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... vaše obec

Úvod:
Vážení občané,
letošní rok je pro naši obec opět velmi příznivý, co se týká
získaných podpor z různých dotačních zdrojů. Nejvýznamnější
podporou, kterou se nám podařilo v nedávné době získat, je dotace
na akci „Kanalizace a ČOV Střítež“. Přestože jsou tyto podpory
neustále velmi snižovány a omezovány, podařilo se nám získat na
tento projekt dotaci ve výši 33.012 tis. Kč při uznatelných výdajích
36.680 tis. Kč. Tato akce by se měla realizovat v příštím roce a výrazně ovlivní život naší obce. Budeme se snažit ji realizovat tak,
aby docházelo k co nejmenšímu omezení občanů touto stavbou.
Další významnou částkou přispěje naší obci NADACE ČEZ.
Přislíbila nám podporu ve výši 500 tis. Kč na rekonstrukci a výstavbu sportovního víceúčelového hřiště vedle nové mateřské
školky. Celkové náklady na tuto akci odhadujeme na cca 1.300 tis.
Kč. Realizací tohoto hřiště plníme dluh mládeži a střední generaci
týkající se sportovního vyžití v naší obci. Možnosti sportu byly
a jsou v současnosti velmi omezené, nicméně trpělivost při získávání dotace se vyplatila a můžeme tak toto hřiště vybudovat
v mnohem lepším provedení.
V neposlední řadě nelze nezmínit i dotaci ve výši 400 tis. Kč
z Ministerstva pro místní rozvoj (celkové náklady budou činit cca
603 tis. Kč) na výstavbu dalšího dětského hřiště vedle mateřské
školky, které bude sloužit jak dětem v mateřské školce tak i veřejnosti v odpoledních a večerních hodinách. Obec tak získá další
moderní dětské hřiště pro naše nejmladší spoluobčany.
Zbylé podpory již nejsou tak významné, nicméně jsou vítaným
přilepšením pro obecní rozpočet. Jedná se o dotaci z Kraje
Vysočina na provedenou opravu kulturního domu ve výši 109 tis.
Kč a na realizaci nového územního plánu obce ve výši 112 tis. Kč.
Užívejte si teplých letních dnů a ať se Vám vydaří všechny
plány na dovolené a prázdniny a nic Vám je nezkazí.
Procházka Zbyněk, starosta obce
Duha nad obcí, 4. 7. 2013
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Základní data:
Aktuální počet obyvatel:
Aktuální čísla popisná:

505
177

Zajímavosti z kroniky Josefa Procházky (*1899, + 1971), část II.:
r. 1936 (17. 9.) - pohřbena kontesa
Karolina Waldsteinová - Wartenbergerová, zemřela ve věku 11 let
r. 1938 (25. 1.) - viděna severní záře
r. 1939 (8. 11.) - pozorováno zemětřesení, v 5. hod. ráno, centrum ve Vídni
r. 1939 (26. 12.) - jel přes Střítež
president Dr. E. Hácha - na Slovensko
r. 1939 (17. 3.) - nařízena jízda vpravo podle německého způsobu
r. 1939 (13. 4.) - jelo přes Střítež 200
až 300 německých vojenských aut a děl
r. 1939 (16. 11.) - přistál U Františka
německý letoun na cestě z Brna. Posádka se zde zdržela 5 dnů
r. 1940 (22. 4.) - viděna severní záře
r. 1940 (22. 4.) - bylo nařízeno, že se
povozy vzadu musí označit červenými
„stopkami“, a co přečnívá tak červenými praporky. Jízdní kola musela být
označena vzadu červenými „stopkami“
a na šlapkách žlutými odrazkami
r. 1940 (červenec) - dálkové silnice
byly opatřeny kůly bílo-černě natřenými, aby se snadněji jelo při zatmění
r. 1941 (leden) - traktor zn. Svoboda
koupil - Hlouch č. 7 a Vídeňský č. 2

Společenská rubrika:
Narozeni (IV. - VI. 2013):
Ema Báčová (4. 4.) - matka Petra
Báčová, roz. Pavlíková, č. 61
Kateřina Karpíšková (3.7.), č. 9
Rozloučili jsme se (IV. - VI. 2013):
Marie Křivánková (30.5, 82), č. 43
Jan Borovka (21. 6., 64), č. 58
Odhlášení občané (IV. -VI. 2013):
Antonín Pavlát, Zdeňka Pavlátová
(č.p. 74), Jiří Robotka (č. 41)

Upozornění pro občany:
1. KARTY DO SBĚRNÉHO DVORA jsou připraveny k vyzvednutí
na Obecním úřadě - paní Vejtasová.
2. KOMINÍK - kdo bude mít zájem o kominíka, nahlaste se na
Obecním úřadě - paní Vejtasová.

Významná životní jubilea:
červenec:
Marie Benešová (85), č. 62
srpen:
Marie Jelínková (70), č. 96
Všem jubilantům přejeme do dalších
let hodně zdraví, rodinné pohody
a štěstí

FOTOGRAFIE OBCE STŘÍTEŽ VI. :

Foto: Jiří Řežábek. Dalešice - Koloběh, 18. 5. 2013

CYRILOMETODĚJSKÉ PAMÁTKY NA ZÁPADNÍ MORAVĚ:

