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... vaše obec

3/2012
Základní data:

Úvod:
Vážení občané,
po dlouhých jednáních, týkajících se přechodů na křižovatce
u Intersparu, se představitelům města Třebíče podařilo dohodnout převod světelného signalizačního zařízení na této křižovatce od společnosti Treinvest, s.r.o. formou odkupu za 1 mil. Kč
bez DPH. Tím se otevřela cesta k vybudování bezpečných
přechodů přes tuto křižovatku a odstraní se tím tak i poslední
nebezpečný úsek na cestě z naší obce do Třebíče. V současnosti
se staví přechod od StopShopu do Třebíče a měl by být dokončen do konce října, do konce roku by měl být v další fázi
vybudován také přechod k Intersparu. Těmito stavbami se tak
výrazně zvýší bezpečnost chodců na těchto velmi frekventovaných místech.
Vzhledem k tomu, že tato signalizace bude sloužit mimo jiné
také našim občanům, rozhodli jsme se přispět městu částkou
80.000 Kč na odkup tohoto světelného signalizačního zařízení.
Doufám, že Vám chodníky a přechody do Třebíče budou
dobře sloužit a zvýší bezpečnost chodců na cestě do Třebíče
a zpět.
Procházka Zbyněk, starosta obce

Aktuální počet obyvatel:
Aktuální čísla popisná:

514
177

První písemné zmínky o obcích na
okrese Třebíč:
(Střítež r. 1104)
76. Lesná
1715
77. Lesní Jakubov
1356
78. Lesonice
1190
79. Lesůňky
1387
80. Lhánice
1349
81. Lhotice
1361
82. Lipník
1408
83. Litohoř
1190
84. Litovany
1338
85. Lomy
1373
86. Loukovice
1387
87. Lovčovice
1360
88. Lukov
1239
89. Markvartice
1371
99. Martínkov
1320
100. Mastník
1406
101. Menhartice
1349
102. Meziříčko
1316
103. Mladoňovice
1319
104. Mikulovice
1350
105. Mohelno
1234
106. Moravské Budějovice 1231

Upozornění pro občany:
Společenská rubrika:
1. KOMINÍK bude v obci v úterý 9. října od 07:30 hodin.
Zájemci se mohou nahlásit na OÚ.
2. ZMĚNA VE SVOZU POPELNIC - ZIMNÍ PROVOZ!!!
Od října 2012 dojde ke změně ve svozu popelnic takto:
Svoz dle plánu do 4. října, pak hned po týdnu 11. října a pak už
zase po 14 dnech, to je 25. října, 8. listopadu, ... liché čtvrtky!!!
3. VOLBY do 1/3 senátu parlamentu ČR a do zastupitelstva
kraje Vysočina. Volby se uskuteční 12. a 13.10.2012 ve volební
místnosti - kulturní dům Střítež.
4. Odměnu za zimní údržbu chodníků si obyvatelé mohou
vyzvednout od 15. října na OÚ Střítež.
5. Podzimní SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU proběhne
17.11.2012. Bližší informace na OÚ, na www obce nebo na
vývěskách obce. Svoz pořádá firma ESKO-T Třebíč.
Sběrná místa a čas: u Jednoty v 09:35 hod. u křižovatky na
Kožichovice v 09:45 hod.
6. DERATIZACE. Přípravky na hubení hlodavců - pšenice
a granule - jsou k vyzvednutí na OÚ.
7. Tašky na třídění odpadu (sklo, plasty, papír) - obecní ůřad je
pořídil zdarma pro občany. Některé občany jsme při roznosu tašek
nezastihli doma. Kdo tašky nemá a má o ně zájem, může si je
vazvednout na OÚ Střítež.
INFO - na www stránkách obce si můžete přečíst texty hlášení
místního rozhlasu. Odkaz: www.stritez.eu / úřední deska / hlášení
místního rozhlasu .

Rozloučili jsme se (VII. - IX. 2012):
Jiří Kratochvíl (25.7., 59), č. 79
František Brudík (5.9., 72), č. 99
Přihlášení občané (VII. -IX. 2012):
Jakub Janoušek, Karolína a Milena
Kudláčková, (č.p. 52), Augustín Jeleček (č.p. 151), Veronika Martinů,
Filip Míča, Antonín Pavlát, st., Antonín Pavlát, ml. (č.p. 74)
Odhlášení občané (VII. -IX. 2012):
Lubomír a Štefan Ulík, Marcela Ulíková (č.p. 21)
Významná životní jubilea:
říjen:
Josef Široký (80), č. 90
listopad:
Marie Ondráčková (75), č. 21
Všem jubilantům přejeme do dalších
let hodně zdraví, rodinné pohody
a štěstí

FOTOGRAFIE OBCE STŘÍTEŽ VI. :

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

Antonín Stiksa

Josef Stiksa

* 18. 2. 1872 Střítež,
+ 21. 12. 1948 Valašské
Meziříčí.

* 13. 3. 1884 Střítež,
+ 15. 9. 1977 Krakow
(Polsko).

Přednosta stanice
Jablunkov u Vsetína.

Prodělal I. světovou
válku ve Lvově, polsko
- ukrajinskou.

Děti:
I. manželství: Marie
Božena, Antonín a Otakar.
II. manželství: Marie a Vlasta.
III. manželství: bezdětné.

ZE VZPOMÍNEM ANTONÍNA STIKSY:

