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Základní data:

Úvod:
Vážení občané,

Aktuální počet obyvatel:
Aktuální čísla popisná:

v současnosti probíhá rozsáhlá rekonstrukce kulturního domu.
Tak jako každá rekonstrukce staré budovy přináší různé obtíže,
i my jsme museli řešit řadu problémů, které během realizace
vyvstaly. V současnosti se však již blížíme jejímu dokončení a věříme, že nově zrekonstruovaný dům bude sloužit ke spokojenosti
všech občanů. Velkým přínosem bude, vedle nového vzhledu, také
výrazná úspora nákladů na provoz.
V této souvislosti děkuji zahrádkářům za pěknou výstavu,
kterou, přes obtíže souvisejícími s opravami budovy, pro nás
uspořádali.
V další etapě bychom rádi, po úpravě uvolněných prostor po
mateřské školce, do této budovy přesunuli i obecní úřad.
Na rekonstrukci kulturního domu navážeme plynule úpravou
prostranství bývalé zahrady mateřské školky, které by se mělo do
jara příštího roku proměnit na přírodní zahradu, ve které by mělo
vzniknout odpočinkové centrum. Na tuto akci obdržíme dotaci
z Kraje Vysočina ve výši 80.000 Kč a zahrada bude slavnostně
otevřena při pouťových oslavách v dubnu příštího roku.
Procházka Zbyněk, starosta obce

Upozornění pro občany:
1) Žádáme rodiče dětí, které navštěvují ZŠ v Třebíči Horka
Domky, aby jejich děti využívaly k přepravě do školy ranní autobus - vyvážku, který zastavuje u horní zastávky, u Toyoty, v 7:25
hod. Tento autobus je určen k přepravě dětí a je málo využíván. Děti
jezdí autobusem ze spodní zastávky linka Rouchovany a obsadí
místa dalším cestujícím, kteří jedou k lékaři, do zaměstnání a studentům, kteří pak nestihnou včas výuku na svých školách. Proto
buďte ohleduplní. Děkujeme!
2) Podzimní svoz nebezpečného odpadu proběhne 5.11.2011.
Bližší informace na OÚ nebo na vývěskách obce. Sbírku pořádá
firma ESKO-T Třebíč. Sběrná místa a čas: U Jednoty v 11:45 hod.
a u křižovatky na Kožichovice v 11:55 hod.
3) Změna svozu komunálního odpadu - popelnic. Firma
ESKO-T oznamuje změnu, svozovým dnem bude lichý Čtvrtek.
Další svoz bude 27. 10. 2011.
4) Turnaj ve stolním tenisu VIII. ročník. Turnaj se uskuteční
ve čtvrtek 29.12.2011, zahájení v 13:30 hod.
5) Přípravky na hubení hlodavců lze vyzvednout bezplatně
na OÚ.
6) Kursy angličtiny a němčiny ve Stříteži pod vedením bývalé univerzitní lektorky.
Od pátku 14. října 2011 se bude na OÚ vyučovat angličtina
a němčina.
Vyučování bude probíhat 1x týdně po 2 vyučovacích hodinách.
Cena 60 Kč/vyučovací hodina. Kdo má zájem, může se nahlásit na
OÚ, paní Vejtasová.
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První písemné zmínky o obcích na
okrese Třebíč: (Střítež r. 1104)
1. Babice
1349
2. Bačice
1310
3. Bačkovice
1294
4. Benetice
1409
5. Biskupice-Pulkov
1131
6. Blatnice
1046
7. Bohušice
1355
8. Bochovice
1353
9. Bolíkovice
1358
10. Boňov
1361
11. Bransouze
1234
12. Brtnička
1089
13. Březník
1237
14. Budíkovice
1556
15. Budišov
1194
16. Budkov
1353
17. Cidlina
1358
18. Čáslavice
1240
19. Častohostice
1459
20. Čechočovice
1358
21. Čechtín
1406
22. Červená Lhota
1436

