FOTOGRAFIE OBCE STŘÍTEŽ III. :

Střítež - vodní nádrž „Markovka“ (r. 2010) - „Ledová krása“.
Autor: ing. Vítězslav Kudláček, Střítež.

OBLEVA NA KONCI VĚKŮ (povídka):
V hlubokých hvozdech leželo přes půl druhého metru sněhu.
Mráz doslova zalézal pod nehty. Zvěř v lesích umírala po desítkách,
ptáci padali ze stromů jako šišky. Ani lidé nezůstali ušetřeni. V osadě Čaknovo během posledních sedmi dní zemřelo patnáct lidí.
Zima roku 1000 byla živoucím obrazem apokalypsy. Apokalypsy,
kterou téměř každý očekával. Už od jara přicházely do Čaknova
i blízkých Kosovic vousatí mniši a hlásali, že právě tisíc let po svém
narození se Ježíš Kristus vrátí zpět na Zemi a přijde soudný den.
Boží soud předpovídali právě na den Kristova narození. Den před
svatou nocí byl v Čaknovu hrozivý klid. Z komínů dřevěných chatrčí se už ani nekouřilo. Všichni v tom krutém mrazu očekávali konec
svých pozemských dní.
Kněz Herbert vyšel z kostela. Byl to muž asi čtyřicetiletý a v
Čaknovu byl teprve od léta. Přišel z Prahy po dlouhém přemlouvání
svého přítele Horoslava z Kosovic. „Pojď k nám. Lidé v tom našem
kraji už opustili modly a přiklonili se ke kříži. Jejich víra je upřímnější než tady v Praze“, přemlouval ho Horoslav. „Potřebuji tam
někoho, kdo je ve víře udrží“.
Herbert pocházel z Lorshu v Hessensku. První znalosti nejen
teologické, ale i historické bral od mnichů zdejšího kláštera, kteří
ho později nechali nahlížet i do vzácných klášterních análů
Laurissenses majores et minores. Osud ho zavál přes arcibiskupské
školy v Trieru a Tarantaise do malé farnosti Hemau nedaleko Regensburgu. A pak už přišel jen konflikt s nevzdělaným regensburským biskupem, hrozba církevní klatby a útěk do Čech pod
ochranná křídla pražského biskupa Vojtěcha.
Horoslav ho tak dlouho přemlouval, až Herbert povolil a sám
biskup Thiddag ho jmenoval farářem v Čaknovu.
Slunce stálo přesně nad hlavou, sníh křupal pod nohami a na
staletých dubech se nehnul ani lístek.
Herbert se podíval směrem ke Kosovicím. Nad mírný kopec
vyčnívala pouze věž kostela sv. Marka.
Najednou se vedle ní vynořila tmavá postava, kterou na bělostném sněhu nešlo přehlednout. Herbert ji vyšel vstříc, protože
tušil, že to nemůže být nikdo jiný než kosovický farář Horoslav.
Setkali se v údolí potoka. „Buď zdráv, bratře“, zdravil Horoslav
už z dálky. Líné paprsky prosincového slunce jim dopadly na tváře.
Po dlouhé době se okolní vzduch začal trochu ohřívat.
„Chodím dům od domu a snažím se lidem vymýtit z hlav ty
bludy o konci světa. Ale nikdo mi nevěří. Ráno přitáhl další
blouznivec. Před kostelem se svlékl do naha a poléval se vodou.
Přidaly se k němu tři staré baby. Všichni umrzli“, postěžoval si
kosovický farář.
„U nás dnes málokdo zatopil. Všichni sedí v koutech svých
chatrčí a tiše se modlí. Snažil jsem se je přesvědčovat, že konec
světa nepřijde. Ale všechno je to marné. Jen doufám, že vydrží do
zítřka a pak pochopí, že naletěli bláznům“, přidal se Herbert.

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

Střítež - vodní nádrž „Markovka“ (r. 2010) - „Bílá Markovce sluší“.
Autor: ing. Vítězslav Kudláček, Střítež.