„ Otcova otce a maminku jsem neznal, byli již mrtvi. Maminčin
otec Ondřej Habr byl šafářem na velkostatku barona Baldačiho
v Jevišovicích, kam jsme jednou ročně dojížděli povozem. Dědeček
Ondřej byl statný muž s velkým šedivým knírem a také jeho
manželka Terezie byla statná žena. Velmi hodní lidé, měli nás velice
rádi a byli na tatínka jako učitele pyšní. Baronka byla velmi vlídná
a hodná dáma, chtěla nás děti vždy vidět, a proto nás musela maminka vždy k ní dovést a byli jsme od ní bohatě pohoštěni cukrovím.
Maminka měla ještě dvě sestry Cecílii a Matyldu. Cecílie byla
komornou u baronky. Baron byl známým sportovcem a pěstitelem
závodních koní a měl svého „Stahlmeistra“ podkoního Hergesela,
který se s Cecílií oženil. Dlouho spolu však nežili, protože teta
Cecílie měla silnou srdeční vadu a při jednom záchvatu zemřela.
Měli syna Vilibalda. Brzy po smrti tety Cecílie odjel Hergesel
s baronem Baldačim do Anglie, vzal syna s sebou a od té doby o nich
nebylo slyšet. Po smrti dědečka odstěhovala se babička do Jaroměřic nad Rokytnou, kde i zemřela. Teta Matylda zapadla kdesi ve
Vídni.
Dědeček měl ještě dva syny: Benedikta, který býval v Kroměříži v jednom velkém závodě postřihačem. Byl to švihák a hezký
člověk, když přišel občas na návštěvu, vždy nás podělil praktickými
školními dárky (penály, pera, tužky, držátka atd.). Druhý syn strýc
Vilém byl stolařem ve Vídni, měl modré oči, silnou postavu a mohutný knír. Měli jsme ho rádi, byl to velký dobrák, hrál si s námi
a udělal nám vozíčky a sáně. Náš otec (pozn. Antonín Stiksa) byl
náruživým včelařem a strýc Vilém, který k nám někdy do Stříteže
přijel na celou zimu, dělal tatínkovi úly a různý nábytek. Tatínek se
od něho naučil stolařině a leccos si pak dělával sám v malé dílně,
kterou mu strýc zařídil. Mě to zajímalo, a proto jsem místo učení
sedával u strýce, který mě zaučoval. To mně vyneslo někdy výprask
od tatínka, když jsem mu pořezal různá prkénka, otupil pilky
a dláta. Strýc Benedikt pro nás děti šil.
Byl jsem doma do šestnácti let a nikdy jsem neviděl otce
opilého. Při různých pochůzkách se otec ovšem stavoval v různých
vesnických hospodách. I já jsem s ním častěji chodíval, otec si
v hospodě koupil štamprli rumu, někdy k tomu jednu sklenici piva,
vypil to ve stoje, popovídal s hospodským a šli jsme dále.
Někdy jsem chodíval na berní úřad v Třebíči pro tatínkův plat.
Tatínek dostával asi 60 zlatých, maminka 10 zlatých a podučitel 25
zlatých. Později měl otec asi 100 zlatých a to snad až ve Vilémovicích.
S modlením to bývalo nejhorší každou neděli a svátek odpoledne. Po obědě ve 2 hodiny vzala matka breviář, růženec, usedla
do lenošky, nasadila si brýle, pod nohy nechala si podložit stoličku,
nám 5 až 6 dětem nařídila kleknout a předčítala různé žalmy a modlitby, které jsme musely po ní opakovat. Ona byla sama tím tak

Inženýr při vodovodních stavbách.
Děti:
Jarmila, Miloš a
Drahomíra.

zaujatá, že nám dětem nevěnovala žádnou pozornost a když za 3 až
4 hodiny skončila a sundala brýle, nenalezla nás ani jednoho
klečícího. Všichni leželi jsme jako kuželky na zemi a spali. Sbírala
nás jednoho po druhém, odstrojila a odnesla do postele. Příští neděli
se to opakovalo zase. K nám do školy chodili vyučovat náboženství
kapucíni z Třebíče a ti tak na maminku působili.
Tatínek měl bratra Konráda, který byl dílevedoucím ve strojírenské firmě Vyskočil v Telči. Neznal jsem ho, byl již mrtev. Ten
měl syna Bohumila, který se v Třebíči učil ševcem. Jednou týdně
nebo za 14 dní chodíval pěšky domů k matce. Na zpáteční cestě se
stavoval u nás ve Stříteži. Při té příležitosti nás naučil hrát mariáš.
Učedníci však byli nad mistra a tak pak obyčejně prohrál. My
jsme peníze neměli, on měl 10 až 21 krejcarů, tak nám napřed
půjčil, my z výhry dluh zaplatili a nakonec Bohumil neměl nic.
Bratr Jindřich se tenkrát učil v Třebíči u Kožiny sedlářem a čalouníkem. Nosil nám domů různé staré mosazné okrasy z koňských
chomoutů a když viděl, že jsme při penězích, prodával je nám a Bohumilovi.
Naši rodiče se o nás starali poctivě a starostlivě, takže jich vždy
s úctou a láskou vzpomínáme. Já jsem často říkal svým dětem, že
se divím rodičům ne že nás všechny vychovali, ale jak nás vůbec
uživili.
Když jsem psával domů, že přijedu, respektive později, když
jsem byl již ženatý, že přijedeme, vždy nás otec očekával na nádraží
v Třebíči a velmi srdečně nás vítal a byl na nás hrdý.
Tatínek byl k nám dětem přístupným jenom jednou v roce a to
o vánocích před štědrým dnem, kdy nám říkával, že uvidíme zlaté
prasátko, když se postíme. Večer při rozžaté lampě pomocí zrcátka,
které jsme v jeho ruce neviděli, vykouzloval světlá kolečka na
stropě a po stěnách světnice, řka, že jsou to zlatá prasátka. Vánoční
dárky byly s ohledem na finance vždy chudé, hračky žádné, za to
různé části prádla, šatů a obuv. Odpoledne na Štěpána hrával otec
s námi mariáš o ořechy.
Ke stolu bylo nás s matkou asi 7 až 8. Jedli jsme vždy ve velké
světnici, nikoliv v kuchyni, která byla malá a kde jedla jen služka.
Otec s námi nejedl.
ZE VZPOMÍNEM JOSEFA STIKSY:

„Z dědečků nepoznal jsem žádného, z babiček jen Terezu
Habrovou. Bydlela v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde žil i její syn
Benedikt Habr, který byl krejčím. Tento šil i pro nás chlapce a proto
chodil jsem k němu častěji k míře. Při této příležitosti navštívil
jsem vždy s tatínkem a později také sám babičku a zastavil se v Jaroměřicích u Hambálků na pivo.
Výprava do Jaroměřic městečka vzdáleného asi 10 km od
Stříteže, bývala vždy velkou událostí, o které se hovořilo již několik
dní předem. Nejraději chodíval jsem s tatínkem. Otec v malém

okruhu, ve kterém žil, uměl žít a dovedl si získávat lidi. První
zastávka byla v hospodě ve Výčapech, druhá u kmotra nadučitele
Čermáka rovněž ve Výčapech, třetí v hospodě ve Štěpánovicích
a čtvrtá u cíle naší cesty v Jaroměřicích u Hambálků.
V každé hospodě tatínek vypil štamprli alašu s rumem a jedno
nebo více piv. Já jsem dostal malé pivo a veku nebo žemličku či
preclík. U babičky zdrželi jsme se jen krátce, stařenka nedovedla
nás ničím déle upoutat. Za to u strýce Benedikta zůstali jsme déle,
zvláště když jsem tam byl sám nebo s bratrem Emanem. Strýc nás
pohostil jak mohl. Bydlel ve vlastním přízemním domku, u něhož
byla větší ovocná zahrada, po jejíž jedné straně tekl potok. Vykoupání se v potoce v létě a na podzim zase chutné ovoce v zahradě
bylo pro nás kluky velkým lákadlem. Měl jsem velmi rád tu tichou
zahrádku a nepamatuji si, že bych tam u souseda kdy viděl živou
duši. Strýcovo manželství bylo bezdětné. V tetě ozvalo se asi při
pohledu na nás děti mateřství a vždy velmi upřímně se strýcem nás
o závod vítala a hostila. Vzpomínám si na jednu takovou příhodu
při pohoštění u strýce. Tehdy měli jsme k obědu smažená kuřata. Já
a Eman jedli jsme je s nožem a vidličkou, ostatní pak rukama a velmi se podivovali jak si s tím víme rady, na kůstkách nezůstal ani
kousek masa. No bodejť by zůstalo, kluci doma jedli jen brambory
a tu najednou jsou častováni kuřaty.
Strýc jako řemeslník netěšil se valné pověsti, za mlada měl
několik tovaryšů, později pak pracoval sám. Když jsme byli větší,
nikdo si již od strýce nenechal šít. Strýc chodíval na větší nákupy do
Třebíče a na zpáteční cestě zastavoval se u nás ve Stříteži s rancem
přes rameno. Později se mu vedlo asi zle, neboť dostával u nás 2
koruny na přilepšenou , nad čímž matka truchlila, neb i u nás při
tolika dětech a malém platu nepřebývalo.
Plat otce i s příspěvkem na četnou rodinu asi 200 korun měsíčně, což byl plat poměrně vysoký, uváží-li se, že podučitel měl
jen 30 korun a později 50 korun měsíčně.
Z Jaroměřic mně utkvělo v paměti náměstí o půdorysu rovnoramenného trojúhelníku s vysokou sochou P. Marie uprostřed.
Na tomto náměstí se nacházel také nám již známý zájezdní hostinec
u Hambálků, který mě imponoval svou velikostí. Strýcův domek se
krčil na malém náměstíčku rovněž trojúhelníkovém se soškou sv.
Floriána. Největší atrakcí pro nás kluky byl v Jaroměřicích zámek
s velkým parkem, přístupným veřejnosti. V parku byl rybník, na
kterém majestátně plavaly dvě labutě. Nikdy jsem si nenechal ujít
tu podívanou na pěkně upravené pěšinky, rybník a labutě v parku.
Jednou přišla smutná zpráva o smrti babičky. Její smrt nezanechala ve mně hlubšího dojmu, snad proto, že jsem nebyl na
pohřbu. Zprávu o smrti strýce dostal jsem v dopise z domova, když
jsem byl již starší.
To jsou všechny moje vzpomínky na babičku, strýce i Jaroměřice. Později jsem jako jinoch projížděl Jaroměřice na cestě z nádraží do Dolních Vilémovic. Tehdy již vše - zámek, park i hospoda
u Hambálků zdály se mně malé a nuzné. Byl jsem poprvé připraven
o kouzlo z mládí.
Z našich příbuzných poznal jsem ještě strýce Hergessela a jeho
manželku, když přijeli k nám do Stříteže na několikadenní návštěvu. Náš dům změnil se tehdy k nepoznání. Nejen, že bylo
sváteční pohoštění, ale byla také hudba, zpěv i dokonce tanec.
V mých očích byla ta návštěva velkou událostí, zpívali velcí, i my
děti jsme se zpěvu zúčastnily, zpívalo se česky, hosté pak zpívali
německy, atmosféra byla jiná než tomu bylo jindy u nás. Viděl jsem
tehdy rodiče tak rozdováděné jako nikdy před tím ani nikdy potom.
V našem domě panoval totiž duch naší matky, proniklé
zbožností a neznající nic jiného než trpělivé i svědomité plnění
povinností. Pochybuji, že by v některém klášteře bylo věnováno
více času na modlení než u nás. Ráno po probuzení modlení, před
školou modlení, po škole modlení, před obědem modlení, před
odpoledním vyučování modlení, po vyučování modlení, a před
spaním dlouhé modlení. O nedělích a svátcích ráno na mši a odpoledne růženec.
Každý měl svoji práci a především matka byla jako v kole od
rána do noci a najednou při návštěvě Hergesselů několik dní nic než
veselí.
Málem bych byl zapomněl na Bohumila Stiksu. Byl to syn bratra mého otce a občas přicházel k nám z Telče. Jeho matka měla

