůh. A co člověk? Jak odpoví na tuto Boží lásku? Vojáci
v uvedeném příběhu ukázali směr. Jestliže Bůh vidí vždycky a všude uprostřed všech zmatků a prekérních situací konkrétního
člověka, jednotlivce, jemuž podává ne pouze pomocnou ruku, ale
dokonce i sama sebe, potom ani člověk jako bytost stvořená
k Božímu obrazu nemůže jednat jinak. Šokující Boží láska mění
jeho srdce, samozřejmě pokud je on sám před ní nezatvrdí. Vánoční
poselství o vstupu Boha do lidských dějin s motivací nekonečné
a rozumem nepochopitelné lásky, jež neváhala jít až na kříž, je zde
proto, abychom se právě touto láskou nechali proměnit a naplnit tak
první stránky Písma svatého, kde se praví, že člověk byl stvořen
k Božímu obrazu. Bůh miluje člověka, proto i já ho musím milovat
a snažit se mírnit jeho utrpení, v tom spočívá hlavní princip
proměny srdce.

STALO SE NA ŠTĚDRÝ VEČER:
Bylo to za I. světové války ve východní Francii na Štědrý den.
V zákopech stáli proti sobě Němci a skotská jednotka britské armády. Oficiálně platilo, že boje na svátek Narození Páně probíhat
nebudou. Jenže nikdo nevěřil, že druhá strana slib dodrží. Vojáci
v zákopech, Skotové i Němci, byli proto ve střehu.
Jeden skotský katolický kněz v jednotce měl s sebou dudy.
Zahrál tedy na ně latinskou koledu „Adeste, fideles“. Vojáci se
připojili svým zpěvem, který se nesl zasněženou krajinou přes
zákopy nepřátel do šíře i do dálky. Němci nadšeni touto dojemnou
melodií, se ovšem nechtěli nechat zahanbit, jeden z nich měl kytaru, zahrál tedy „Stille Nacht, heilige Nacht“ - a desítky hlasů spolubojovníků se připojily ke zpěvu. Pak už jedna koleda střídala druhou, anglické si kontrovaly s německými.
Nakonec se stalo něco neuvěřitelného. Vojáci na obou stranách
vylezli ze zákopů a šli beze zbraně proti sobě. Marně důstojníci
křičeli, ať se vrátí, že je to past. Nepřátelé ve válce teď stáli čelem
k čelu, podávali si ruce a přáli si pěkné svátky, brzké ukončení
války a šťastný návrat domů. I důstojníci podlehli tomuto kouzlu
a připojili se ke svým vojákům. Z válečného proviantu se vytáhly
zásoby, pojedlo se a popilo. Skotští a němečtí vojáci se navzájem
seznamovali, ukazovali si navzájem rodinné fotografie a vyprávěli
si o svých životech. Štědrovečerní idylka ale skončila, nastal čas
vrátit se každý do svého zákopu a znovu se vzájemně zabíjet. Jenže
většina vojáků na obou stranách odmítla. Přiznali se, že už nejsou
psychicky schopni střílet a házet granáty na někoho, s kým si o štědrovečerní noci pěkně povykládali a o němž zjistili, že je normální
člověk jako oni se stejnými starostmi i radostmi jako oni, má tak
jako oni své zaměstnání, manželku a děti, své přednosti i slabosti.
I někteří důstojníci prožili totéž. Výsledkem tohoto byla žádost
o převelení jinam. Přihlásila se totiž o své právo psychologická zá-

Vánoce
Jaroslav Vrchlický
Hlas zvonů táhne nad závějí,
kdes v dálce tiše zaniká,
dnes všechny struny v srdci znějí,
neb mladost se jich dotýká.
Jak strom jen pohne haluzemi,
hned střásá ledné křišťály,
rampouchy se střech visí k zemi,
jak varhan velké píšťaly.
Zem jak by liliemi zkvetla,
kam sníh pad,tam se zachytil,
Bůh úsměv v tvářích, v oknech světla,
a v nebi hvězdy rozsvítil.
A staré písně v duši znějí,
s nimi jdou sny jesliček
kol hlavy mé, jak ve závěji
hlas tratících se rolniček.
Můj duch zas tone v blaha moři,
vzdech srdcem táhne hluboce,
a zvony znějí, světla hoří –
Ó vánoce! Ó vánoce!
Vánoce Jaroslava Vrchlického (1853 – 1912) jsou jednou z nejznámějších básní věnovaných motivu vánoc. Pochází ze sbírky Co
život dal (1883).