Ještě chvíli se snažili vymyslet něco, jak zachránit obyvatele
obou osad. „Jediné, co nám zbývá, je modlitba“, skončil setkání
trochu rezignovaně Horoslav. Oba kněží se rozešli ke svým vesnicím.
Na Čaknovo už padla tma. Herbert občas vykoukl z kostela
a vždy si oddychl, když zahlédl světlo ohně v některé další chatrči.
„Pud sebezáchovy vítězí,“ pomyslel si. Vrátil se do kostela a zvolna
začal tahat za lano ve zvonici. Zmrzlý zvon vydal podivný hlas, jako
by plakal. Za chvíli se temná náves zaplnila lidmi a vše to mířilo do
kostela. Z dálky do Čaknova doléhal i zvuk zvonu z kosovického
kostela. I on plakal.
Kostelík byl zcela zaplněn. Do absolutního ticha jen občas
zapraskala louč. Herbert klečel u oltáře a tiše se modlil. Musel si
přiznat, že i on má strach. Dobře věděl, že jakákoli slova jsou v této
chvíli zbytečná. Jeho ovečky očekávaly konec světa, návrat Krista
na zem. Byly smířeny s tím, že ještě tuto noc předstoupí před Boží
soud.
Ticho v kostele bylo nesnesitelné. A venku stále vládla tma.
Minuty byly dlouhé jako hodiny. Najednou to hrůzné ticho proťal
dětský pláč. Herbert se otočil od oltáře a v té chvíli oknem zvonice
vpadl do kostela první sluneční paprsek.
„Hle! Narodil se syn Boží!“ vykřikl Herbert. Kostelem to zašumělo. Lidé začali vstávat a objímat se.
„Kyrie eleison,“ zpíval tiše farář. Za chvíli byl kostel prázdný.
Všichni utíkali domů, aby zatopili.
I Herbert vyšel před kostel. Podíval se po sluncem zalité vesnici
a zhluboka si oddechl. „Je krásný tento kraj a lidé jsou tu dobří“,
pomyslel si.
Z rozjímání ho vytrhla až kapka vody, která spadla na jeho nos
ze střechy kostela. Začala obleva.
Malé vysvětlení pro Vás milí čtenáři. Samozřejmě jsem se zajímala z jakého zdroje je povídka čerpána.
11. února 2005 jsem zatelefonovala panu Petru Chňoupkovi do
redakce Horáckých novin o vysvětlení. Odpověděl mi: „ To je z mé
hlavy, to jsem si vymyslel“. Poděkovala jsem a dodávám, že
k takové stati je určitě třeba mít vědomosti historie kraje.

P.F.:
Jdu já
jdeš ty
a všichni jdem
po cestách rozličných
po stezce sobě vlastní
je živou hrou
a někdy básní
pro mnohé součtem
povstání a pádu
tíživých změn
zakletých protikladů
pomalým stoupáním
na místa
tichých
spočinutí.
Jdu já
jdeš ty
a všichni jdem.
Jde dítě stařec
muž a žena
ramena mnohých
křížem zatížená.
Jde někdo sám
jak samorost
a hledá přítele
a čeká moudrost
odměna cesty
různě vykoupená.
Jdou mnozí lehce
s úsměvem a písní
a jiní houštinami
klikatin a tísní.
Jde někdo
po zemi jako host
a v srdci dost
má místa pro radost.
Jdu já
jdeš ty
a všichni jdem.
Ať hodně štěstí upředem
na kolovrátku příštích dnů
když nový rok
své cesty
před námi
zas otevírá.

RODINA A TELEVIZE:
V současné době je televize hlavním zdrojem zpráv, zajímavostí a zábavy nesmírného počtu rodin. Televizní pořady formují
nebo deformují jejich postoje, mínění a stupnici hodnot. Stávají se
modelem jejich chování.
Záporné účinky televize na rodinu:
1. nahrazení osobního studia televizí
2. nahrazení mezilidských aktivit televizním konzumem
3. útěk před odpovědností a skutečností
4. nekritické přebírání obrazů a obsahů televize
5. pronikání oplzlostí a násilností do domácností
6. pronikání konzumních a hmotařských postojů
7. zesílení předsudků a nepředložených postojů
8. nebezpečí zploštění svědomí nekritických diváků.
V zajímavém eseji od dr. Josefa Zvěřiny: „Můj spor s televizí“
je významná připomínka: „Televizi dokáže zapnout i malé dítě, ale
vypnout jen charakterní člověk.“
Televizi nechceme odsuzovat, ale varujeme před jejím
zbožštěním. Je stejně potřebná i stejně nebezpečná jako střelná
zbraň.