v Telči trafiku, otec již nežil. Přišel, poseděl několik dní, někdy
i týdnů, nic nedělal a pak zase tak tiše odešel jako přišel.
Z vyprávění otce vím, že dědeček měl v Telči zájezdní hostinec,
ve kterém byl umístěn i státní hřebčinec.
Otec po vychození obecné školy jel na studia na německý učitelský ústav v Brně, když českých škol tehdy ještě nebylo. Studia
trvala tehdy dva roky. Po absolvování studia dostal otec místo na
české škole v Petrůvkách. Stěžoval si mně, jak těžké bylo pro něho
učit česky - v jazyku, který sice jako Čech znal, ale v němž se
nevzdělával. Z Petrůvek byl otec přeložen do Stříteže, kde působil
dlouhá léta. Do Stříteže, kde byla dvojtřídka, přišel otec jako
nadučitel. Střítežská škola byla pro dvě vesnice - Střítež a Slavice.
Když později byla ve Slavicích zřízena samostatná škola, nebylo ve
Stříteži dost dětí pro dvojtřídku. Tu otec nechtěje ztratit nadučitelský přídavek odešel na školu do Dolních Vilémovic, kde
zůstal až do svého pensionování. Pak odešel na odpočinek do
Třebíče, kde žil až do své smrti.
Střítež je asi 2 km vzdálena do Třebíče. Do obecné školy chodili
jsme všichni ve Stříteži a do Třebíče zase do středních škol. Do
Třebíče jsme také chodili do kostela.
Střítež byla vesnicí bohatých sedláků, kteří měli od 10 do 30
krav, zatímco chalupníků bylo málo. Vesnice měla 42 čísla a asi 200
obyvatel a byla tu dokonce i nemocnice, ve které však nikdy nebyl
žádný nemocný. Byla narychlo postavena asi v roce 1890, kdy
hrozilo nebezpečí cholery. Cholera však zmizela, ale po ní zůstala
ve Stříteži nemocnice.
Střítež se skládala z vlastní vsi a osady „Žlebu“, kde byl jeden
statek a tři chalupy a v pozadí kostel „Mareček“. Žleb s potokem,
strání a Marečkem byl námi dětmi vyhledáván. Vyvrcholením byla
pouť u Marečka.
Otec vyučoval vždy v první třídě, podučitel ve druhé. Každá
třída měla dvě oddělení, takže vcelku byly čtyři třídy.
Školní budova byla přístavbou starší budovy obytné. Nová
budova byla kryta břidlicí, starší šindelem. V obytném domě byla
společná chodba pro dvě třídy a dva byty. Jeden z nich jednopokojový patřil podučiteli, druhý - tří pokojový nadučiteli. Ve
zvláštní budově byla stáj, chlívek, dřevník a stolařská dílna, ve
které otec zhotovoval úly pro včely. Mimo to byl ve škole dvůr,
cvičiště a zahrada, ve které byl včelín se 40 úly. K domu patřila
studna se železnou ruční pumpou. Kamna v domě byla vytápěna
dřevem, řidčeji uhlím.
Ke škole patřilo 5 měřic polí - polovice „Na lavičkách“ a druhá
polovice „Na paličkách“ - asi 2 měřice louky při silnici do Třebíče.
Tyto polnosti umožňovaly chovat krávu a dvě prasata. Mimo to
dávaly dostatečné množství brambor, zeleniny a obilí pro četnou
naši rodinu.
Plat otcův činil 200 korun měsíčně. Mimo to byl otec obecním
písařem, nevím však kolik mu to vynášelo. Další důchod plynul
otci ještě z pohřbů. Otec na pohřbech zpíval, na jednoduchém sám,
na lepším s maminkou a na nejlepším s dětmi. To bylo asi jednou až
dvakrát za rok. Tehdy jsme cvičili pilně zpěv ve sboru. Za takový
slavný pohřeb bral tatínek 20 až 30 korun. Průměrný měsíční
příjem z pohřbů mohl činit 10 korun. Maminka za vyučování
ručních prací dostávala asi 20 korun měsíčně.
Žili jsme velmi skrovně, zvláště za mých mladých let , kdy bylo
doma najednou 7 dětí. Později, když byly jen 4 děti žili jsme již
značně lépe.
Otec žil odděleně od nás dětí. Maminka s námi dětmi jídávala
v kuchyni, kde vedle stolu kuchyňského byl velký stůl jídelní,
tatínek pak jídával ve světnici sám nebo s podučitelem. Otec se
s dětmi nebavil ani s nimi nerozmlouval. Děti se dívaly na otce jako
na cizího pána s velkým respektem. Ten zvláštní poměr potrval
i později, když už jsme byli odrostlí . Otec ten poměr v pozdějších
letech těžce nesl, ale nikdo z nás se nemohl přemoci a odhodlat se
k srdečné rozmluvě s ním s výjimkou Jindřicha. Jindřich mně byl
hodně cizí, byl o 20 roků starší a nikdy jsem s ním nežil pod jednou
střechou. Podobně tomu bylo s Toníkem a Mařenkou, ti mně však
byli přece bližší. Jindřich zastával vůči nám mladším sourozencům
podobné stanovisko jako otec. Pod otcovskou střechou jsem žil
s mladšími sourozenci od Bohumily počínaje. Nejdéle jsem žil
s Lidkou , Emanem a Pavlou.

Otec se kromě vyučování rád zabýval včelínem a zahradou. Na
zahradě jsem otci pomáhal především já. Vytápění tříd bylo
nemalým problémem. Naštípat dříví pro celý dům a zatápět v tolika
kamnech byla velká práce, kterou jsem také po dlouhá léta konal.
Opatřování krávy, prasat, králíků, hus, kačen a slepic zcela
zaměstnávalo služku. Maminka měla práci s vařením a šitím.
Když jsem pomáhal otci ve včelíně a na zahradě nedošlo nikdy
mezi námi k nějaké rozmluvě, pouze jsem dostával krátké rozkazy.
Já jsem se také ani neodvážil na otce promluvit. Stalo-li se někdy na
cestě do Jaroměřic, že otec na mě promluvil, tu jsem se cítil nesvůj
a byla to pro mě událost.
Při práci otec popíjel alaš s rumem a posílal mě do hospody
kupovat za šesták tu kořalku, dělo se to v tajnosti před matkou.
S matkou otec rozmlouval kamarádsky.
K důležitým úkolům otce na jaře patřilo zakoupení dvou prasat
na krmení. Otec kupoval obyčejně domácí prasata, někdy však také
uherské bagouny nebo anglické yorkshiry. Prasata krmila se
bramborami a omaštěnými otrubami, dokrmovala se pak kukuřicí.
Zabíjačka vyšla na pozdní podzimek. Zabíjačka byla velkou
událostí a přicházíval k nám z Třebíče sám řezník Karbaš, zřídka
jeho tovaryš. Zabíjelo se ve čtvrtek, kdy nebylo vyučování. Při
zabíjačce i děti najedly se masa do sytosti.
Otec byl příkladně poctivý a tak nás, také vychovával. Jednou
v zimě skočil na náš dvůr hladový zajíc. My kluci jsme zajíce
chytili a oznámili jsme to vítězoslavně mamince s tím, že zajíce
zabijeme. Rodiče však rozhodli, že napíšeme příteli otce fořtovi
v Okrašovicích, k jehož revíru Střítež patřila, zda dovolí, abychom
zajíce zabili. Dříve však než přišla odpověď zajíc chcípl a byl
zakopán. Jednou po honě nalezl jsem na poli zastřeleného zajíce
a přinesl ho domů. Otec rozhodl, že peníze za zajíce - 2 koruny musí
být zaplaceny a peníze také poslal poštou do Okrašovic.
Otec nekouřil, za to ale šňupal. Nabízel často šňupeček, ve
starším věku i mně. Tatínek měl na šňupání zvláštní červené
kapesníky.
Tatínek často chodíval do Třebíče, měl tam svoji vinárnu u Brzkovských a později chodil do hospody k Janovským.
Zvláštní místo v životě otce zaujímaly jeho cesty do Brna a do
Vídně. Z cesty do Brna přivezl otec párky od Piowatiho a každý
z nás dostal jeden párek. V Brně měl otec svoji hospodu „U třech
kohoutů“. Do Vídně jezdil k Mařence. Po návratu z každé takové
cesty vykládal tatínek mamince několik dní.
Dokončení příště.