O působení našich slovanských svatých apoštolů Cyrila a Metoděje na západní Moravě svědčí nejedna drahocenná památka, která
se váže k době, kdy naši pohanští předkové přijali učení Kristovo
hlásané hlaholem slovanským. Tyto památky cyrillometodějské se
sluší pokládat za pramen historický, který nemálo přispěje k rozptýlení šera nad dobou posvátnou, dobou pro nás tak důležitou.
Na západní Moravě je památek dost poskrovnu známých.
Památníkem slovanských věrozvěstů a vzácným svědkem primitivního umění křesťanského je cyrilometodějský kříž u Třebíče
blíže silnice vedoucí do Velkého Meziříčí. Tento prastarý památník
misijní cesty svatých apoštolů považuje náš lid za zkamenělou
„babu“, bezpochyby pro nápadnou podobu. Je postaven na výšině
pnoucí se 480 m nad hladinou mořskou, je vytesán z jediného kusu
prostě, neuměle. Jeho výška je jeden metr, šířka vodorovných
poněkud zaokrouhlených ramen 53 cm a průměrná tloušťka 35 cm.
Je tedy vzezření nápadně masivního, balvanovitého, povrchu nerovného. Co do formy i velikosti je skoro úplně souhlasný s cyrilometodějským křížem slavonínským u Olomouce. Rýhy na něm
vydlabané jsou patrně z doby novější. Rozbrázděný a omšený
povrch svědčí o jeho vysokém stáří. Pověst o tomto kříži můžeme
číst v Mikšíčkově Sbírce pověstí moravských i slezských IV. svazek
str. 14.
Také na jiných místech vlastí slovanských se vyskytují kříže
cyrilometodějské, jimž lid říká „baby“. Z toho názvu je možné
soudit, že mnohý kříž v dobách kdy pohanští slované přijali křest od
sv. bratří Cyrila a Metoděje nebo jejich učedníků, byl vytesán z pohanské kamenné modly - bohyně „ Báby“.
Také starý kříž blíže Nové Říše, o němž se nám nedostalo bližších zpráv je snad památkou doby cyrilometodějské. Tento kříž je
na průčelní straně ozdoben mečem vyrytým pouhými obrysy.
Ještě jiný cyrilometodějský kříž se nachází na místě, památkami
z prvotní křesťanské doby u nás nad jiné zajímavé - v severní části
okresu náměšťského. Je vytesán rovněž ne velmi uměle z kamenného balvanu. Tento masivní kříž je postaven na cestě k Jasenici, mezi Velkou Bíteší a Jestřábím. Svým spodním ramenem je
zasazen do země tak, že všechna čtyři jeho ramena jsou stejná.
Mnohým čtenářům těchto řádků bude známá legendární pověst
ze života a působení svatých bratří soluňských, vztahující se na
kostelík střítežský u Třebíče. Na první pohled je patrné, že tato
svatyně zasvěcená sv. Marku evangelistovi, nepochází z dob
prastarých, ale pověst o něm kolující je nemalé důležitosti. Vypravuje se totiž, že na mírném návrší, na němž nyní stojí zmíněný
kostelík, stávala kdysi dřevěná kaple posvěcená svatými bratry
Cyrilem a Metodějem. Tato legendární pověst se tedy vztahuje na
osoby historické, naše svaté apoštoly jako zbožná poezie lidová.
Spočívá beze vší pochybnosti na pravdě. O působení svatých
Soluňanů v třebíčském okolí svědčí svrchu uvedený cyrilometoděj-

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

Malba: Aneta Dvořáková (* 1998). Kříž před kaplí na hřbitově, r. 2013

ský kříž a jméno osady poukazuje taktéž na dobu pradávnou.
Dřevěný kostelík, o němž se zachovala pouze ústní podání, byl
zasvěcen snad sv. Klimentu nebo sv. Petru a Pavlu, oblíbeným
světcům našich apoštolů. Když byl později zničen, vystaven na jeho
místě kamenný kostelík asi v podobě nynější, při čemž bylo
změněno i zasvěcení.
Pozoruhodná a důležitá je ta okolnost, že v zemích na něž se
vztahuje působení sv. Cyrlia a Metoděje je možné pozorovat četné
kaple a kostelíky zasvěcené sv. Klimentu, sv. Petru a Pavlu, jakož
i dle byzantského obyčeje - Pozdvižení sv. Kříže, a jak se domníval
prof. J. Havelka, snad také Nanebevzetí Panny Marie. Tyto pradávné svatyně z nichž je možno stopovat cesty a činnost svatých
apoštolů pocházejí takřka vesměs z prvotní křesťanské doby u nás.
O této historické pravdě se shodují všichni čelní dějepisci a archeologové.
Starobylou svatyní je farní chrám v Řeznovicích nad řekou
Jihlavkou asi dvě hodiny od Mohelna na jihovýchod. Tato veledůležitá památka z doby cyrilometodějské je posvěcena sv. Petru
a Pavlu, kteréžto zasvěcení a spolu i sloh v němž je vystavěna,
svědčí o její starobylosti. Původně to byl menší kostelík, asi nynější
rozšířené presbyterium. Původní půdorys, z velké části dosud zachovalý, jeví se plochou polokruhovou. Kolem presbyteria zvenku
vystupuje čtyřhranná tlustá věžní zeď, měnící se výše v osmihranný
hranol, jejž pokrývá kuželovitě se úžící osmihranná zděná střecha.
Jsou to charakteristické známky slohu byzantského. Nevysoká věž
řeznovické svatyně slouží jako obyčejně i za zvonici a má nahoře
osm menších oken, uprostřed sloupem na dvé rozdělených. Ve zdi
řeznivického hřbitova je zazděn čtvercový kámen z jemnozrnného
pískovce se starobylým dosud nerozluštěným nápisem, který se zdá
velmi podobný staré glagolici. V Řeznovicích je též stará masivní
křtitelnice dosti dovedně z kamene vytesaná, jíž se však nepoužívá.
Při tamějším chrámu Páně se nalézá zbytek prastaré kaple půdorysu
polokruhovitého tady také byzantského, sluší se tedy i tuto památku
klást daleko do minulosti.
Farní kostel v Jinošově stojící na kopečku o samotě je zasvěcen rovněž sv. Pavlu a zdá se, že také pochází ze starých dob,
ačkoliv jeho zachovalé starší části (přesbytář, sakristie a předsíň)
poukazují na století XV. Zato však v blízkých Jasenicích filiální
kostel, taktéž na návrší o samotě stojící, sv. Klimentu zasvěcený je
zřejmou památkou z dob pradávných. Jeho zasvěcení vydává neklamné svědectví, že je pomníkem činnosti apoštolské sv. bratří
soluňských na západní Moravě. Zbytky této původní svatyně svatoklimentské byly zničeny obnovením chrámu roku 1802. Uprostřed Jasenice stojí kaple zasvěcená Maří Magdaleně, o níž si lid
vypráví, že je ještě starší než vlastní kostel. Tato kaple byla jak
dosud patrno taktéž půdorysu okrouhlého, byzantského.
Rovněž je pozoruhodná starobylá svatyně v Horním Břečkově východně Vranova na Znojemsku, filiální kostel je také zasvěcen
sv. Klimentu.
V Telči se nachází na menším hřbitově filiální chrám Nanebe-