STRESOVÉ FAKTORY:
Stresové faktory ohrožují naše zdraví i náš život. Máme o nich
vědět a jim předcházet.
Stresové faktory:
1. smrt manžela (manželky)
2. rozvod
3. odloučení od manžela (manželky)
4. pobyt ve vězení
5. smrt blízkého příbuzného
6. vlastní zranění nebo nemoc
7. svatba
8. ztráta zaměstnání
9. usmíření s manželem (manželkou)
10. odchod do důchodu
11. změna zdravotního stavu rodinného příslušníka
12. těhotenství
13. sexuální potíže
14. příchod nového člena rodiny
15. obchodní reorganizace
16. změna finanční situace
17. smrt blízkého přítele
18. změna úkolů v zaměstnání
19. změna v četnosti rozepří s manželem (manželkou)
20. půjčka více než 50.000 Kč.
Mezi další stresové faktory patří:
*
děti opouštějí domov
*
významné osobní výkony
*
opouštění školy nebo zaměstnání
*
změněné životní okolnosti
*
změna osobních zvyklostí.
Každá výrazná změna zatěžuje nepřipraveného člověka. Nejlepší obrana proti stresu: Mít smysl života - to znamená vědět přesně proč žiji a kam životem směřuji.

ZBYTEČNÁ NAPĚTÍ:
Člověk prožívá často zbytečné nebo dokonce škodlivé vnitřní
napětí. Říká se tomu stres.
Malý stres patří k dennímu životu a podněcuje lidi k vyšším výkonům. Nadměrný stres škodí tělesnému i duševnímu zdraví.
Není tak důležité jaké stresy na člověka působí, ale jak se s nimi
dokáže vyrovnat.
Příčiny zbytečného napětí:
1. neuspořádanost času a hodnot
2. neschopnost rozlišit důležité a okrajové
3. nedostatek sebekritického pohledu
4. ztráta citového zázemí
5. přespříliš starostí, věcí a přání
6. nevyváženost mezi fyzickou a psychickou oblastí
7. rozporuplnost ve svědomí.
Jak se bránit stresu:
1. Určuj si rozumné cíle!
2. Nezapomínej na odpočinek!
3. Netrap se tím, co nedokážeš!
4. Neodkládej povinnosti!
5. Neočekávej nemožné!
6. Nestyď se za své slzy!
7. Usmívej se co nejvíce!
8. Nauč se hospodařit s časem!
9. Nezapomínej na pohyb těla i duše!
10. Uchovej si čisté svědomí!
Velmi často jsou pravdivá přísloví:
„Každý sám je strůjcem svého štěstí“¨
„Jak si usteleš, tak si lehneš“
„Veselé srdce je vynikající lék“ - čteme v Bibli.
Vážení spoluobčané do Nového roku 2012 Vám všem přeji hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Marie Dvořáková, kronikářka.