Z jednání zastupitelstva obce Střítež:
Zastupitelstvo Obce Střítež na zasedání:
č. 6 ze dne 10. 11. 2014
Schvaluje:
* odměny zastupitelů, předsedů výborů, místostarosty
a starosty obce dle přílohy
* rozpočtové opatření č. 3
* Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
- E.ON Distribuce, a.s. na p.č. 1074/2 dle přílohy
* Smlouvu č. 12133351 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR (Kanalizace).
Volí v souladu s § 84 odst. 1, písm. I) zákona o obcích:
* neuvolněného starostu obce Procházku Zbyňka
* neuvolněného místostarostu obce Hladíka Ivana
Zřizuje:
* finanční výbor ve složení
Zahrádka Petr
- předseda
Ostrá Kateřina
- člen
Zušťáková Markéta - člen
* kontrolní výbor ve složení
Všetečka Jiří
- předseda
Novák Vladimír
- člen
Tretera Michal
- člen
Bere na vědomí:
* že zastupitelem určeným ke spolupráci při pořízení
Územního plánu je i nadále ing. Zbyněk Procházka
Pověřuje:
* starostu obce ke schvalování rozpočtových opatření,
které budou následně předloženy zastupitelstvu.

č. 7 ze dne 22. 12. 2014
Schvaluje:
* rozpočet 2015
* rozpočtový výhled na roky 2016-2017.
* rozpočtové opatření č. 4
* smlouvu o zřízení věcného břemene č. JI014330030335/001 s E.ON Česká republika, a.s. - tato
smlouva souvisí s umístěním inženýrských sítí na obecních
pozemcích pro elektrické přípojky.
* prodej pozemků nacházejících se pod VN Kožichovice
Lesům České republiky,
* jmenovalo inventarizační komisi ve složení:
předseda - Tretera Michal
člen - Vejtasová Ladislava
člen - Naďová Iva

Informace z obecního úřadu:
2. Komentář k některým rozhodnutím zastupitelstva:
Na zastupitelstvu č. 06/2014 ze dne 10.11. 2014 zastupitelstvo obce projednalo a schvalovalo následující záležitosti:
2.1. Obecné. Zastupitelstvo obce schválilo:
* rozpočtové opatření č. 3.
* že zastupitelem určeným ke spolupráci při pořízení
Územního plánu je i nadále ing. Zbyněk Procházka.

2.2. Smlouvy. Zastupitelstvo obce schválilo:
* Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. na p.č. 1074/2 dle přílohy - tato smlouva
souvisí s umístěním inženýrských sítí na obecních pozemcích pro
elektrické přípojky stavebníků.
* Smlouvu č. 12133351 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR (Kanalizace) - konečná smlouva na dotaci
kanalizace.
2.3. Volby. Zastupitelstvo obce musí po volbách provést řadu
kroků, aby se byly splněny všechny požadavky zákona, tzn. že:
zvolilo v souladu s § 84 odst. 1, písm. l zákona o obcích:
* neuvolněného starostu obce Procházku Zbyňka
* neuvolněného místostarostu obce Hladíka Ivana
zřídilo:
* finanční výbor ve složení
Zahrádka Petr - předseda
Ostrá Kateřina - člen
Zušťáková Markéta - člen
* kontrolní výbor ve složení
Všetečka Jiří - předseda
Novák Vladimír - člen
Tretera Michal - člen
* kulturní výbor ve složení
Dvořák Robert - předseda
Naďová Iva - člen
Dvořáková Marie - člen
pověřilo:
* starostu obce ke schvalování rozpočtových opatření, které
budou následně předloženy zastupitelstvu.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce:
Volby z 10.10. a 11.10.2014
Počet voličů
Hlasovalo
Celkem platných hlasů
Účast na volbách