Společenská rubrika:
Narozeni (VII. 2011 - IX. 2011):
Simona Palátová (1.7.2011), č. 15
Tomáš Urbánek (11.8.2011), č. 171
Jan Tretera (29.9.2011), č. 66
Přihlášení občané (VII. -IX. 2011):
Jiří Hůlka (č. 33), Ondřej Kutina,
Radka Kutinová (č. 81), Libuše Vrbková (č. 12)
Odhlášení občané (VII. -IX. 2011):
Vendula Dobešová (č. 133), Šťepán
Hekrle, Pavel Řezáč (č. 5)
Významná životní jubilea:
říjen:
Marie Křivánková (80), č. 43
Anna Zvěřinová (80), č. 72
listopad:
František Dvořák (75), č. 17
Alois Klusáček (75), č. 68
prosinec:
Eva Kudláčková (70), č. 52
Všem jubilantům přejeme do dalších
let hodně zdraví, rodinné pohody
a štěstí

FOTOGRAFIE OBCE STŘÍTEŽ II. :

Střítež - Žleb (r. 1920) - „Celkový pohled“.
Na fotografii je původní zástavba v obci.

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

Střítež - kostel sv. Marka (r. 1948).
Na fotografii je stráň, dnes je zalesněná.

JMÉNA NAŠICH POZEMKŮ:

Hospodářské poměry za starších dob byly u nás zcela jiné než
nyní. Malá lidnatost, práce pro vrchnost, nedostatek hnojiva,
primitivní nástroje, nemožnost odbytu apod. nutily naše předky, že
jistou část pozemků, úrodných pozemků, nechávali ležet úhorem.
Byly to velice často celé dvě třetiny orné půdy (viz fasse katastru
tereziánského, takže každý pozemek osíval se teprve 3 roku.
Nebylo tudíž i v úrodných letech vzácností, že i na tehdejší poměry
velký sedlák přede žněmi neměl chleba a nouze byla veliká,
postihla-li krajinu neúroda nebo živelní pohroma. Pozemky
odpočívající zarůstaly bylinami a používalo se jich pro pastvu
dobytka, zvláště ovcí. Bylo tedy třeba, aby úhory se nenacházely
mezi pozemky osetými.
Byly rozděleny proto polnosti celé dědiny na části zvané
hony,tratě, jež označovány byly jmény. Ke jménu dávala podnět
obyčejně důležitá dějinná událost, jež zanechala v mysli všech
hluboký dojem (např. bitva, vpád nepřítele apod.), nebo např.
zaniklá vesnice, dvorec, hrad apod. po nichž dávno není ani stopy.
Tato jména tratí přečkala celá staletí. Zdá se, že původně bylo tratí
jen tolik kolikaleté bylo hospodářství. Množením se však pozemků
orných mýcením lesů, zanikáním vesnic a změnou poměrů hospodářských rozmnožoval se i počet tratí.
I jednotlivý majitel označoval si každý kousek pozemkového
majetku jménem. Jména tato, původně těsně spjatá s pozemkem,
pomalu se uvolňovala, když se jednotlivé pozemky počaly označovat čísly (topografickými, později parcelními) a když pozbyly
původní důležitosti byly podrobeny již častějším změnám. Důvod
k nim tvořil tvar pozemku (klínek, nohavice, lopata, pecen), poloha
(žlíbek, údolí, kopeček, humno), způsob obdělávání (bučinka,
šafranice, borovina, chmelník, březinka, rybník, palouček, vinohrad), povaha půdy (hliniště, bařinka, močál), význačný předmět
(boží muka, kříž, milíř, číhadlo, hamr, rybník), místní událost
(oběšenec, kacíř, soudný, utopená) apod.
Názvy tratí, polí, luk, zahrad, hor, lesů, údolí, skal, řek, potoků,
studánek, stromů apod. nejsou tedy jen pouhými bezvýznamnými
názvy, nýbrž jsou často jedinými dějepisnými památkami z dob
z nichž se nám nezachovaly žádné jiné zprávy, nebo jsou důležitým
doplňkem k písemným záznamům. V nich slyšíme mluvu pokolení
dávno vymřelých jíž však porozumět je mnohdy věcí nesnadnou.
Některé vysvětlí nám jen filolog, jiné archeolog, ale nejčetnějším
porozumíme lehce sami. Kdo bude o tom pochybovat, že na poli
šafranice pěstoval se kdysi racionálně šafrán, louka „Jezírko“, že
byla zatopena rozsáhlým rybníkem, pastvisko „Borovina“, že bylo
posázeno lesem, jedlový lesík „Bučina“, že hostil dříve buky, mlýn
„Hamr“, že býval železný hamrem, v lese „U stříbrného dolu“, že se
kutalo na stříbro, kopec „Šibenice“, že svědčí o trestní pravomoci
obce v trati „U větrníku“, že stával větrný mlýn atd. atd.? Z toho
vidíme, že kdybychom měli úplný seznam těchto jmen z určité doby