Vzpomínka od Pavla Dvořáka, část III.:
V roce 1982 jsem byl do čela okresní rady motorismu zvolen po
odstoupení MUDr. O. Mudráka.
V čele ORM jsem byl až do revoluce 1989, kdy byla provedena
komplexní reorganizace celého motoristického sportu i činnosti.
Motorismus byl od Svazarmu oddělen, začal pracovat samostatně
pod názvem Autoklub České republiky (AČR). Tento název byl
vzat podle předválečného názvu, který měl symbolicky v čele T. G.
Masaryka, předválečného prezidenta Československa. V této nové
době, od r. 1989 jsem z vedoucích funkcí motorismu odstoupil.
Až do roku 2006 jsem vedl nový značkový klub FELICIA
KLUB Třebíč jako jeho předseda. Ke všem těmto funkcím jsem
v roce 1970 absolvoval kurs rozhodčího všech motoristických
sportů (časoměřič), což jsem prováděl až do roku 1991, kdy jsem
otevřel ve Stříteži č. 16 noční vinárnu a penzion „U Dvořáka na
chalupě“. Každoročně jsem absolvoval po celé ČR i Slovensku
kolem 25 motoristických závodů i závody mezinárodní jako BARUM RELLYE, Valašská zima, Velká cena motocyklů v Brně, atd.
Po několika absolvovaných zkouškách jsem dosáhl rozhodčího I.
třídy, vyšší už v naší ČR nebyla. Za 21 roků této činnosti jsem absolvoval kolem 450 závodů - motokros, silniční motocyklové
závody, automobilové rellye, terénní závody motocyklů, plochou
dráhu, Rellye cros, motokáry atd. Z tohoto počtu jich bylo hodně
mezinárodních. V roce 1975 jsem absolvoval instruktora škol smy-

ků, které naše organizace pravidelně několikrát za zimu
pořádala.
Byly to velmi zajímavé motoristické akce s účastí stovek
motoristů.
Pavel Dvořák (* 5.7.1936, + 26.10.2011)

Z jednání zastupitelstva obce Střítež:
Zastupitelstvo Obce Střítež na zasedání:
č. 4 ze dne 26. 9. 2012
Schvaluje:
• změnu územního plánu č. 7 dle přílohy
• rozpočtové změny č. 3, 4 a 5 dle přílohy
• smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno pro JMP Net
s.r.o. dle přílohy zveřejněné na úřední desce od 10. 9. 2012
• úhradu dopravy na hrad Bouzov
• zadání Územního plánu obce Střítež
• příspěvek na odkup signalizačního zařízení ve výši 80.000 Kč.
Bere na vědomí, že:
• k zadání byl vznesen podnět města Třebíč (k řešení obchvatu
města) a byla dodána jedna připomínka (požadavek na zastavitelnou plochu bydlení).

Informace z obecního úřadu:
1. Obecné informace:
1.1. x
2. Komentář k některým rozhodnutím zastupitelstva:
Usnesení č. 2012/03 ze dne 26. 09. 2012 týkající se:
2.1. Schválení rozpočtové změny č. 3, 4, 5.
V této rozpočtové změně jsme zejména upravovali rozpočtované příjmy a výdaje na skutečnost a o získané dotace a s nimi
související výdaje.
2.2. Schválení smluv na věcná břemena, a to
* smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch JMP Net,
s.r.o., dle přílohy zveřejněné na úřední desce od 10. 09. 2012.
Obec zřídila smlouvou toto právo v souvislosti s rozšířením
plynového vedení ve prospěch JMP Net, s.r.o.
2.3. Schválení příspěvku na odkup signalizačního zařízení
ve výši 80.000 Kč.
Zastupitelstvo schválilo příspěvek na odkup signalizačního
zařízení na křižovatce u Intersparu městu Třebíč ve výši 80.000
Kč.
2.4. Schválení úhrady dopravy na hrad Bouzov.
Na doporučení nadřízeného kontrolního orgánu je vždy
samostatně v zastupitelstvu schvalována úhrada dopravy za
občany na pravidelné výlety v ČR.
2.5. Schválení zadání nového Územního plánu obce Střítež
a schválení změny č. 7 Územního plánu obce.
Tímto usnesením pokračujeme v procesu pořízení nového
územního plánu, který by měl v obci platit od roku 2014,
a současně jsme schválili dokončení změny č. 7 Územního
plánu obce.