413
298
1098
72,15 %

č. 1 -„ Sdružení pro rozvoj Stříteže“ (počet hlasů)
1. Ivan Hladík
250
zvolen
2. Zbyněk Procházka
244
zvolen
3. Markéta Zušťáková
144
zvolena
4. Jiří Všetečka
134
zvolen
5. Slavomír Klepáček
130
6. Soňa Komínková
79
7. Karel Bláha
117
č. 2 - „SNK STŘÍTEŽ“ (počet hlasů)
1. Petr Zahrádka
148
2. Robert Dvořák
133
3. Vladimír Procházka
68
4. Vladimír Novák
56
5. Miroslav Nejedlý
63
6. Petr Muška
54
7. Zdeněk Krouchal
45

zvolen
zvolen

č. 3 - NOVÉ SDRUŽENÍ (počet hlasů)
1. Michal Tretera
84
zvolen
2. Vítězslav Kudláček
77
3. Tomáš Vaníček
63
4. Jaroslav Dvořáček
26
5. Jiří Korotvička
55
6. Simona Cejpková
35
Celkové pořadí dle stran - sdružení:
1. „Sdružení pro rozvoj Stříteže“54,92 %
2. „SNK STŘÍTEŽ“
28,36 %
3. NOVÉ SDRUŽENÍ
19,49 %

Antonín Zvěřina ...Vzpomínání:
…střípky vánoční
Pokud si dobře vzpomínám na Vánoce jsme vždy v mateřské škole
měli vánoční stromek. Mateřská škola byla ve Stříteži v místech, kde
nyní stojí pódium pro kulturní akce v kulturáku, a tak vždycky, když
tam stojím, říkám si, tenkrát jsem vůbec netušil, jak se to tady změní
a že tady budu provádět zcela jiné věci než si hrát. Vlastně tam občas
také hraji, ale to se s tou dobou srovnat opravdu nedá.
V mateřské škole jsme tady v předvánočním čase stromek vždy
měli. A vyráběli jsme řetězy. Paní učitelka přinesla barevné papíry a lepidlo. Barevné papíry nastříhala na proužky, šikovnější vrstevníci jí
pomáhali, já se jen díval.
Ty proužky jsme pak dávali k sobě a spojovali lepidlem. A každý
kroužek se musel provléci tím kroužkem předešlým, takže vznikal
ohromný barevný řetěz. Těmi jsme pak zdobili stromek a nějakou část
jsme si nesli domů. Přiznám, víc lepidla byla na mých rukou a oblečení
než na vyráběném řetězu. Myslím si, že maminka neměla moc velkou
radost, když jsme před Vánocemi lepili vánoční řetěz.
Domů jsem pak pyšně nesl svůj výtvor, ostatně stejně jako všichni
moji kolegové a kolegyně. Musím uznat, že můj řetěz se od těch
druhých poněkud lišil. Zatímco moji vrstevníci měli kroužky jeden jak
druhý, u mého řetězu byl jeden o průměru dva centimetry, další pět
centimetrů, našly by se tam i jiné míry. Takovou zvláštností se
vyznačoval a pokud se nemýlím, tento můj zcela originální řetěz nikdy
vánoční stromek v mateřské škole nezdobil.
Nesl jsem tedy svůj řetěz pyšně domů, dával jsem pozor, abych ho
nevláčel po zemi a a pyšně jsem ho pak předložil před rodiče. A ti
vědomi si toho, že dítě zasluhuje pochvalu ne za předvedenou práci, ale
za snahu,tak učinili. V té době jsem samozřejmě ještě věřil na Ježíška
a velice jsem byl napnutý, zda se mu můj řetěz bude líbit a ozdobí jím
náš vánoční stromek doma. Představte si, že se mu nikdy nelíbil. Na
druhou stranu musím uznat, že můj řetěz by jinak nádherně nazdobený
stromek opravdu hyzdil. A pak, celý stromek zcela překryly dárky pod
ním umístěné.
Když se ještě vrátím ke stromku v mateřské škole, pokud mě paměť
nemýlí zdobil se těsně před Vánocemi a to tak,aby v nás ponechával
iluzi o vánočním stromku doma. O tom, který každému z nás přinese
Ježíšek.
V základní škole, byla v zadní části kulturního domu, byli jsme
jednotřídka, do jedné třídy chodili čtyři ročníky a přesto z nás učitel Jan
Příbek dokázal vychovat slušné lidi, čehož se u dnešního školství
poněkud děsím, si žádnou vánoční výzdobu nepamatuji. V šedesátých
letech docházelo k uvolňování politické situace, možná si pan řídící
nechtěl dělat problémy, rozhodně to nebyl člověk, který by na něco
takového nepřistoupil z přesvědčení.