LADISLAV NOVÁK - profesor, básník, výtvarník, překladatel:
Narodil se 4. srpna 1925 v Turnově, rodišti své maminky Marie
rozené Chundelové a otci Ladislavu Novákovi, jircháři z Třebíče.
V Turnově prožil prvních pár měsíců života a v r. 1926 se přestěhovali do Třebíče. Většinu života prožil v Třebíči neméně fascinován
podobou města tehdy ještě bez panelové zástavby a jeho historií
zahalenou do nerozluštitelného tajemství. Pro jeho vývoj byly
klíčové zážitky ze sgrafit na Malovaném domě, návštěv u babičky,
sestry přírodovědce Rudolfa Dvořáka, či z předváděcí letecké akrobacie, kde viděl havarované letadlo Fr. Peřiny. Do školy chodil na
Hasskovu ulici do budovy nynější městské knihovny. Od r. 19361944 studoval na třebíčském reálném gymnáziu. V kvintě se
seznámil s Nezvalovou básní Edison a s texty Paula Bretona o sürrealismu. Brzy na to založil pro své spolužáky sürrealistickou
skupinu. Maturitní zkoušku složil před koncem války.
Aby nemusel nastoupit do říše, učil se v otcově podniku jirchářem. V r. 1945-1950 studoval na filozofické fakultě Karlovy
univerzity v Praze češtinu a dějepis. Tam absolvoval diplomovou
práci „Rým a asonance v díle Vítězslava Nezvala“.
Po učitelské zkušené ve Smržovce u Českého Dubu se vrátil na
Moravu za rodiči. V r. 1951 se oženil s Eliškou Bumbovou z Třebíče. Mimochodem přes ženu Elišku byl zpřízněn s rodinou Oberreiterovou ze Žleba a s paní Capouškovou ze Stříteže. Tam také
spolu chodili na návštěvu. Roku 1952 se Novákovým narodil syn
Petr. V r. 1954-1955 učil Ladislav Novák v Budišově. V r. 19551964 učil v 6-8 třídě na jedenáctiletce v Třebíči. Mnohé žáky ze
Stříteže také učil. Tehdy nikdo z nás nevěděl jak významná je jeho
osobnost. To, co bylo v jeho projevech zřejmým odrazem plynutí
jsme v nevědomosti svých mladých let označovali podivínstvím.
Měl však vstřícnost a přízeň, jež školák snadno pozná citem, proto
jsme si ho oblíbili. Od r. 1964-1979 byl profesorem Střední
všeobecně vzdělávací školy v Třebíči a od r. 1979-1985 učitelem
Průmyslové školy stavební.
Ladislav Novák je objevitel tvůrčí metody tzv. froasáže (od
francouzského slova froisse - znamená zmuchlaný), kresebná interpretace zmačkaného a barevného papíru. Je autorem celé řady
výtvarných postupů: alchymáž, tj. chemický přetisk reprodukcí,
veronáž, tj. rozpíjení tušových skvrn doplněných ještě koláží
a kresbou (inspirované pobytem v italské Veroně), fumáž aj. Jako
výtvarník byl absolutní samouk. Odlišně se vyvíjela jeho poezie.
Začala vázaným a volným veršem. Přebíral další styly. Kmotry
jeho poezie byli básníci Vítězslav Nezval, Jakub Deml a Jan Zahradníček s nimiž se osobně znal. Zajímal se o poezii Eskymáků
a Indiánů a překládal ji. Jeho básnické dílo je velmi obsažné. Publikoval v mnoha časopisech a novinách. Svá díla výtvarná vystavoval převážně v zahraničí (Itálie, Německo, Holandsko, USA,
Švýcarsko aj.). V Třebíči vystavoval poprvé v r. 1990.
Po náhlé smrti svého syna Petra v r. 1995 a krátce na to i manželky Elišky se uzavřel do sebe a hodně pracoval. Své pocity shrnul
do čtyřverší: „Mé froasáže, moje neúplné dílo je všechno co mi ze
života zbylo pozítří? zítra? Kdo to ví ... tak žiji dál ve svém
zoufalství. Ladislav Novák zemřel 28. 7. 1999 v Třebíči. Umělce
v jeho tvorbě vnitřně poznamenaly uličky Zámostí, bývalého židovského ghetta. Jsou to prózy Zámostí v Třebíči a Zámostí v nás.
Stálá expozice jeho díla je v domě vedle Zadní synagogy v Třebíči.

Z jednání zastupitelstva obce Střítež:
Zastupitelstvo Obce Střítež na zasedání:
č. 5 ze dne 31. 10. 2011
Schvaluje:
* rozpočtovou změnu č. 7/2011 dle přílohy
* plán odpadového hospodářství svazku obcí „Skládka TKO“
dle přílohy
* rozvojový strategický dokument obce dle přílohy

Informace z obecního úřadu:
2. Komentář k některým rozhodnutím zastupitelstva:
Usnesení č. 2011/05 ze dne 31.10.2011, kterým zastupitelstvo
schválilo:
2.1. Rozvojový strategický dokument obce dle přílohy.
Některé dotační tituly vyžadují, aby obec měla zpracovaný
a zastupitelstvem schválený rozvojový dokument obce. Aby obec
mohla žádat v dalších obdobích o dostupné dotace, musel být tento
dokument vypracován a schválen.
2.2. Plán odpadového hospodářství svazku obcí „Skládka
TKO“ dle přílohy.
Kvůli změnám legislativy byl přepracován Plán odpadového
hospodářství svazku obcí „Skládka TKO“, který musí každá
členská obec Svazku na zastupitelstvu schválit.
2.3. Rozpočtovou změnu č. 7/ 2011 dle přílohy.
V této rozpočtové změně jsme zejména upravovali rozpočtované příjmy a výdaje na skutečnost a o získané dotace a s nimi
související výdaje.