vzetí Panny Marie, který je prý nejstarší budovou v místě. O jejím
velkém stáří svědčí aspoň spodní část věže. Na témže hřbitově stojí
kamenná kazatelna, nacházející se na místě, jak zbožná místní
tradice vypravuje, kde kdysi sv. Metoděj kázával.
Prof. Jan Havelka ve sborníku Velehradském, že ve Velkém
Meziříčí se udržela mezi lidmi pověst, že tam v jednom domě sv.
Cyril a Metoděj přenocovali. O tom svědčí slova dp. děkana
velkomeziříčského Jana Klippla: „Staří pamětníci tvrdí, že v domě
tom přebývali lidé vyznamenávající se zbožností svou a že na domě
tom spočívá požehnání“. Podle téže zprávy jsou na cestě z Velkého
Meziříčí do Uhřínova dvě kapličky, naznačující místa, kde sv. apoštolové odpočívali.
Podobných legend o sv. bratřích soluňských je mezi naším
lidem zajisté více. Náš lid si od prvotních křesťanských dob hojně
a rád vyprávěl o sv. Cyrilu a Metoději a pověsti o nich se nesly od
úst k ústům až po naše doby. Kéž je všechny zachováme před
zaniknutím.

BIBLE KRALICKÁ - 400 LET VÝROČÍ:
Bible je úzce spjata s dějinami našeho národa, její vliv způsobil
nejslavnější dobu našich dějin. Bible nám dala Husa, Chelčického,
stvořila velkolepou hrdinskou dobu husitskou a vyvolala ušlechtilý
výkvět našeho lidu - Jednotu českých bratří.
Bible je odkazem českých bratří celému národu. Jednota
bratrská, „umírající matka“, odkazuje ústy Komenského v „Kšaftu“ českému lidu lásku k ryzí pravdě a dojemně promlouvá:
„Poroučím tobě horlivou žádost k pochopování vždy plnějšímu
a jasnějšímu pravdy boží a odkazuji tobě knihu boží, Bibli svatou,
kterouž synové moji, učení a věrní mužové, do patnácti let na té
práci strávivše, z původních jazyků do češtiny s pilností velikou
uvedli, a pán Bůh tomu tak požehnal, že málo ještě jest národů,
kteřížby tak pravdivě, vlastně i jasně svaté proroky a apoštoly
v svém jazyku mluvící slyšeli. Přijmiž to tedy za svůj vlastní klenot,
vlasti milá, a užívej toho k slávě boží a svému dobrému a užitečnému vzdělání! A ač výtisky této knihy boží popálili nepřátelé,
kde které dostati mohli, že však milosrdenstvím božím i tobě kniha
tato dochována bude, důvěř se a nepochybuj! “
Tato slova Komenského naplnila s vrchovatě, za nejdražší
klenot pokládali sobě „Šestidílku“ (jak důvěrně nazývali čeští
vyhnanci, kteří podle známé písně nic s sebou nevzali jen Bibli
kralickou a Labyrint světa). Nepřátelé pálili tyto posvátné knihy
Písma, ale přece se nám dochovaly a jsou pýchou a chloubou
našeho knihtiskařského umění i vědy bohoslovné a zároveň vzorem čistoty našeho spisovného jazyka.
Bible kralická není jedinou biblí českou, ale je korunou všech
českých biblí, nejlépe přeloženou z původních jazyků. V dobách
náboženského hnutí českého na počátku 15. stol se stal Zákon boží
hlavním těžiskem celého národního snažení, Písmo svaté základem, a proto se přirozeně množily a rostly překlady Písma, které
byly pilně opisovány. Z této oby se zachovalo několik rukopisů,
namnoze skvostných a uměle procovaných. Z nich zasluhují zmínky: Bible leskovecká, která se nachází v Drážďanech, k ní se druží
a nádherou nad ní vyniká Bible litoměřická neboli slavatovská, tato
bible s pozdější Biblí boskovickou, která je v knihovně olomoucké,
je nejskvostnější ukázkou české umělecké práce z počátku 15.
století a podle slov Dobrovského by se za ni nemusel stydět ani král.
Prostší úpravy je Bible hlaholská čili emauzská, nad níž úpravou
vyniká dvojdílná Bible olomoucká a necelá Bible královny Kristiny, nazývaná také Biblí vatikánskou. V Brně se nachází Bible
Bočkova z poloviny 15. století, v Praze pak Bible táborské mlynářky, jejímž byla majetkem, i krásná Bible kladrubská.
První tištěná česká bible byla vydána v Praze roku 1488, jejíž
text byl přehlédnut a opraven podle latinského znění a převzat do
biblí v následující době tištěných: roku 1489 v Kutné Hoře, roku
1506 v Benátkách a konečně i do prvního vydání Melantrichova
roku 1549. Teprve v druhé polovině 16. století podjali se Melantrich se Sixtem z Ottersdorfu nového opravení za což bylo slavnému tiskaři vytýkáno, že bibli „zmelantrichoval“. Melantrichův text
a krásné úpravy s hojnými obrázky vyšel poprvé roku 1556. Ale vy-