Střítež - Hostinec A. Mitysky (r. 1949-1960).
Na fotografii je původní hospoda, dnes Toyota.

a věděli v kterých nynějších místech ležely, mohli bychom si přímo
nakreslit obraz oné krajiny jak asi v těch dobách vypadala. Ale i ve
směru negativním mají takovéto úplné seznamy cenu zvláště pro
určování vzniku jistého předmětu. Tak např. nenajdeme-li v jisté
době v určité trati, kde stojí nyní boží muka, názvu „U božích
muk“, můžeme téměř tvrdit, že tam tehdy božích muk ještě
nestávalo, neboť by jistě ten předmět pozornosti lidské neušel. Také
ani názvy na pohled zcela všední, nejsou pro místní dějiny zcela bez
významu. Např. Záhumenice, na něž se dívají okna řady selských
statků, svědčí o změně polohy obce, z jiných můžeme zase usuzovat
na dřívější rozlohu obce, množství orné půdy apod.
Selský archiv si již od počátku těchto jmen pilně všímal. Omezil
se ovšem víc na vysvětlování jmen záhadnějších. Z doby až do 18.
století je třeba vyhledávat jednotlivé názvy z listin, urbářů, starých
register gruntovních apod., jež lze nalézt ve veřejných, muzejních,
městských a zvláště vrchnostenských archívech století 18. Nastává
nám v tomto ohledu doba příznivější k níž daly podnět v tom období
provedené berní úpravy. Ve spisech tzv. katastru tereziánského
(kolem roku 1740) a josefínského (kolem roku 1870) nacházíme
bohatou snůšku místních jmen. Tyto spisy jsou uloženy jednak
v zemském archivu moravském, duplikáty se nacházejí u úřadů
berních a triplikáty neb opisy v archivech měst a městeček.
Tyto soupisy byly pořízeny dle panství vrchnostenskými
úředníky. Někde písař nevěnoval ovšem těmto jménům patřičné
pozornosti a snažil se je často i poněmčovat. Ve většině případů se
však shledáváme s podobnými seznamy jmen sice švabachem
psaných, ale nejen českých, ale dialekticky výstižných. Co do čistoty jmen sluší se dát přednost fassím tereziánským, co do úplnosti
předčí ovšem fasse josefínské, které proto přijmeme za základ
svého soupisu. Spisy nejnovějšího našeho katastru pozemkového
jsou v tomto ohledu chudé neboť obsahují často jen jména tratí a to
ještě hrozně zkomolená, což bylo zaviněno různými opisovači,
kteří chtěli vykonat v krátké době mnoho práce, jména jim nesrozumitelná nebo špatně čitelná si libovolně domýšleli, ba i úmyslně
poněmčovali.
Úkolem dnešní doby je: zjistit především, pokud možno nejúplněji, nynější místní lidová jména v jednotlivých katastrálních
obcích, přitom se přidržet rozdělení tratě dle nynějšího katastru,
zjistíme dřívější (správnější) polohu jednotlivých tratí, která se
nejen při zcelování pozemků, ale i při jiných novějších katastrálních
operacích mnohde změnila a původní jméno tratě se přesunulo
částečně na jiné pozemky.
Určíme tak přesně polohu poustek (zaniklých osad), dvorů,
samot, povšimneme si zkomolenin v nynějším katastru se nacházejících a uvedeme názvy pokud možno, v tvaru místního dialektu.
Srovnáváním s fassemi josefínskými a tereziánskými, určit, jak se
tyto pozemky nazývaly v době kolem roku 1870, 1740 případně
ještě dříve a zjistit jedná-li se o název starý či nověji povstalý. Zjistit
význam o názvu méně běžných a připojit, jak si místní lid původ
toho jména vysvětluje, co si o tom místě vypravuje, co se na něm

nachází, jaká je jeho poloha nebo útvar půdy apod. Důležité při tom
bude zjistit skutečná synonyma, jež často větší pozemek se rozkládá ve více tratích, trať se rozkládá ve více obcích katastrálních a tak
např. i ve vlastivědě, se objevuje název u různých obcí i v různých
okresích ač je to vlastně název jeden, a přece význam je zcela
různý, najdeme-li např. ve 3 obcích 3 různé kopce Strážnice, nebo
jeden kopec Strážnici, vypínající se na rozhraní tří katastrů obcí
třikráte uveden apod.
Pramen: Selský archiv roč. XI. 1917