SERIÁL - Pomníky I. světová válka - č. 2:
Blatnice

Bohušice

Bochovice

Boňov

Na měšťance, my jsme tehdy od páté třídy chodili do školy na
náměstí Osvobození, dnes Horka-Domky, si také žádné velké připomínky Vánoc nepamatuji. Jen tak na okraj dnes tam chodí děti mých
neteří. I Vilda, který by měl situaci značně usnadněnou, kdyby si
některý z učitelů pamatoval moji docházku. Jak už jsem myslím tady
jednou říkal, osobně jsem se považoval za nejvzornějšího žáka. Dodnes nemohu pochopit, proč to tenkrát učitelé nemohli pochopit.
Ale zpět k Vánocům. Asi tak dva dny před vánočními prázdninami
jsme na tabuli napsali okřídlenou formulku: Vánoce jsou svátky klidu,
nezkoušejte naši třídu. Někteří učitelé naoko se zlobili a říkali, že to
jsou vyučovací dny jako každé jiné a že se zkoušet bude a basta. Byla to
jen taková přetvářka, protože po celý den jsme četli z nějaké zajímavé
knížky. Jen ještě k těm učitelům, učitel Skála tyto věci nemiloval. Už
předem měl knížku připravenou a žádné zkoušení nepředstíral.
Pokud jsem řekl četli, tak musím upozornit, že jen vyvolení. Já
jsem nikdy nečetl, možná jednou s prachbídným výsledkem. Nebylo to
z důvodu přednesu, ale kvůli tomu, že jsem neuměl vyslovovat hlásku
ř, což je při čtení vada dosti podstatná. Takže jsem se tomu opravdu spíš
vyhýbal. Jen pro doplnění, ř jsem se naučil vyslovovat až na vojně
z dlouhé nudy na strážích. To je jediné pozitivní z těch dvou promarněných let.
Pokud jde o střední školu, vystudoval jsem, tak to jsem přehnal,
absolvoval jsem střední zemědělskou školu technickou obor pěstitel chovatel, si na nějakou vánoční atmosféru v budově vůbec nevzpomínám. Byla tuhá normalizace a že bychom před školou pěli koledy, to
opravdu nehrozilo. Jen ještě k počasí, pamatuji si,že jeden rok v první
polovině sedmdesátých let minulého století byly Vánoce také zcela
beze sněhu s teplotou nad nulou. To na obranu dnešního rázu počasí.
I když tenkrát se jednalo o výjimku, dnes je to setrvalý stav.
Ve zmiňovaných letech byla samozřejmě většina z nás svazáky.
Měli jsme k dispozici klubovnu, kde jsme se pravidelně scházeli a to i o
Štědrém večeru. Dvakrát jsme se dokonce vydali do Třebíče na
půlnoční, přestože byla doba, jaká byla, kostely byly narvané. A tak
jsme chvíli postávali před kostelem nebo na Jejkově a pak zase cupitali
zpátky. Dávali jsme si také dárky, jak to probíhalo se mi z paměti vykouřilo.
Asi osm let jsem v osmdesátých letech minulého století pracoval
v Jednotném zemědělském družstvu Kožichovice pod bedlivým okem
předsedy Františka Kružíka. Mimochodem když jsme se později při
nějaké příležitosti setkali, to už jsem zastával současnou profesi, říkal,
že nemám k zemědělství dobrý vztah, protože jsem měl na střední
škole špatné učitele. Na jejich obranu musím dnes upřímně říct, že oni
za to opravdu nemohli.
Ale vraťme se do družstva. Už jsem, myslím říkal, že vším, čím
jsem tam byl, byl jsem rád. Ale nejraději vzpomínám na dobu skladníkování. Kromě všech skladů od Číměře po Střítež jsem měl k dispozici
takový malý sklad s různým nářadím a náčiním a oblečením. Po flámu
jsem si nemohl nic lepšího přát. Ustlal jsem v korbě ke kolečku, pod
sebe dal vaťáky, na sebe dal vaťáky a prováděl důkladnou inventuru.
Jednou takhle před Vánocemi, tuším rok1985 nebo 1986, jsem měl
v tomto skladu asi dvacet beden s banány. Byly dovezeny večer a myslím si, že jsem to neměl nikde vyprávět. A držel jsem to v sobě opravdu
několik let,protože některé sliby by se plnit měl, byť se zdají býti
nesmyslnými. Měl jsem svoji představu, předseda sehnal banány,
kterými před Štědrým dnem obdaruje družstevníky.
Hluboce jsem se mýlil. Bedny z banány, v té době naprosto nedostatkové zboží, kde je předseda sehnal, nevím, snad na Kubě, mizely.
Povětšinou večer do osobního automobilu družstevního nejvyššího,
který s nimi mířil do Prahy, na kraj, na okres. Družstevníci přišli zkrátka, já také neokusil, ale ani v době, kdy jsem z družstva odcházel, jsem
nic neřekl. Sliby se maj plnit o Vánocích…
A poslední střípek, jednou nás předseda přinutil přijít do práce i na
Štědrý den. Svátky vyšly stejně jako letos, tedy dlouhé volno, a předseda patrně usoudil, že něco takového není družstevníka hodno. V té
době v družstvu pracoval i Kája Beneš a hned ráno mě zatáhnul stranou
a pravil, že nemá stojan na stromek. Jen na doplnění, nepracovalo se
jen v družstvu, ale byly otevřené i obchody.
A tak jsem nastartoval služební automobil a vydali se shánět stojan
na stromek. V Třebíči nebyl k mání, tak jsme se vydali přes Předín do
Želetavy, z Želetavy do Moravských Budějovic, nechci tvrdit, ale myslím, že jsme poctili návštěvou i královské město Znojmo. Kde jsme
stojan zakoupili, stejně jak jsem vykázal zbytečně najeté kilometry, no
zbytečně, už si nepamatuji, ale byl to hezký štědrodenní výlet. Tak
šťastné a veselé…