dání Melantrichovo bylo tou dobou již zastaralé, řecká a hebrejská
studia byla mezitím tak pokročilá, že se obecně ozývalo přání, aby
Písmo bylo přeloženo z původních jazyků.
Když roku 1516 Erasmus Roterdamský vydal v Bazileji Nový
zákon v řeckém jazyku, byl jím Beneš Optát z Telče, kališný kněz
a učitel v Náměšti tak nadšen, že z něho spolu s Petrem Gzelem
z Prahy pořídil český správný překlad Nového zákona. Překlad byl
vydán péčí panny Johanky z Boskovic v Náměšti roku 1533 tiskem
Matěje z Dvořišť. Toto vydání je velmi důležité, protože je to první
české vydání podle původního znění.
Optátův pokus značil obrovský pokrok, ale tento pokus nebyl
dokonalý, což on sám také cítil a chystal se svůj překlad opravit
a zdokonalit, ale smrt mu tento úmysl překazila. Proto přiměla
bratrská rada Jana Blahoslava, jehož vroucí zbožnost se pojila
s učeností a svědomitou pílí k tomu, že se uvolil pořídit jiný překlad
Nového zákona. S láskou a znalostí se dal Blahoslav do práce. Dílo
se mu zdařilo neobyčejně šťastně.
Jan Blahoslav, původním jménem Blažek, se narodil roku 1521
v Přerově ve vážené měšťanské rodině. Své vzdělání nabyl na
vysokých školách v Německu, kde poznal nejpřednější učence
a náboženské reformátory a horlivce oné doby. Byl muž velice
vzdělaný, velkého rozhledu, sčetlý a zcestovalý. Po ukončení studií
se vrátil do vlasti, aby tu všechno svoje vzdělání a práci věnoval
Bratřím. Jednotě bratrské velmi prospěl tím, že jí svým vlivem
získal přízeň mocných osobností, zvláště císaře Maxmiliána, a dále
vnitřně tím, že ji podrobil důkladné revizi a postavil na pevný
základ. Středem bratrského života na dlouhá léta učinil Ivančice,
kde se usadil jako biskup bratrský. V Ivančicích měli Bratři znamenitou tiskárnu, ze které vycházela přední díla bratrská. Zde byla
i ústřední bratrská knihovna i s archivem celé Jednoty (v době
pobělohorské, v době stěhování Bratří do ciziny ta knihovna ještě
existovala, o jejím bohatství svědčí fakt, že za stěhování byly její
knihy složeny asi v osmi dlouhých truhlách a v několika sudech,
které byly odvezeny jednak do Třebíče, kde byly později zřejmě od
jezuitů vypátrány a zničeny, jednak do Uher a do Polska, jednak do
Vratislavi, kde žil Karel st. ze Žerotína). Blahoslav všemožně
pečoval o rozkvět školství a všemi silami se přičiňoval o povznesení úrovně bratrské vzdělanosti, jak osvědčil svojí „Filipikou“
proti nepřátelům vzdělání, v níž dokazuje, že nejjistější oporou
Jednoty bude její kulturní síla, inteligence.
Aby osvětlil vznik a zřízení Jednoty, vydal Blahoslav spis „O
původu Jednoty bratrské a řádu v ní“, jenž je z nejdůležitějších
pramenů bratrské historie. Neméně trvalé jsou zásluhy Blahoslavovy o bratrské umění, za pomoci jiných Bratří spořádal velký
počet bratrských písní, upravil jejich text i nápěv a vydal ve sborníku, jenž původně zněl „Písně chval božích“, později „Kancionál
bratrský“, který zůstane trvalou chloubou českého písemnictví
vůbec. Poučení hudební, pak rady a pokyny zpěvákům vyložil
v knize „Musica, to jest. knížka zpěvákům náležité zprávy v sobě
uzavírající“. Ovocem jeho dlouholeté práce, ve které nalézal hojně
útěchy v nehodách a ústrcích byla „Gramatika česká“, první
skutečně vědecky cenná česká mluvnice, ve které se opírá zvláště
o Husa a o slovní bohatství mezi lidem zachované. Také v tomto
díle projevil Blahoslav vzácný smysl pro ducha české řeči a pro její
krásné stránky. Velmi významná ve svých následcích byla maličká
knížečka Blahoslavova z roku 1565, obsahující překlad „Nového
zákona“, který byl tištěn tajně, protože mandátem císaře Maxmiliána bylo Bratřím zakázáno tisknout Písmo svaté bez povolení
olomouckého biskupa. Zvláštní latinská báseň slaví tento první
překlad Písma z původních jazyků, toto malé dílko se stalo
základem velkého šestidílného překladu celého Písma - Bible
kralické. Konečně se sluší vzpomenout ještě jeho nedoceněné
práce v „Archivu bratrském“, tam pilně zapisoval veškeré děje
Jednoty, tam uložil zprávu o svých cestách, tam vložil i své rozličné
dopisy příznivcům Jednoty. Archivu bratrského je zachováno
14 svazků, z nichž 13 je v Herrnhutě v Sasích a 1 v Praze.
Tento nejnadanější muž Jednoty, nazývaný „klenotem, otcem
a vozatajem lidu Páně v Jednotě“, zemřel v Moravském Krumlově
25. 11. 1571. Ve všech oborech byl tak vzdělán, že ho můžeme
stavět po bok Komenskému. Vždy přemýšlel o napravení a zvelebení mateřské řeči a dokázal krásu a bohatství našeho jazyka pře-