PADLÍ VOJÍNI I. SVĚTOVÉ VÁLKY VE STŘÍTEŽI:

1.

2.

3.

4.

5.

Pomník I. sv. války Střítež

JAK NAŠI PŘEDKOVÉ DŘÍVE USTANOVOVALI POLNÍ HRANICE:

Nejjednodušší, ale méně spolehlivou hranicí bývala brázda.
Brázda nedělila jen pole rozdílných majitelů, ale jsou i důkazy, že
celé osady jen brázdou byly od sebe odděleny. Ty pak byly dvojího
způsobu: přirozené a umělé.
Přirozené hranice tvořily hřbety, řeky, potoky, silnice, stromy
atd., umělé udělala ruka lidská. Obyčejně nasypaly se kopce nebo
hrobky, které, aby jich živlové nebo ruka zlomyslná nepoškodila,
bývaly ještě dřevěným roubením obloženy. Do těchto kopek
ukládala se často rozličná znamení, např. hrnec s uhlím, mince
apod.
Určování a zasazování hranic dělo se vždy za jistých slavných
obřadů. Ukazuje k tomu pojmenování hranečníků = úročiště, a značilo místo, na němž se odbývalo slavné rokování.
Obyčejně byli i k tomu svolaní sousedé a hodně svědků,
obzvláště dítek nebo mladších hospodářů přibíráno, a aby jim celý
výkon byl důrazně vštípen, také „citelně“ na mezích obřad vykonán.
Za starších časů ohledaly se hranice každý rok a dělo se to za
slavného průvodu, jemuž později se dostalo rázu náboženského.
Obyčejně přidalo se na hranicích osad i sousední duchovenstvo
načež kotár objížděn, přičemž pokárány nesprávnosti, a co bylo
zapotřebí také zařízeno. K těmto slavnostem byly na mezích
postaveny oltáře, při nichž se odzpívala evangelia a pole bylo
žehnáno. Když později ochoze ztratily svůj význam často na místě
oltářů povstaly „Boží muky“ a kapličky. Církevní část těchto
ochozů se zachovala v prosebních průvodech.
Byl-li kotár malý, sousedé a vrchnostenský úředník jej mohli
pohodlně obejít a nazýval se ochoz, byl-li rozsáhlejší, konala se
objížďka koňmo a tomu se říkalo újezd. Takových Újezdů, jako
jmen osad má Morava 21.
Mimo obvyklou roční obchůzku byly konány ochozy také při
příležitosti, kdy byl některý statek darován kostelu nebo klášteru.
Obřadu zúčastnili se vesměs nejváženější obyvatelé a po ochozích
byla zanesena do listiny o tom sepsaná zpráva.
Takto ustanovené hranice byly zákonem a porušení nebo
posunutí a každé odorání trestáno. Na Moravě byl zvláštní mezní
soud, který za mnoha obřadů, za přísahy svědků na sporných
hranicích rozhodoval.
Zvláštní byla přitom přísaha. Na místě, kde měl ochoz započít,
byla vykopána jáma, v níž svědkové bosí a pouze v košili poklekli
s hlavou odkrytou přísahali. Tento způsob přísahy zajisté pocházel
ještě z dob pohanských.
Čím bylo trestáno rušení hranic?
Hrubší porušení bylo trestáno „mezním volem“, v menších
případech byla zpravena pokuta v penězích, dle toho jaká byla
shoda. V českém zákonodárství vůbec, co se týká ustanovení trestu,
bylo „volu“ vykázáno důležité místo. V listině krále Přemysla II. ze
dne 16.7.1256 lze čísti: „….kdyby někteří byli v soud voláni (pro
rušení mezníků) tím, co obyčejně se nazývá „mezní vůl“, žalujícím
budiž zadostiučiněno ….“. Zasazování mezníků dělo se vždy s okázalostí.
Pramen: Vlastivědný sborník střední a severní Moravy ročník
IX. (1930 – 1931).
Zpracovala Marie Dvořáková, kronikářka.