Pozvánka - turnaj ve stolním tenisu VIII.:

Čtvrtek 29. 12. 2011, 13:30 hodin
Kulturní dům
Po ukončení turnaje je zajištěno občerstvení

Vánoční hvězda - poselství, které umělec předává zpřízněným duším

Antonín Zvěřina ...Vzpomínání:
…na led
Můj tatínek byl sportovec tělem i duší. Maminka mi často
vyprávěla, že když v mé rodné obci zamrzly rybníky, nebyl k udržení.
Do očí se mu vloudil pablesk a už se oblékal a utíkal k ledové ploše.
Tam nazul brusle a zapojil se do některého z mnoha rybničních zápasů,
které měly svá pravidla a mají je dodnes.
Můj děda, Antonín Zvěřina První, byl také sportovec. Pokud se za
sport dá označit hraní karet. Několikrát jsem ho jako malý kluk mohl
sledovat v hospodě U zeleného stromu, už můžeme jenom vzpomínat,
a byl jsem přímo fascinován. Jakou měl radost, když vyhrál. Smál se
svým typickým smíchem, ve kterém nebyl poškleb nad prohrou
soupeře, ale radost z vlastního umu.
Můj tatínek, Antonín Zvěřina Druhý, hrál také rád karty. Tak rád,
že někdy přímo z cesty do kostela v Třebíči zamířil v neděli dopoledne
k čertovým obrázkům, a domů se vracel v pozdním odpoledni. Vždy
zadem kolem zahrad, ale stejně to doma schytal. Inu, co by to bylo za
maminku, kdyby alespoň trochu na oko nehubovala.
Umím hrát také karty, ale karbaníkem jsem se podle vzoru svých
předchůdců, tedy jako Antonín Zvěřina Třetí, nestal. Ale ano, nějaký
čas jsem chodil hrát pravidelně v neděli dopoledne k Pepoušovi žolíka.
Ale že bych se cítil být karbaník profík, to nikdy. Od toho jsou v mé
rodné obci jiní.
Tatínek si asi představoval, že bych v dospělosti mohl uspět na poli
sportu. Mně spíš fascinovalo moderování sportovních pořadů. Usmyslel jsem si, že budu něco jako Vít Holubec, legendární sportovní komentátor.
Kde jsem chodil, tudy jsem mluvil pro sebe a vžíval se do role.
Naštěstí jsem se nikdy ničím takovým nestal a televize si mohla
oddechnout. Můj tatínek by byl určitě hrdý na svoji vnučku Markétu,
která se moderováním v rozhlase živí, a jde jí to dobře, stejně jako na tu
druhou Kateřinku, která nezlomnou vůlí získala inženýrský titul. Kam
se tedy hrabu.
Jen se ještě vrátím k těm kartám, dědeček měl z výhry radost, táta,
když nějakou korunu vyhrál, vždy ho trápilo, že někoho obral.
Dokonce si pamatuji, že chtěl výhru v řádu několika korun vrátit.
Oba dva rybníky v katastru Stříteže tedy zamrzly a i já byl postaven
na led. Tatínek mi z příhodné větve vyřezal hokejku a puk odřízl z nějaké dřevěné kulatiny. A už jsem si to rejdil v botách po ledové ploše
a snil o tom, jak bud referovat do éteru, kolem mantinelu projíždí Tikal
a přihrává na Havla.
Pozor, shoda jmen, žádna vazba na bývalého prezidenta. A pak
nastal ten okamžik, kdy jsem dostal od rodičů svoje první brusle. Byly
hnědé, jako měl krasobruslař Jakson, kterého jsme sledovali v televizi
Mánes, nebo jako Pavel Roman, který se svou sestrou Evou válcoval
taneční svět na ledě.
Tatínek mi brusle nazul a čekal, že vystartuji vstříc sportovním
zítřkům. Jenže ouha. Moje kotníky se rozšklebily do úhlu téměř 90
stupňů a vězte, že v takové poloze se dost dobře bruslit nedá. Šoural
jsem se po rybníku Markovka kroksun krok a k bruslení to mělo něco
hodně vzdáleného. Druhý den to bylo o něco lepší, ale nikdy se mi