kladem Nového zákona tak přesným a dokonalým, že se tento
překlad stal vzorem dnešní češtiny.
Hned po vydání „Nového zákona“ chystali se Bratři přeložit
„Starý zákon“ z původního jazyka hebrejského. Je dojemné číst
jak Blahoslav vynakládá své poslední síly, aby píšíc Gramatiku,
příklad a pravidlo pravé češtiny budoucím Starého zákona Páně
vykladačům a zvláště synům svým v Pánu milým pozůstavil. Sám
se ovšem již započetí překladu Starého zákona nedočkal. Na jaře
roku 1578 dal Jan st. z Žerotína bratrskou tiskárnu přenést
z Ivančic na tvrz do Kralic. Karel st. z Žerotína dal svým nákladem
tiskárnu v Kralicích značně rozšířit a vždy ji obětavě podporoval.
Jejím správcem byl Zachariáš Solín, načež Václav Elam až do roku
1622 tiskárnu řídil. (Nástupcem Elamovým byl Matěj Řehoř
Krokočínský, který po vypuzení Bratří kralickou tiskárnu přenesl
do polského Lešna, kde byla zničena požárem města roku 1655).
Přípravné práce k překladu písem Starého zákona řídil nástupce Blahoslavův v úřadě biskupském Ondřej Štefan v Ivančicích, rodák prostějovský, spisovatel dvojdílné „Postily kralické“. K ruce mu byli dáni učení znalci hebrejštiny: mistr Mikuláš
Albrecht z Kaménka a Lukáš Helic. Biskup Štefan však již delší
dobu churavěl, a tu uprostřed příprav na visitační cestě v Jaroměřicích dne 21. července 1577 zemřel.
Mistr Mikuláš Albrecht se odebral ke svým přátelům, ale z jara
1578 se do Ivančic opět vrátil a vytrval při překládání Písem až do
roku 1593. Učil na školách bratrských, později i na univerzitě
pražské a zemřel roku 1617.
Lukáš Helic z Poznaně, původem žid, byl od roku 1564
vychován v Jednotě. Svou učeností při překládání Starého zákona
velice prospěl. Ale po ukončení díla pro nepokojnou povahu byl
poslán do Fulneku za pomocníka.
Po smrti Ondřeje Štefana byl svěřen dozor na překlad mistru
Janu Eneasovi, který jako biskup sídlil v Ivančicích, kde zároveň
spravoval proslulou školu bratrskou. Do Ivančic přišel z Třebíče,
kde předtím spravoval školu při Zboře. U něho se konaly porady
o hotových částech překladu a za jeho vedení a dozoru byla vydána
celá Bible kralická. Zemřel roku 1594 následkem leknutí.
O první tři díly měl největší péči Izaiáš Cibulka, rodem z Bystřice u Penrnšejna, byl členem úzké rady a sídlil v Kralicích. Měl
tiskárnu doma na tvrzi, řídil redakci celého díla a dohlížel na tisk.
Své příspěvky mu posílali Pavel Jesen z Lipníka i sám biskup
Eneas z Ivančic. A redakce pracovala tak horlivě vedením neúnavného Cibulky a tiskárna řízením znamenitého Solína tiskla tak
rychle, že se již roku 1579 zjevil první díl slavné Bible kralické,
roku 1580 díl druhý a roku 1581 díl třetí. Izaiáš Cibulka zemřel
neočekávaně uprostřed pilné práce dne 24. srpna 1582 k velké
žalosti Bratří a zvláště k zármutku biskupa Enease.
Pavel rytíř Jesen rodem Slovák, je líčen jako muž učený,
k odpovědi pohotový a velmi výmluvný. Byl duchovním správcem sboru lipnického. Zemřel dne 24.května v Bezuchově u Bystřice pod Hostýnem, bohužel však nemáme o něm a rovněž i o
mnohých ostatních podrobných zpráv o míře účasti na překladech.
Smrtí Cibulkouvou bylo zastaveno další vydávání díla na pět
let. Ale toto prodlení nezastrašilo biskupa Enease, jehož noví
spolupracovníci: Jiří Strejc, Jan Efraim a Jan Kapita se dali s nadšením do díla na němž dále pracovali s Helicem, mistrem Albrachtem a rytířem Jesenem.
Jiří Strejc, rodem ze Zábřehu, byl správcem sboru v Heranicích, vynikal znamenitou učeností a skromností, chování byl
bezúhonného. Velkou a neocenitelnou službu prokázal církvi
bratrské mistrovským přetlumočením a přebásněním žalmů
Davidových. Zemřel v Židlochovicích dne 25. ledna 1599. Jeho
překladů bylo užíváno i v katolických kancionálech.
Jan Efraim, správce sboru pražského byl znám více dobromyslnou povahou než činností spisovatelskou. Znal několik jazyků, zemřel roku 1600 v Praze a byl pochován v Mladé Boleslavi.
Pokračování - Zpravodaj č. 3/2013

Z jednání zastupitelstva obce Střítež:
Zastupitelstvo Obce Střítež na zasedání:
č. 2 ze dne 27. 05. 2013

Schvaluje:
* přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. dle přílohy
* výsledky výběrového řízení na realizaci dětského hřiště z dotací
od MMR dle přílohy
* rozpočtovou změnu č. 1 a dopravné do ZOO Dvůr Králové, dle
přílohy
* závěrečný účet obce a závěrku obce za rok 2012 dle přílohy bez
výhrad
* zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2012 dle přílohy
* smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se SELF
servis, s.r.o. dle přílohy
* vedení kroniky za uplynulé období
* závěrečný účet a závěrku mateřské školy za rok 2012 bez výhrad
Bere na vědomí:
* závěrečné účty svazku obcí, jejichž je obec členem

Informace z obecního úřadu:
2. Komentář k některým rozhodnutím zastupitelstva:
Usnesení č. 2013/02 ze dne 27. 05. 2013, kterým zastupitelstvo
obce schválilo:
2.1. Přijetí úvěru od České spořitelny, a.s. dle přílohy.
V souvislosti s rekonstrukcí kulturního domu a dále kvůli
potřebnosti finančních zdrojů na přefinancování dotovaných
akcí (viz úvod zpravodaje) jsme schválili přijetí investičního
úvěru ve výši 1.500.000 Kč od České spořitelny, a.s., která
nabídla nejvýhodnější podmínky.
2.2. Rozpočtovou změnu č. 1 a dopravné do ZOO Dvůr Králové
dle přílohy.
V této rozpočtové změně jsme zejména upravovali rozpočtované
příjmy a výdaje na skutečnost a o získané dotace a s nimi
související výdaje. Na doporučení nadřízeného kontrolního
orgánu je vždy samostatně v zastupitelstvu schvalována úhrada
dopravy za občany na pravidelné výlety v ČR.
2.3. Závěrečný účet obce a závěrku obce za rok 2012 dle přílohy
bez výhrad.
Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2012 dle přílohy.
Každá obec musí mít každoročně ověřené hospodaření a závěrečný účet nadřízeným orgánem. Toto přezkoumání proběhlo
v průběhu roku, bylo bez nedostatků a zpráva o něm a vlastní
závěrečný účet byly na tomto zastupitelstvu projednány a schváleny.
2.4. Závěrečný účet a závěrku mateřské školy za rok 2012 bez
výhrad.
Každoročně musí zastupitelstvo obce schválit hospodářský
výsledek a závěrku své příspěvkové organizace. Tyto dokumenty
byly na tomto zastupitelstvu projednány a schváleny.
2.5. Vedení kroniky za uplynulé období.
Tak jako každý rok byly projednány a schváleny zaznamenané
informace v obecní kronice. Děkujeme paní Dvořákové za
vzorné vedení obecní kroniky.
2.6. Projednání závěrečných účtů svazků obcí, jejichž jsme členi.
Obec musí projednat závěrečné účty a návrhy rozpočtů svazků,
kterých je členem. Tyto závěrečné účty a rozpočty byly na tomto
zastupitelstvu projednány a vzaty na vědomí.