1. Milouš Hassek
(1898 - 1917)
2. Fr. Beneš
(1875 - 1917)
3. Fr. Beneš
(1889 - 1915)
4. Fr. Číhal
(1882 - 1915)
5. Ant. Nováček
(1895 - 1915)
Doplnění ke článku: „Zřizování válečných památníků na
Moravě“. Střítežský Zpravodaj č. 4, rok 2008.
Padlí vojíni I. světové války ve Stříteži.
Po přečtení článku „Hledání ve vojenských archivech i pro
laiky“ jsem se rozhodla vypátrat více o vojácích ze Stříteže padlých
v I. světové válce. Napsala jsem do Vojenského ústředního archivu
v Praze, kam jsem zaslala údaje čtyř osob ze Stříteže padlých v I.
světové válce.
Podrobné informace o Milouši Hasskovi jsem našla v časopisu
Ochrana (1917), kde se píše: „Krutá rána stihla rodinu M. Hasska
továrníka v Třebíči. Zemřel mu 24.11.1917 jediný syn Milouš praporčík c. k. pol. dělostř. pluku č. 9 v infekční nemocnici na italském
bojišti. Mrtvola bude převezena a na domácím hřbitově k věčnému
odpočinku uložena“.
Navštívila jsem hřbitov u sv. Trojice v Třebíči, vyhledala hrob
rodiny Hassků a pořídila fotografii. Na pamětní desce je nápis:
Milouš Hassek
nar. 21. června na sv. Aloise 1898
posluchač IV. tř. čes. obch. akad. v Brně
praporčík těž. pol. děl. pl. č. 9 bat. č.1
zemř. na úplavici 24. listopadu 1917
na italském bojišti ve Villa Vicentina
stár. 19 roků 5 měsíců
Rodina Hassků také pořídila pomník napravo od silnice do
Ptáčova, zhruba na vrcholku stoupání, když vyjíždíte z údolí řeky.
Otec Milouše pan Hassek věnoval zvon na synovu památku.
Ten se nachází v kostele sv. Martina v Třebíčí. Zvon váží 60 kg
a má průměr 460 mm a je v tónině As2. Je na něm nápis:

Anděl Strážný
Na uctění památky syna Milouše
nar. 21.6.1898 + na italském bojišti 24.11.1917
Věnoval otec Miloslav Hassek.
Věřím v svatých obcování, hříchu odpuštění a těla vzkříšení
1924 ulito firmou Richard Herold v Chomutově
pro římsk. kat. kostel sv. Martina v Třebíči.
Další zjištěné podrobnosti z Vojenského ústředního archivu
Praha na jméno:
Fr. Beneš * 23.1.1875 ve Stříteži (byl to dědeček paní Křivánkové z č. 43). Ve válce pracoval jako vodič soumarů (pozn. soumar
je zvíře kříženec koně a osla, buď mezek nebo mula. Používalo se
jich v horském terénu) u hor. etap. vozatajské čety 41/12. Datum
a místo úmrtí 29.3.1917 v polní nemocnici č. 1011 v Popesti v Rumunsku. Datum pohřbu 30.3.1917 na hřbitově v Popesti.
Opsáno podle matriky DOV Jihlava u ZVV Brno, úmrtní kniha
Tom II. (svazek) fol. 51 strana.
Poznámka: po první světové válce získalo Rumunsko na základě mírových smluv rozsáhlá území: Besarabii, Bukovinu, Sedmihradsko, Východní Bunát a Dobrudžu.
Fr. Beneš * 1886 ve Stříteži, Třebíč, Morava. V první světové
válce byl jako dragoun u drag. pluku č. 6. Datum úmrtí 22.6.1915
Dobronoutz Zastawna Bukovina. Pohřben 22.6.1915 tamtéž.
Opsáno podle matr. drag. pl. č. 6 ulož. u ZVV (Zeměbranné
vojenské velitelství) úmrtní kniha Tom III. fol 39.
Antonín Nováček * 14.1.1895 ve Stříteži č. 28, tesařský pomocník. V první světové válce vojín u pěšího pluku č. 81. Zemřel
v Haliči 18.7.1915, pohřben (spálen) dne 19.7.1915 na hřbitově
tamtéž.
Opsáno na podkladě matriky polní nemocnice 514, Tom I.
M.N.O. 36 a.
Fr. Číhal * 28.9.1882 ve Střítež č. 26, obuvnický pomocník zemřel roku 1915 v Itálii. Dle korespondence Vojenského ústředního
archivu v Praze (č.j. 1606/2011-2111) se záznam v evidenci padlých údajně nezachoval.
Ostatní kopie nalezených materiálů zaslal Bc. Aleš Hoffman na
mou adresu.
Zpracovala Marie Dvořáková kronikářka.