nepodařilo, ani když jsem obdržel takzvané kanady, dodržovat kotníky
ve vodorovné poloze.
Dukla Jihlava přišla o nadějného „centrforvarda“ a musela se spoléhat na bratry Holíkovy. Já zůstal u rybniční ligy a zažil v ní mnoho
nezapomenutelných zážitků včetně prolomení ledu a studené koupele.
…na sníh
Sníh mě jako malého velice fascinoval. Jednak byl bílý, takže zcela
změnil krajinu a jednak se s ním dala provádět spousta věcí. Třeba stavět
sněhuláka, kterých jsem za svého dětství mnoho nepostavil, protože
figurální kompozice také není mojí silnou stránkou.
Sníh se dal velice dobře ochutnávat, třeba ho cucat z palčáků, což
bylo dobré proti žízni a vůbec ne dobré na žaludek, který tento druh
občerstvení přijímal s odporem a mnohdy se proti takovému obsahu
bránil i potupným vrhnutím. Na sněhu se dalo sáňkovat a lyžovat, ani
tady jsem se světlých sportovních zítřků nedočkal, při pohledu z vyššího
kopce jsem měl prostě strach. Tam, kde se moji i mladší kolegové
proháněli bez bázně a hany, tam já jsem v poklidu postával pod kopcem
a směle se díval na jejich kousky. Dnes už k lyžování neinklinuji, když
tak běžkovému pokud možno v krajině bez kopců. Okolí rodné obce
mně opravdu vyhovuje.
Když už jsme u toho sněhu, vždy mě fascinovalo, když padal. Když
se bílé vločky snášely k zemi. Pamatuji se, že na škole už v Třebíči,
všichni ji znáte, mnozí jste do ní chodili, včetně mě, je to ta, co do ní
chodí spousta dětí ze Stříteže, i Emča, dcera už od zmiňované Markéty,
ale taky Viktorka, no ta upovídaná, Zahrádkova, ale i spousta dalších,
začal uprostřed hodiny padat sníh.
Okna jsme měli vlevo a tudíž se moje hlava otočila o devadesát
stupňů tímto směrem a pozoroval jsem vločky, jak si hrají na honěnou.
Můj strnulý posed dožral učitelku Pálenskou a několikrát mě důrazně
napomenula, že tabule, na které podporuje svůj výklad o důležitých
věcech, je někde jinde. Nic platné, jakmile se otočila, už hlava směřovala k oknu, aby mi ani jedna vločka neunikla.
…o kaprech
Tady bych se nerad dotkl jednoho člověka, který měl v mládí přezdívku kapr. Nebudu ho jmenovat, byl to Ládík Doležal, který v mládí
byl opravář a vynálezce v oblasti rádiových zařízení, že by dnes pan
Tesla a Edison jen čuměli.
Na kapry si v raném dětství nevzpomínám. Určitě se tam někde ve
vaničce pohybovali, protože se na našem vánočním stole objevovali,
seč mi má paměť sahá.
Neměl jsem řízky z nich rád, nějak jsem se bál kostí, a tak mi
maminka vždy vyrobila svítek, pochutinu ze zbytků obalečů, co jimi
bylo rybí maso obaleno.
Později jsem dospěl do fáze, kdy jsem si musel rybu naporcovat,
před tím usmrtit, ale to k Vánocům patří. Kapra jsme po vzoru bratří
Mánesů nikdy do volné vody nevpustili a já věřím, že vánoční kapři
mají svoje nebe, kde mohou prožít svoje vánoční svátky s pokorou, že
k lidským Vánocům patří.¨
…na Vánoce
O Vánocích jsem už psal, tak jen krátce. Myslím si, že se jedná o nejkrásnější období, které člověk v dětství prožívá. A nikdo by mu neměl
brát jeho sny a iluze. Vězte, že Vánoce nejsou jen o dárcích, i když ty
k nim pochopitelně patří. Ale o rodinné pohodě. Takže ať je máte pěkné.
Antonín Zvěřina

SERIÁL - část obce nebo městyse (přidružená obec) s názvem Střítež v ČR:
14. Kolinec - Střítež (Klatovy, kraj Plzeňský)

www.kolinec.cz
1.

Starosta: Mgr. Pavel Princ
Nadmořská výška
535-759 m n.m.
Zeměpisná šířka
49o17´56´´
Zeměpisná délka
13o26´20´´
Výměra katastru
5.110 ha
Počet obyvatel
1.376
2.

Městys Kolinec leží v předhůří Šumavy, v údolí říčky Ostružné,
mezi městy Sušice a Klatovy. Městys má 18 místních částí (ve Stříteži žije
41 obyvatel). Osada byla založena rýžovníky zlata v r. 1290.
Zajímavosti městyse:
1. Raně gotický kostel svatého Jakuba Většího (obr. 1) - postaven
na konci 13. stol. na základech původního románského kostelíka z r. 1180.
2. Barokní kamenný most přes Kalný potok je z 18. století a je
chráněn jako technická památka.
3. Židovský hřbitov (obr. 2) je ze 17. století.
Osobnosti (rodáci obce):
MUDr. Matyáš Borbonius (*1556, †1627 Polsko) - lékař, básník,
politik. Jeho pacienty byli např. Petr Vok z Rožmberka, páni ze Žerotína a z
Valdštejna, Anna Tyrolská - manželka císaře Matyáše.
Mistr Šimon Skála z Kolince (*?, † 1617 Praha) - děkan artistické
fakulty pražské univerzity. V r. 1589 - bakalář, v r. 1595 - univerzitní
profesor a v r. 1599 - děkan UK. Je pochován v Betlémské kapli v Praze.
Jan Král (*1823, †1911 Vídeň ) - absolvoval pražskou konzervatoř
- hra na housle, byl členem smyčcového kvarteta Henriho Vieuxtempse.
Josef Emanuel Jankovec (*1866, †1949 Nová Paka) - hudebník.