Antonín Zvěřina ...Vzpomínání:
…na rozhodování
Bezstarostná školní léta končila a přede mě vyvstala otázka, co se
mnou dál. Tedy ne úplně přede mnou, spíš před mé rodiče. Chtěli mít za
mně studentíka, čemuž jsem se nebránil, nýbrž jsem to považoval za
jedinečnou příležitost, jak se další čtyři roky flákat bez učení a huntování
hlavy.
Gymnázium? S mým prospěchem? To nepřipadalo v úvahu. U mojí
sestry určitě, ale já? Jinak když už jsme u mojí sestry. Na základní školu
jsem začal chodit o čtyři roky později než sestra, která se vryla do paměti
učitelů jako vzorná žákyně. Budete se divit, ale oni to požadovali i po
mně.
To jsem nemohl dopustit a tak jsem se postupně v očích pedagogického sboru z Toníčka stal přes Toníka, Tondu až po Tondu kolenatého.
Vězte, že nic člověka nedeprimuje více, když slyší: „Kdepak, ty se sestře
nemůžeš rovnat ani po kolena.“ Z toho jsem usoudil, že rčení kolenatý
Tonda není správné a měl bych být spíš nazýván podkolenatým Tondou.
Co tedy se mnou, s mým prospěchem, který se nehonosil dodatkem
s vyznamenáním. Moji rodiče usoudili, že jako kluk z vesnice jistě tíhnu
k zemědělství a tam se uplatním nejlépe. Nijak jsem neprotestoval, úpřímně řečeno, v té době mi bylo jedno, kam mě osud zavane. Museli
jsme si dát ještě nějakou jistotu, pokud bych neuspěl a naši usoudili, že
bych mohl být dobrým soustružníkem. Bůh buď milostiv soustruhu,
který by se mně dostal do rukou. Myslím si, s odstupem času, že lehký
průmysl by to se mnou měl velice těžké.
Šel jsem tedy k přijímačkám na Střední zemědělskou školu obor
pěstitel - chovatel. Všimněte si, že to byla škola velice benevolentní,
každý student se mohl rozhodnout, zda se stane pěstitelem či chovatelem. Absolvoval jsem zkoušky a uspěl jsem. Dokonce jako jeden z mála
bez oprav, na což jsem nebyl vůbec pyšný, protože nás pět bez oprav se
tam dost nudilo a nevím proč jsme řešili světoborný problém, co bylo,
když tady nic nebylo. Problém hodný budoucích chovatelů či pěstitelů.
Moji rodiče usoudili, že mi nechají ještě jedny prázdniny volné, ale
po absolvování prvního ročníku mi maminka zajistila brigádu v tehdejších Závodech Gustava Klimenta na výrobu obuvi a ponožek.
Pracovala tam stejně jako můj tatínek, který bohužel musel kvůli nemoci
v poměrně mladém věku tuto práci opustit.
Budu upřímný, nevěděl jsem, do čeho jdu. Až jsem se to dozvěděl,
bylo pozdě couvnout. Dostal jsem se k pásu. Pro neznalé musím vysvětlit. Pás, to byl takový oběžník, po kterém se neztečnou rychlostí
sunuly boty a každý pracovník musel ve stanoveném času učinit úkon,
který posunul botu k finálnímu výsledku.
Mně přidělili kahan, do kterého jsem každé ráno nalil hořlavou
tekutinu, a já pak musel zkrabatěnou botu nad plamenem vyžehlit. Bez
patnácti minut a nějaké přestávky na „zblajznutí“ svačiny osm hodin.
Příšerné! Ještě dnes se budím hrůzou a vidím před očima ten pás, jak mi
ujíždí a já se marně sahám po botě, kterou mám vyžehlit.
Pracoval jsem jako všichni na dvě směny. Ta ranní začínala v šest ho-

din, ta odpolední ve čtrnáct hodin. Bylo to zvláštní, začínali jsme přesně
a ve chvíli, kdy jsem si myslel, že už je konec směny, uplynulo z ní pět
minut.
Bylo to pro mě neskutečné omezování lidské svobody a obdivuji
všechny, kteří u pásu strávili celý život. Osobně si to nedokáži představit.
Na druhou stranu musím přiznat, že peněžní odměna byla sladká a ve
výši, o jaké se mi ani nesnilo. Za to utrpení to však nestálo.
Proto jsem další prázdniny zvolil variantu střítežské jednotné zemědělské družstvo. V mých mladistvých očích mi připadalo velice
jednotné, takové přátelské, chtělo by se říct soudružské, ale tohle slovo se
nějak nepoužívá, tak ho nahradím slovem soudružné.
Nastoupili jsme tam ten rok společně s Lubošem Dobrovolným, se
kterým jsem prožil spoustu nezapomenutelných mladistvých příhod,
a dostaly za úkol natřít střechu nad sušičkou obilí a skladem. Práci nám
přidělil Franta Prodělalů, který tam v té době zastával práci nějakého
technika. Stanovil nám, že je to práce na tři dny. Velice se mýlil. Pracovali
jsme na střeše tři týdny. Bylo to idylické. Koukali jsme do krajiny,
vyhlíželi zrající třešně, což se mi stalo osudným.
Zrály na vedlejší zahradě a od nich nás dělil plechový plot. Při mé
nešikovnosti není divu, že jsem se při přelézání za plot zachytil a na levé
ruce mi proťal všechny prsty až na kost. Vůbec to nebolelo a jak už u mě
bývá zvykem odmítl jsem odvoz do nemocnice, což mi ovšem starší
a rozumnější rozmluvili.
V tehdejší třebíčské nemocnici s jezírkem vprostřed nádherného
parku jsem skončil na chirurgii a měl tu čest se seznámit, dnes si již
troufám říct, mým kamarádem doktorem Ladislavem Nováčkem.
Nádherně mě seřval, že když už lezu na třešně, proč jsem nějaké
nedonesl, rány mi sešil a varoval, že večer vše po narkóze přijde k sobě
a já prožiji pekelnou noc.
Tohle říkat mně, když večer byla zábava v sousedních Kožichovicíh.
Vyrazil jsem. Statečně, hrdinně. Doktor nelhal. Začalo to bolet. Pekelně.
Nosil jsem ruku vysoko vyzdviženou nad hlavou, protože když jsem ji
dal k pasu, bolela proklatě.
Do práce jsem samozřejmě v pondělí nastoupil. To už mi otrnulo a natírat se dalo i s ofašovanými prsty. Jen ještě jednu příhodu ze střechy, zažil
jsem tam i jednu smutnou příhodu. Elektrikáře v tehdejším jednotném
zemědělském družstvu dělal Frantík Dokulilů. Nezapomenutelná postava. Jeho maska na masopustu, kdy si dal na hlavu modrou paruku, která
krásně korespondovala z jeho červeným nosem umocněným zimou, se
vryla všem, kdo ho tenkrát viděl, do paměti. Patřil ke klasickým střítežským drobným alkoholikům, kteří obec symbolizovali. Byl to dobrák
od kosti i od masa a všeho dalšího.
Bohužel v době, kdy jsme pracovali na střeše, neočekávaně zemřel.
Pokud si dobře vzpomínám měl v nemocnici jediné přání, pivo. To mu
lékařská péče zakázala. Možná od žalu, protože byl na ně zvyklý, raději
umřel. Dívali jsme se ze střechy, jak kráčel smuteční průvod kolem tří lip
nedaleko mého rodného domu a já si tehdy neuvědomoval, že s tím průvodem odchází kus střítežské historie. Ale to se, myslím, opakuji.
Antonín Zvěřina

SERIÁL - část obce nebo městyse (přidružená obec) s názvem Střítež v ČR:
20. Polička - Střítež (okres Svitavy, kraj Pardubický)
Znak
města
Polička

www.policka-mesto.cz
1.