VÁNOČNÍ

Betlém - Čaloud, Třebíč

Antonín Zvěřina
Cesta je to pořád stejná
Zase půjdem do Betléma
Navštívíme děťátko
Koupíme mu cukrátko
I když nemaj halíře
Přibereme pastýře
Svatý Josef u jeskyně
Přivítá nás všechny vlídně
Našel Ježíškovi štaci
Vítá naši delegaci
Marie jde v ústrety
Přinášíme tablety
A že je to hodný kluk
Přihlášení na facebook
A dostane dneska hned
Bezdrátový internet
A co nesou pastýři
Co tam s námi zamíří
Několik vzdušných polibků
Plátýnko a kolíbku
To my ještě za úsvitu
Připojení k satelitu
Protože ji nemaje
I žárovku do stáje

Betlém - Josef Procházka, Střítež

Betlém - Jiří Dvořák, Střítež

Aby měli správnou vizi
K jesličkám i televizi
Máme také jinou práci
Udělat tam propagaci
Ať Ježíšek pochopí
Jsme ze střední Evropy
Než Marie změní plíny
Delegace z Vysočiny
Klaníme se Spasiteli
Letadlem jsme sem letěli
Kdepak z východu a pěšky
Králové to měli těžký
Jakpak ti Ježíšku zní
Delegace moderní
Bože Bože ten čas letí
Spěcháme než nám odletí