Lipník

Litohoř

Kostel sv. Jana
Křtitele

Kostel sv. Jana
Nepomuckého

Postaven: dřevěný v 10. století,
dnešní před r. 1238
Stavební sloh: románský, gotický
Zajímavost: barevná vitrážová okna, náhrobek

Farní kostel sv. Jana Křtitele je kulturní památka. Původně
zde stála dřevěná kaple z 10. století, v r. 1150 shořela a začala
stavba zděného kostela. Je to jednolodní stavba s románským
jádrem (loď a věž) z doby před r. 1238. Presbytář a sakristie jsou
gotické, asi z r. 1350. Za hlavním oltářem jsou vysoká gotická
okna. Věž je barokní, vstup je ze 17. stol. V r. 1853 byl kostel
opravován. Na lodi jsou zvenčí umístěny sluneční hodiny.
Z r. 1877 je hlavní gotický oltář, boční oltář, křtitelnice a kazatelna. Z r. 1931 je křížová cesta a z r. 1901 dvě sochy. Varhany
jsou asi z r. 1863. Významnou dominantou kostela je šest barevných vitrážových oken z r. 1950 a 1957 a náhrobek z r. 1575.
Do této farnosti patří: Klučov, Lipník, Ostašov a Petrůvky.

Lukov

Postaven: v r. 1793
Stavební sloh: ?
Zajímavost: Křížová cesta z r. 1855

První písemná zmínka o obci Litohoř je z r. 1190.
Farní kostel sv. Jana Nepomuckého je kulturní památka.
V roce 1782 byl postaven předchozí kostel na místě pomocné
kaple. V roce 1784 zde byla první svatba.
V roce 1793 byl vystavěn a vysvěcen nynější nový kostel sv.
Jana Nepomuckého a v roce 1833 byl opraven.
Z roku 1855 pochází křížová cesta a obraz vedlejšího oltáře. To
kostelu věnovali litohořští farníci.
V roce 1862 byla postavena nová farní budova.
Do této farnosti patří: Litohoř.

Martínkov

Kostel Narození
Jana Křtitele

Kostel Navštívení
Panny Marie

Postaven: ve 13. století
Stavební sloh: barokní, úpravy renesanční
Zajímavost: věž vysoká 32 m

Postaven: před r. 1269
Stavební sloh: barokní, úpravy klasicistní
Zajímavost: rodiště Václava Kosmáka

První písemná zmínka o obci Lukov je z r. 1234.
Farní kostel Narození Jana Křtitele je kulturní památka,
stál zde již ve 13. století. Byl pod patronátem tišnovského
kláštera. Od r. 1638 do r. 1663 byl bez faráře.
Kostel byl upravován v r. 1716, 1775 a 1904 ve slohu renesančním. Střecha bývala šindelová. V r. 1775 byla postavena
stropní cihlová klenba. V r. 1804 nechal hrabě Kaunic postavit
věž. Při požáru v r. 1814 byla zničena malá věžička, která již
nebyla obnovena. V r. 1904 se věž zvýšila o 12 m.
Hlavní oltář je z r. 1909. Křížová cesta je od Jindřicha Zdobnického ze Svitav (r. 1877). Zvony: r. 1600, r. 1705 a r. 1969.
Do této farnosti patří: Dolní Lažany, Lukov a Vícenice.