Antonín Zvěřina ...Vzpomínání:
…na Jiřího Kratochvíla alias Habase
Páter Kasssián v dobách, kdy jsem ministroval, zakončoval
pohřby touto větou: „Pokud vám zemřelý ublížil slovem nebo
skutkem, odpusťte mu“. Tato věta se mně vryla do paměti a u
Habase platí také.
Vzpomínat na chvíle, kdy končil svůj život a přestal ho bavit,
by bylo smutné, a Habas byl člověk, který rozdával smích, takže
proč si vzpomínky kazit něčím takovým. Znal jsem ho od dětství,
vždyť to byl náš soused, než se mezi nás vklínil další nezapomenutelný člověk Babouk. Jirka byl přirozený vůdce naší party,
měl spoustu nápadů a byl velice šikovný, takže jsme si s ním velice
rádi hráli. Mezi jeho oblíbené dětské činnosti patřil po žních lov
myší. To se vzaly motyky, na poli se vyhledala nějaká díra a my se
snažili k obyvatelům prokopat. Zemědělci z nás museli šílet,
protože se někdy jednalo o jámy pořádně hluboké.
Jirka měl vždy radost, když vykopal křečka, který na nás prskal,
jak jsem psal v jednom fejetonu, jak Kalousek když mu obvinili
Parkanovou nebo jako Rath když ho načapali na hruškách, vlastně
v té krabici hrušky nebyly.
Jirka pak všechny úlovky shromáždil do pytle a k naší potěše
sváděl pak doma s křečky líté boje. Měl také akvárium se spoustou
pestrobarevných rybiček, které jsme mu všichni záviděli. Už jsem
o tom psal, že při hrkání vždy ráno jedině on mohl pustit vodu ze
studně u kříže a my se tam za ranního rozbřesku umývali. Velice rád
si hrál v příkopu, který od studny vedl ke kravínu, byly to naše
zákopy, kde jsme si hráli na válku aniž bychom si uvědomili dosah
našeho počínání.
Jirka byl o čtyři roky starší jako moje sestra a když jsem nastoupil na základní školu a my si jako prvňáčci sedali ke starším
spolužákům vždycky očima žadonil, abych si přisedl k němu
a ukazoval mi učebnice, které si mohu prohlížet. To ani nemusel,
jinam bych si stejně nesedl.
Pak se z mého života částečně vytratil, přece jen ho lákaly jiné
hry než dětské a vlastně jsme se k sobě vrátili až těsně před mým
nástupem na vojnu, kdy i mně zachutnalo vysedávat v hospodě
u piva. Několikrát jsme v té době zamířili do nějakého sklepa na
Znojemsku a vraceli se odsud v rozverné náladě, jak už to u takových výletů bývá.
Když jsem se vrátil z vojny, založili jsme s bratry Bednářovými
skupinu Vega a mířili k hudebním výšinám. Nakonec se nám
podařilo splnit i přehrávkové povinnosti a my mohli vyrazit
k účinkování na tancovačkách. Na nich samozřejmě nemohl Habas
chybět, měl svoji oblíbenou písničku, kterou jsme mu museli za-

hrát a on nám za to vždy poručil čtyři malé rumy. Nesl je chudák na
tácku nad hlavou a vždy do něho někdo strčil, takže je rozlil. On se
jen tak smutně podíval, pak mávl rukou a šel znovu pro stejné
občerstvení, které často několikrát po sobě skončilo tam, kde nemělo.
Postupem času se naše přátelství tužilo, zvláště v době, kdy
zůstal ve svém baráčku sám a hledal společnost. Stále si ho budu
připomínat, jak v neděli ráno těsně před desátou hodinou vstupuje
do mého rodného domu a s mojí sestrou si přiťukává odlivkou slivovice. Bez toho jsem si nedělní ráno nedokázal představit, stejně
jak v jednom období, že bych chyběl na kartách v hospodě U Pepouše. Habas do hry vkládal celé srdce a vzorně vozil karty domů,
aby je příští neděli zase přivezl. Hospoda vůbec byla jeho život, to
už by asi nikdo nespočítal, kolik tam strávil hodin. Je zvláštní, že
ačkoliv měl jen základní vzdělání, dala se s ním zavézt řeč na
spoustu věcí. Nikdy nepředstíral, že víc ví, než kolik věděl, i toho
jsem si cenil. Nebyl to lidový vypravěč jako Babouk, ale dokázal
pronést takovou republiku, takovou větu, že se člověk prostě smát
musel.
Jeho cesty na kole se staly pověstné stejně jako jeho pády. Sám
říkal, že u jeho baráčku je Bermundský trojúhelník, protože tam
havaroval s naprostou pravidelností a bylo obdivuhodné, jak se ze
všech svých odřenin dokázal brzy vylízat. Aby pozlobil obyvatele
sousední vesnice, nechal si zhotovit ceduli s nápisem Pečinkářov,
kterou umístil na sloup na rozcestí. Nakonec za to schytal pokutu,
což mu vůbec nevadilo.
Když se vracel z hospody stavoval se k nám, někdy už příliš
mluvit nemohl a měl svoji tolik populární psinku, kdy mu ztvrdly
rty, no vlastně celý obličej. Pak se zničehonic napil piva a dal se
zase do rychtiku, aby za chvíli celý proces zopakoval.
Sedával s námi často na zápraží, na dvorku, na zahradě, popíjel
svoje oblíbené pivo a štamprdličkou nikdy nepohrdl. Jednou o pouti si ho pamatuji, že chodil po vsi s muzikanty. Dostal nelehký úkol,
prodávat lístky do tomboly. Prodal jich zdaleka nejvíc, protože ho
nikdo nedokázal odmítnout, i ti, kteří by si jinak lístky nekoupili.
Nesmíme zapomínat ještě na jednu věc, Habas byl velice šikovný a pracovitý. Možná na sklonku života už mu to zdraví tolik nedovolovalo, ale nám pomáhal mockrát a to i při sběru brambor, což
rozhodně nebyla jeho nejoblíbenější činnost.
Tento člověk se nesmazatelně zapsal do historie Stříteže a zaslouží si, abychom na něho všichni vzpomínali v dobrém. Ale to už
jsem napsal na začátku. Teď určitě sedí s Baboukem v nějaké
nebeské hospůdce a popíjejí pivo, možná se i hádají, ale doufám, že
po nelehkém pozemském životě tam jsou šťastní.
Antonín Zvěřina

SERIÁL - část obce nebo městyse (přidružená obec) s názvem Střítež v ČR:
17. Včelákov - Střítež (okres Chrudim, kraj Pardubický)
Starosta: Ondřej Janáček
Městys Včelákov 81, 539 57
tel.: 469 344 122
Nadmořská výška 493 m n.m.
o
Zeměpisná šířka 49 49´10´´
o
Zeměpisná délka 15 53´05´´
Výměra katastru 1.355 ha
Počet obyvatel
585
www.vcelakov.cz
190
e-mail: starosta@vcelakov.cz Čísla popisná
1.