Starosta: Jaroslav Martinů
Městský úřad Polička
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
Nadmořská výška
555 m n.m.
o
Zeměpisná šířka
49 42´54´´
o
Zeměpisná délka
16 16´03´´
Výměra katastru
3.311 ha
Počet obyvatel
9.128
Čísla popisná
1.601
2.

Město Polička leží u hranice Čech a Moravy, asi 17 km od Svitav.
Má tři části (Střítež - 208 obyvatel , Lezník a Modřec).
Majitelé města:
Poličku založil jako královské město český král Přemysl Otakarem
II. v r. 1265. V r. 1305 je věnné město českých královen. Ve 14. stol. bylo
postaveno zdejší opevnění. V r. 1421 bylo město vypleněno vojskem
Zikmunda Lucemburského. V r. 1613 město vyhořelo.
Zajímavosti města:
1. Opevnění města (obr. 1) bylo budováno v polovině 14. stol.
Hlavní hradba má šířku 2,5 m a její jádro je z litého opukového zdiva.
2. Morový sloup - obr. 2 (r. 1731) na náměstí je vysoký 22 m,
vytvořený jako dík za ochránění města před morem roku 1713.
3. Renesanční kostel sv. Michala (r. 1576), hranolová zvonice,
kaple sv. Františka Xaverského (r. 1751) a památník i hrob Bohuslava
Martinů.
Ojedinělou zajímavostí jsou klasicistní vyřezávaná vrata a dveře
(19. stol.) vytvořená po požáru města zdejšími uměleckými truhláři.
Osobnosti (rodáci města):
V Poličce se narodila nebo žila řada osobností, nejvýznamnější je
zdejší rodák Bohuslav Martinů (1890-1959) - světoznámý hudební
skladatel se narodil ve věži kostela sv. Jakuba. Při komponování hudby
využil podnětů soudobé evropské hudby, těžil z české hudební tradice a z
české a moravské lidové poezie a písně.

Velký Újezd

Vícenice

Kostel sv. Marka

Kostel sv. Petra
a Pavla
Postaven: v r. 1860
Stavební sloh: empírový
Zajímavost: fara z r. 1737, smírčí
kříž z 18. stol.

Postaven: v r. 1318
Stavební sloh: raně gotický, barokní
Zajímavost: varhany z r. 1852

Farní kostel sv. Petra a Pavla v obci Velký Újezd u Jemnice (místní
část obce Kojatice) pochází z r. 1860. Fara je z r. 1737, dvě kapličky z 19.
století a boží muka z 18. století.
Fara bývala prebendou kroměřížské kapituly. Farářem zde byl vždy
některý z kroměřížských kanovníků. Na místní faře však nesídlil a faru
spravoval kurátní vikář kapituly. V r. 1357 je připomínán kanovník senior Jindřich a v r. 1377 Petr z Mělníka. V r. 1586 je zde připomínán jako
farář spisovatel Lukáš Laetus. V r. 1560 a 1576 byla snaha získat farní
patronát nekatolickými šlechtici Jindřichem a Tasem Meziříčským z Lomnice. Pokusy byly neúspěšné. V r. 1621 se stal farářem Jan Lutner.
V ohradní zdi hřbitova je smírčí kříž z 18. století.
Do této farnosti patří: Dědice, Dešov, Hornice, Kojatice, Rácovice,
Třebelovice a Velký Újezd.

Kostel sv. Marka je kulturní památka, nese nad vchodem letopočet
1318. Stojí na návsi a je obklopený původními selskými usedlostmi.
Je to raně gotická stavba z 2. poloviny 13. století, která byla v r. 1852
přestavěna do barokní podoby. Nejstarší dochovaná písemná zpráva o kostelu je z r. 1376 - farář Kuník z Račic. Do r. 1827 byl kolem hřbitov.
V r. 1852 byly zakoupeny varhany. Původně měl kostel tři oltáře.
Ve věži byly tři zvony (r. 1600, r. 1881). S těmito zvony je spjata
tragická událost - v r. 1707 zabil hrom dva kostelníky na vícenické věži,
když zvonili proti mračnům.
Dnes jsou ve věži tři nové zvony - nejmladší je z r. 2009 - umíráček,
který nese jméno Panny Marie a váží 65 kg s průměrem 47,5 cm. Spolu
s pořízením nového zvonu byly nově uchyceny dva stávající zvony a pořízeno elektrické zvonění pro všechny 3 zvony.

Vladislav

Želetava

Kostel Nejsvětější
Trojice

Kostel sv. Michaela
archanděla

Postaven: druhá polovina 11.
století
Stavební sloh: románský, barokní,
gotický
Zajímavost: kalich z 18. století

Postaven: před r. 1303
Stavební sloh: původně gotický
Zajímavost: betlém a oltář z r. 1902

Farní kostel Njsvětější Trojice je kulturní památka. Nejstarší částí
kostela je románský presbytář zakončený půlkruhovou apsidou, asi z poloviny 11. stol. Chrámová loď je barokní, vchod z podkruchtí je gotický.
Věž pochází z konce 16. stol. a byla inspirována krásnou věží na
moravskokrumlovském zámku. V 18. stol. byl barokně upraven.
Za třicetileté války byl kostel zničen a byl opraven až v r. 1680.
Farnost byla obnovena v r. 1727 a fara v r. 1859. Nová fara byla
postavena v r. 1867. Působil zde P. František Diviš - národní buditel.
Zvony: větší je z r. 1635 a menší z r. 1699.
Vzácností kostela je mešní kalich asi z 18. století, který patřil opatu
z Göttweigu v Rakousku. Kalich je gotický.
Další zajímavostí je 6 měděných svícnů z konce 19. století.
Do této farnosti patří: Hostákov, Smrk, Valdíkov a Vladislav.