Betlém - Alois Pipa, Střítež

Do střední Evropy zpět
Naše linka Jambo Jet
A Ježíšek malý ptá se
Za rok přiletíte zase
Slibujeme celé stáji
Když nás tady rádi mají
Přiletíme z Vysočiny
Přivezeme dárky jiný
Nashledanou všichni v celku
Od pondělku do pondělku
Mějte se tu všichni rádi
Děti staří i ti mladí

1.

2.

www.stritez-trebic.galerie.cz
www.striteztrebic.galerie.cz
www.ms-stritez.galerie.cz
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4.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

1. Volby do zastupitelstva obce Střítež (10.10.), 2, 3. Drakiáda u nové mateřské školky (12.10.), 4, 5.
Zahájení výstavby kanalizace a ČOV (13.10.), 6. Obnova zeleně v obci, prořezávka stromů o Toyoty
(16.10.), 7. Zvýšený provoz v obci - objížďka do Třebíče, uzávěrka Hrotovické ulice (17.10.),
8. Posvícenská mše svatá v kostele sv. Marka (19.10.), 9. Podzimní tvoření v MŠ - děti dělaly podzimní
výzdobu (3.11.), 10. Vánoční výzdoba obce - instalace (2.12.), 11. Námraza v obci (2.12.), 12, 13.
Mikulášská besídka pořádaná mateřskou školkou (3.12.), 14, 15. Rozsvícení vánočního stromu (3.12.),
16, 17. Mons. Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. - navštívil naši obec a položil kytici k památníku našeho
rodáka - kněze Josefa Zvěřiny (13.12.), 18. Výsadba stromů - dotace - cesta k Hodinovci (11.12.),
19. Instalace osvětlení - chodník Střítež - Třebíč, dotace (12.12), 20. Výlet - Vánoční Vídeň (13.12.),
21. Rozdávání dárků důchodcům dětmi z místní mateřské školky (16.12.)

Život v obci - co se událo:

Betlémy v okolí:
1. „Živý betlém“ v obci Budkov. Obec leží jihovýchodně od Třebíče. První zmínka o obci je z r. 1353. V obci žije 378 obyvatel. K zajímavostem patří vodní zahrada
(soustava kanálů, architektonická vzácnost), kostel sv.
Martina a renesanční zámek s anglickým parkem. V obci
se narodil Mons. Pavel Posád - pomocný biskup českobudějovický a bývalý biskup litoměřický.
2. „Živý betlém“ v obci Hornice. Obec leží jihozápadně od Třebíče. První zmínka o obci je z r. 1348. V
obci žije 80 obyvatel. K zajímavostem patří bývalá tvrz,
která byla na zlaté cestě z Jemnice do Znojma a kaple sv.
Jana Nepomuckého.
3. „Živý betlém“ v obci Kostníky. Obec leží cca
7 km jižně od Jemnice. První zmínka o obci je z r. 1348.
Žije zde 206 obyvatel. K zajímavostem obce patří poutní
kostelík Narození Panny Marie v Hájku a hrobka majitelů.
4. „Živý betlém“ v městě Moravské Budějovice.
Město leží cca 17 km od Třebíče. První zmínka je z r.
1231. Žije zde 7,5 tisíce obyvatel. K zajímavostem patří
filiální kostel sv. Jiljí z r. 1240. V 18. stol. byl přestavěn
do dnešní podoby. Jeho kostelní věž s hodinami dosahuje
výšky 49,9 m. Je zde i zámek a muzeum řemesel.

PF 2015
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2.

3.

4.

Klidné prožití vánočních svátků,
mnoho štěstí, zdraví, osobní spokojenosti
a pracovních úspěchů v roce 2015 přeje
Obecní zastupitelstvo Střítež

Mikulášská besídka a slavnostní rozsvícení vánočního stromu:

3.12.2014
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