2.

Městys Včelákov leží na okraji Železných hor. Má 7 částí: Včelákov, Bystřice, Dolní Babákov, Vyhnánov, Příkrakov, Střítež a Hůrka.
První písemná zmínka je z r. 1349. Pravděpodobně místní zdroje
železných a neželezných rud využívali již Keltové.
Majitelé obce - městyse:
Období hornické slávy začíná příchodem benediktinských bratří
z kláštera Podlažice. Hornictví končí v polovině 19. století. V r. 2006 byl
obci vrácen status městyse.
Zajímavosti obce:
1. Kostel sv. Maří Magdaleny - chráněná architektonická památka
- pozdně klasicistní kostel. Postaven byl v r. 1848 na místě původního
dřevěného kostelíka stavitelem Hanušem, obrazy pocházejí z r. 1830.
Současná nástěnná výzdoba vznikla ve 30. - 40. letech 20. století dílem
amatérského malíře, faráře Kohela. Z téže doby jsou četné řezbářské práce
zdejších lidových mistrů (r. 1844-1848)
2. Kaplička v obci Střítež.
Osobnosti (rodáci obce):
Ke Včelákovu se váže život předků skladatele české národní hymny
Františka Škroupa, jeho otce a děda. Oba působili ve zdejší farnosti a ve
škole, žili v domku na rohu návsi (dnes je zde pekárna).
Zajímavosti v okolí:
Město Hlinsko, obec Ležáky - děti z této obce chodily do školy ve
Včelákově - památník popraveným ležáckým dětem. Dolní Babákov, atd.

Radkovice
u Hrotovic

Rokytnice
nad Rokytnou

Kostel
sv. 14 Pomocníků

Kostel Narození
Jana Křtitele

Postaven: v r. 1715
Stavební sloh: ?
Zajímavost: barokní sochy

Postaven: před r. 1220
Stavební sloh: románský, barokní
Zajímavost: barokní sochy na schodišti

První písemná zmínka o obci Radkovice je z r. 1252.
Farní kostel sv. 14 Pomocníků je kulturní památka. Kostel byl postaven původně jako kaple v r. 1715. Kostel nechal postavit František
Josef Ostešovský, majitel myslibořického panství.
Půdorys kostela tvoří pravidelný osmiúhelník. V čele kostela stojí
čtyři barokní sochy a ve zdi hřbitova se nacházejí další dvě sochy.
Od r. 1745 do r. 1824 zde byla samostatná duchovní správa, poté
farnost přešla pod Biskupice. Na přelomu 19. a 20. století byla fara opět
obydlena a farnost přešla pod Biskupice, pod které spadá dodnes.
Škola byla založena v r. 1775. V r. 1858 byla postavena nová budova
školy.
V roce 2010 byla opravena střecha kostela a v r. 2012 fasáda.
Do této farnosti patří: Radkovice u Hrotovic.

První písemná zmínka o obci (dnes městys) Rokytnice nad Rokytnou je z r. 1190.
Farní kostel Narození Jana Křtitele s farou jsou kulturní památky.
Kostel zde stál již kolem r. 1220. K románskému kostelu byl v r. 1755
přistavěn presbytář a dvě kaple. V r. 1750 byla postavena nová věž. V r.
1777 vypukl požár, zničil kostel i zvony. V r. 1794 byly dokončeny opravy
v barokním slohu. Kostel byl zcela obnoven v r. 1885.
Působivý architektonický celek doplňuje schodiště s barokními plastikami od Jana Mucka z r. 1756. Jsou to hodnotné sochařské práce.
Kostel má hlavní oltář a 4 vedlejší oltáře. V kostelní kryptě je
pochován rokytnický pán Václav Záviš z Osenic († 1691). Varhany jsou
z r. 1852 a oltářní obraz, kazatelna a křížová cesta jsou z r. 1885.
Do této farnosti patří: Chlístov, Markvartice, Rokytnice a Veverka.

Rouchovany

Rudíkov

Postaven: ve 13. století
Stavební sloh: románský, gotický
Zajímavost: 32 m vysoká renesanční věž

Postaven: v r. 1801
Stavební sloh: gotický, klasicistní
Zajímavost : stropní nástěnná
malba

První písemná zmínka o obci Rouchovany je z r. 1243.
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je kulturní památka.
Nejstarší památkou obce je původně románský kostel, který byl postaven
v průběhu 13. století. Kostel má pozdně románské jádro a stavebně byl
upravován v průběhu 17. až 19. století.
Románsko gotický kostel má zachovalé původní severní zdivo a věž
z období let 1585 až 1610. Současný vzhled pochází z přestavby z r. 1835.
Výraznější úprava kostela proběhla v r. 1936, kdy byla fasáda doplněna
šambránami z umělého kamene kolem oken a vstupů.
U kostela stojí 32 m vysoká renesanční věž, v níž jsou umístěny
zvony. Věž původně sloužila k úschově a prodeji soli.
Do této farnosti patří: Boříkovice, Nové Dvory, Přešovice, Rouchovany a Šemíkovice.

První písemná zmínka o obci Rudíkov je z r. 1234.
Farní kostel sv. Petra a Pavla byl postaven na místě starého kostela
v r. 1801. Starý kostel byl mnohem menší a v r. 1721 vyhořel i s věží
a zbytek jeho zařízení bylo rozkradeno. Okolo něj býval hřbitov.
Nový kostel byl postaven v gotice a v 18. století byl rozšířen až do
dnešní klasicistní podoby. V r. 1905 byla opravena věž a interiér.
Kostel je trojlodní s průčelní věží. Nástropní malba je z 19. století.
Hlavní oltářní obraz namaloval Matyáš Šťastný.
Fara je připomínána již v r. 1234, kdy Heřman z Rudíkova daroval
patronátní právo zdejšího kostela klášteru v Oslavanech.
Barokní boží muka byla postavena v r. 1803.
Do této farnosti patří: Batouchovice, Bochovice, Hroznatín, Nový
Telečkov, Oslavička, Přeckov, Rudíkov a Vlčatín.