Farní kostel sv. Michaela archanděla je kulturní památka. První
zmínka o něm je již z r. 1303. Kostel je dominantou náměstí.
Původně byl gotický, ale po několika požárech v r. 1677, r. 1760 a v r.
1842 byl zcela přestavěn. Gotiku připomíná plygonálně ukončený chór.
Vnitřní úpravy kostela byly v letech 1902-1903. V této době byly
darovány z Vídně 4 malovaná okna a Betlém, z Prahy hlavní oltář.
V r. 1573 byl farářem Jiřík Urbář, v r. 1610 byl farářem Tomáš
Gaudelisus a v r. 1616 byl farářem Šebestián Mníšek, po jehož resignaci
v r. 1618 farnost spravoval Pavel Katisko.
Od r. 1632 je doložena nepřetržitá řada zdejších správců duchovních.
Želetava byla od r. 1730 středem děkanství, měla osm farností.
V r. 2003 byl zakoupen nový zvon - 700. let Želetavy.
Do této farnosti patří: Bítovánky, Horky, Lesná, Šašovice a Želetava.

Želetava

Kostel sv. Kateřiny
Postaven: v r. 1583
Stavební sloh: gotický
Zajímavost: socha sv. Kateřiny z r.
1600
Kostel sv. Kateřiny (uváděno i jako kaple) je kulturní památka. Je to
kostel hřbitovní, stojí na místním hřbitově. Tento druhý želetavský kostel
pochází z r. 1583, kdy jej založili páni z Hradce, kteří žili v Telči.
Kostel má mělký presbytář, na něj navazuje obdélná loď, v jejíž
podélné ose stojí hranolová věž přistavěná až počátkem 19. století.
Vysoké hřebínkové klenby vyvolávají stále dojem gotické žebrové
osnovy, zesilovaný navíc lomenými tvary oken s dovnitř zkoseným
ostěním a trojnosými kružbami. V kostele je zachován v poměrně dobrém
stavu původní jedlový krov z r. 1583.
Z mobiliáře kostela vyniká původní socha sv. Kateřiny (kolem roku
1600), umístěná na severovýchodní stěně lodi.
I tento kostelík dokládá, jakou životaschopnost měl gotický sloh,
užívaný u nás od druhé poloviny 13. století.

Okres Třebíč
kostely

Život v obci - co se událo:

www.stritez-trebic.galerie.cz
www.ms-stritez.galerie.cz
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1. Cvičení záchranných složek - letiště u Kožichovic (27.3.), 2., 3. Velikonoce v obci (1.4.), 4. Úklid
obce (18.4.), 5. Doc. MUDr. Stiksa s chotí (Švédsko) v obci (19.4.), 6. Střítežáci na koncertě skupiny
CITRON ve Vel. Meziříčí (20.4.), 7. Dřevěná socha kněžny Libuše - studna (26.4.), 8. Slavnostní
otevření nově opraveného K.D. (26.4.), 9. Stavění máje, délka 22,5 m (27.4.), 10. Hod palicí, pořadí:
Michal Jůza (12,77 m), Ladislav Kočí (12,76 m) a Josef Černý (12,74 m), 11. Hod palicí, kategorie žen
(27.4.), 12. Vyhrávka o poti sv. Marka (28.4.), 13. Pouť sv. Marka (28.4.), 14., 15, 16. PETROVANKA Petrovice (28.4.), 17. Čarodějnice (30.4.), 18. Den matek (15.5.), 19. Koloběh - Dalešice. Závod na 100
km, družstvo 5 členů. Ze Stříteže - Janoštík, Klepáček a Všetečka (18.5.), 20. Finalizace výstavby
malometrážních bytů v obci Střítež (2.6.), 21. Mistrovství ČR rádiem řízených létajících maket letadel,
letiště ve Stříteži (1.6.). Další fotografie - CO SE UDÁLO - na zadní straně Zpravodaje.

20.

Obce v okolí Stříteže V.:
1. DOLNÍ VILÉMOVICE - první písemná zmínka
o obci je z r. 1294. Leží v nadmořské výšce 495-574 m n.
m. Žije zde 398 obyvatel. Narodil se zde Jan Kubiš,
účastník atentátu na Heydricha. Koncem června zde bylo
otevřeno vojenské muzeum, v jeho rodném domě.
2. SLAVIČKY - první písemná zmínka o obci je z r.
1101. Leží v nadmořské výšce 490 m n. m.. Žije zde 106
obyvatel. K obci Slavičky patří Okrašovice, Pozďátka
a část osady Dobrá Voda. Z nedávné doby je známá kauza
skládky nebezpečných odpadů u Pozďátek, kam bylo
přerovskou firmou navezeno téměř 10 000 tun síranu
železnatého, na který skládka nebyla vybavena.
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3. TŘEBENICE - první písemná zmínka o obci je z r.
1406. Leží v nadmořské výšce 430-490 m n. m. Žije zde
430 obyvatel. K obci Třebenice patří Plešice a Chroustov.
4. VALEČ - první písemná zmínka o obci je z r. 1294.
Leží v nadmořské výšce 438 m n. m. Žije zde 646 obyvatel. Koncem června zde byl otevřen nově zrekonstruovaný
zámek, bude sloužit k rekreaci a k prohlídkám.

Život v obci - co se událo II.:
22.

23.

24.

22. Kontejner na šatstvo a obuv na návsi - Charita Třebíč (3.6.), 23. Tradiční setkání důchodců v kulturním domě. Pořádala obec Střítež (7.6.),
24. Turnaj ve stolním tenisu č. XI. Pořádala obec Střítež. Účastnilo se 12 hráčů, pořadí: 1. Ing. Vítězslav Kudláček, 2. Augustin Jeleček

a 3. Jiří Řežábek. Poprvé se odehrál i turnaj ve čtyřhře, pořadí: 1. Bc. Tomáš Procházka a Ing. Ivan Procházka, 2. Ing. Vítězslav Kudláček
a Ladislav Kočí, 3. Petr Muška a Stanislav Simonides (22.6).

Jak jde čas - pouťový víkend - Střítež:

26.4.-28.4.2013
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