První písemná zmínka o obci Martínkov je z r. 1260.
Farní kostel Navštívení Panny Marie je kulturní památka.
Byl postaven před r. 1269. V r. 1713 byl kostel barokně přestavěn
a v r. 1880 byl upraven v klasicistním a empírovém slohu.
V r. 1843 se zde narodil děkan, kněz, spisovatel a národní
buditel Václav Kosmák. U kostela stojí jeho rodný dům a pomník.
V letech 1888 až 1895 zde byl farářem překladatel Josef Ševčík a v
r. 1906 zde byl kaplanem básník Jakub Deml.
K Martínkovu se váže proroctví. Dle pověsti Sibyla předpověděla u Červeného Martínkova konec poslední největší krvavé
války na světě. Po této válce by mělo zůstat tolik lidí, kolik se jich
vejde pod formanskou plachtu. Do této farnosti patří: Martínkov.

Mohelno
Kostel Všech svatých

Moravské
Budějovice

Postaven: na konci 15. století
Stavební sloh: gotický s románským jádrem
Zajímavost: třípatrová věž

Postaven: v polovině 13. století
Stavební sloh: románský, gotický,
barokní
Zajímavost: 50 m vysoká věž z roku 1714

První písemná zmínka o obci (městys) Mohelno je z r. 1234.
Farní kostel Všech svatých je kulturní památka. Byl postaven na konci 15. stol. a stojí na základech z pol. 13. stol. Hranolová
třípatrová hranolová věž je oddělena od kostela prolukou. Boční
kaple je z r. 1398, opravena byla v r. 1512 a boční loď se z ní stala
v 17. stol. Z r. 1804 jsou gotická okna. V r. 1835 kostel vyhořel
a byl následně opraven. Zvonice byla postavena kolem r. 1500.
Zvon je z r. 1612. Hodiny na věži mají ciferník datovaný od r.
1836. Z pol. 18. stol. je sloupový retabul a hlavní oltář je z r. 1913.
Fara je barokní, byla postavena za faráře Haska (1747 až 1771).
Do této farnosti patří: Kladeruby, Kramolín, Lhánice, Mohelno a Senorady.

První písemná zmínka o městu Mor. Budějovice je z r. 1231.
Farní kostel sv. Jiljí je kulturní památka. Je to trojlodní chrám
s presbytářem. Původně románský kostel byl postaven v první polovině 13. stol. Kněžiště je z období gotiky. Oltářní obraz sv. Jiljí
namaloval vídeňský malíř Ignác Dullinger.
V období baroka byly přistavěny lodě a 50 m vysoká věž, která
byla vystavěna při severní straně presbytáře v r. 1714. Jsou v ní dva
zvony - první z r. 1532 váží 300 kg a druhý z r. 1535 váží 1.700 kg.
Věž kostela je po rekonstrukci schodiště přístupná veřejnosti.
Fara je barokní budova z r. 1779, na průčelí je pamětní deska P.
V. Kosmáka, který zde působil. K areálu patří i zbytky hradeb.
Do této farnosti patří: Jackov, Lažínky a Mor. Budějovice.

Kostel sv. Jiljí

Život v obci - co se událo:

www.stritez-trebic.galerie.cz
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1. Nové dětské hřiště - spodní park - dotace (září 2011), 2. Oprava sakrálních památek - křížů v katastru obce (září 2011), 3. Nová střecha
(vazba, latě, krytina) na budově kulturního domu - dotace (6.10.2011), 4. Nové zateplení a fasáda na budově kulturního domu - dotace
(8.10.2011), 5., 6. Výstava zahrádkářů - „Plody podzimu“ (8.10.2011) - Deník, 7., 9. Pouštění draků a malování na dlažbu - pořádala
mateřská školka (16.10.2011) - Deník, 8. Mikroregion Třebíčsko zhotovil pro naši obec reklamní stojan roll-up, který bude sloužit k propagaci obce Střítež (17.10.2011), 10. Železný Zekon vystoupil v místním kulturním domě na plese firmy NET Expert (4.11.2011), 11, 12.
Podzimní výzdoba nové mateřské školky (14.11.2011), 13. Vánoční výzdoba obce Střítež (30.11.2011), 14. První svatební obřad v obci
Střítež, který byl v místním kulturním domě. Oddával starosta obce ing. Zbyněk Procházka (19.11.2011), 15. Mikulášská besídka
pořádaná mateřskou školkou (1.12.2011), 16. Rozsvícení vánočního stromu u kulturního domu s hudbou a „svařákem“ zdarma
(1.12.2011), 17. Jesličky pod „střítežským“ vánočním stromem (5.12.2011), 18. Výstava s vánoční tématikou v kulturním domě. Výstavu
navštívilo 200 lidí (17.12.2011), 19. Rozdávání dárků důchodcům, od obce Střítež. Dětem z MŠ pomáhal poník (20.12.2011)