Kostel Nanebevzetí
Panny Marie

Kostel
sv. Petra a Pavla

Slavíkovice

Stařeč

Postaven: v r. 1767
Stavební sloh: barokní
Zajímavost: varhany z r. 1774

Postaven: v r. 1231
Stavební sloh: gotický, barokní
Zajímavost: hodiny z r. 1597

Kostel sv. Kateřiny

První písemná zmínka o obci Slavíkovice je z r. 1350.
V r. 1671 byla ves úplně pustá, byla zde pouze ovčírna a původní kostel. Tento stav byl ještě v r. 1720. V roce 1750 byla obec již opět obydlena.
Kostel sv. Kateřiny je kulturní památka. Byl postaven v letech 1749
až 1767. Postavil jej kdousovský farář Václav Freund podle návrhu M.
Kirchmayera na místě starého kostela. Nový kostel byl postaven v barokním slohu a má tři oltáře.
V kostele jsou zachovány kostelní varhany z r. 1774.
Na místě dnešního kostela stával starý tribunový kostel (pozdně románský plochostropý kostel s podélnými loděmi a věží z 1. pol. 13 stol.),
ze kterého se dochovala pouze věž včleněná do barokní stavby.
Na hřbitově, který je kolem kostela, stojí dvě kaple kryté šindelem.
Farností spadají Slavíkovice pod Kdousov.

Kostel
sv. Jakuba Staršího

První písemná zmínka o obci(dnes městys) Stařeč je z r. 1259.
Farní kostel sv. Jakuba Staršího je kulturní památka, je obklopen
zídkou starého hřbitova. Kostel byl zbudován v gotickém slohu v r.
1231.V r. 1754 byl přestavěn barokně. V polovině 18. stol. byl přestavěn
do dnešní gotické podoby.
Středověká hranolová věž je z r. 1597-1620 (pozdní renesance).
Hodiny jsou z r. 1597. Na fasádách věže jsou renesanční sgrafita, která
armují rohy věže a hodinové ciferníky. V rozích je letopočet 1597.
Kostel má hlavní oltář a tři vedlejší oltáře.
Ve věži byly zvony z r. 1553, 1803 a 1877. Byly zabaveny v obou
válkách. Současné dva zvony (850 kg a 530 kg) jsou z r. 1985.
Od r. 2007 probíhá celková oprava kostela.
Do farnosti patří: Čechočovice, Kracovice, Krahulov, Mastník a Stařeč.

Život v obci - co se událo:

www.stritez-trebic.galerie.cz
www.ms-stritez.galerie.cz
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1. Založení „Veřejné přírodní zahrady“ na návsi před K.D., celá akce byla podpořena Krajem Vysočina - zprávy na Radiu Blaník a v Deníku (22.6), 2. Ukončení školního roku v mateřské školce (24.6.), 3. Bouřka a silný vítr - pád topolu na hlavní silnici Třebíč - Jaroměřice
(5.7.), 4. Radio Blaník - zprávy o založení „Veřejné přírodní zahrady“ v naší obci (10.7.), 5. Tašky na bioodpad (plasty, sklo, papír) zdarma do každé rodiny (17.8.), 6.,7. Přátelský fotbalový zápas na hřišti ve Slavicích, Slavice : Střítež (6 : 2). Za Střítež hrálo 16 hráčů
a přítomno bylo cca 40 diváků (17.8.), 8. Zájezd pořádaný obcí - Země živitelka, České Budějovice (1.9.), 9. Záplava muškátů (1.9.), 10.,
11. Zahájení školního roku 2012/2013 v MŠ - 27. dětí (3.9.), 12. Nátěr dřevěných soch na hrázi rybníku „Mareček“ (3.9.), 13. Výlet
pořádaný obcí - hrad Bouzov (15.9.), 14. Výlet pořádaný obcí - ZOO Olomouc (15.9.), 15., 16. Třebíčský DENÍK. Jiří Všetečka se stal
vedoucím hokejového mužstva starších dorostenců SK Horácká Slávia Třebíč. Jiří Všetečka ml. v úvodním zápase vstřelil čistý hattrick gratulujeme (21.9.), 17. Renovace velkého kříže na hřbitově (19.9.), 18. Drakiáda pořádaná mateřskou školou (23.9.), 19. Tryskem na
Klučovskou horu. Časovka na 4 km. Střítež (Toyota) - Klučovská hora (28.9.), 20. Zahájení výstavby malometrážních bytů - dotace (28.9.)

Obce v okolí Stříteže III.:

1. ČÍMĚŘ - první písemná zmínka o obci je z r. 1465.
Nadmořská výška je 450 m. K zajímavostem obce patří
kaple Nejsvětějšího srdce páně. Nyní zde žije asi 220
obyvatel.
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2. OKRAŠOVICE - jsou místní částí obce Slavičky.
První písemná zmínka o obci je z r. 1101. Nadmořská
výška je 495 m. Bývala zde tvrz. K zajímavostem obce
patří „Okrašovická lípa“. Nyní zde žije asi 70 obyvatel.
3. POZĎÁTKY - jsou místní částí obce Slavičky.
První písemná zmínka o obci je z r. 1101. Nadmořská
výška je 470 m. V obci je skládka odpadů. Nyní zde žije
asi 50 obyvatel.
4. STŘÍŽOV - je místní část městyse Vladislav. První
písemná zmínka o obci je z r. 1104. Nadmořská výška je
470 m. Nyní zde žije asi 90 obyvatel. K zajímavostem
obce patří farní kostel sv. Jiljí z konce 12. století. V r. 1864
kostel vyhořel a byl přestavěn, v r. 1998 byla vyměněna
střešní krytina, v r. 2002 byl opraven vstupní prostor pod
věží a v r. 2005 byl kostel odvlhčen.

Jak šel čas:

1. Děti ze Stříteže na povozu, rok 1945.
Stará fotografie, na které je pan Výtešník,
který veze místní děti do školy.

2. Masopust ve Stříteži.
Dříve byly v obci k vidění maškary i s povozy, kde jsou ty časy.

3. Setkání rodáků obce Střítež.
První setkání rodáků obce Střítež v místním
novém kulturním domě. Poslední setkání
bylo 25.8.2007. Před tím v 90. letech.

Jak jde čas - založení přírodní zahrady u K.D. a ukončení školního roku v MŠ Střítež:
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