MÍSTA KDE BOJOVALI A PADLI NAŠI OBČANÉ:
1) Villa Vicentina, provincie Udine, Itálie.
GPS: 45°49'8.798"N, 13°23'47.319"E
2) Popeşti, kraj Arges, Rumunsko. U hranic s Maďarskem (Debrecen).
GPS: 47°14'26.416"N, 22°25'7.092"E
3) Zastavna, Bukowina, Dobronoutz, Ukrajina.
GPS: 48°33'30.143"N, 25°50'45.582"E
4) Halyč, rajón Halyčský, oblast Ivanofrankivská, Ukrajina. GPS: 49°7′26″N., 24°43′41″E

Z jednání zastupitelstva obce Střítež:
Jednání zastupitelstva č. 3 ze dne 18.7. 2011
Zastupitelstvo schvaluje:
* uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
na p.č. 1074/71 a 1139/1 ve vlastnictví Obce Střítež
* uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ( 9. 6. 2011)
* zápisy v kronice za uplynulé období a rozpočtovou změnu č. 3 a č. 4
* použití znaku obce na banneru roll-up Mikroregionu Třebíčsko.
Jednání zastupitelstva č. 4 ze dne 12.9. 2011
Zastupitelstvo schvaluje:
* zadání Změny č. 7 Územního plánu obce Střítež ve smyslu §47 odst.
5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění
pozdějších předpisů, jehož nedílnou součástí je vyhodnocení připomínek,
požadavků a podnětů k návrhu zadání Změny č. 7 Územního plánu obce.
Zastupitelstvo ukládá:
* určenému zastupiteli zadat projektovou dokumentaci na základě
schváleného zadání vypracování návrhu Změny č. 7 Územního plánu obce
Zastupitelstvo schvaluje:
* rozpočtovou změnu č. 5 a č. 6/2011 dle přílohy
* přijetí úvěru ve výši 1 mil. Kč od společnosti Makléřská pojišťovací
společnost PBT na financování výstavby dětského hřiště a instalaci osvětlení chodníku do Třebíče
* smlouva č. 4309-116/001/11 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p.č. 115/1 ve vlastnictví Obce Střítež, tak jak je vyznačeno
v příloze ve prospěch firmy E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice
* smlouva na provedení výběrového řízení se společností Stavona,
s.r.o. na akci „Sociální bydlení ve Stříteži“
* úhrady dopravy na „Země živitelku“ a na zámek Hluboká
* přijetí daru - pozemku p.č. 987
Informace z obecního úřadu
2. Komentář k některým rozhodnutím zastupitelstva:
Usnesení č. 3/2011, kterým zastupitelstvo schválilo:
2.1. Uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu na p.č. 1074/71 a 1139/1 ve vlastnictví Obce Střítež.
Obec zřídila smlouvou toto právo v souvislosti s novým podzemním
elektrickým vedením k rodinným domům ve prospěch E.ON Distribuce, a.s.
2.2. Uzavření smlouvy č. 10066283 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní
prostředí ze dne 09.06.2011.
Tímto usnesením byla schválena konečná podoba smlouvy se Státním
fondem životního prostředí na zateplení a revitalizaci kulturního domu.
2.3. Zápisy v kronice za uplynulé období.
Tak jako každý rok byly projednány a schváleny zaznamenané
informace v obecní kronice. Děkujeme paní Dvořákové za precizní vedení.
2.4. Rozpočtové změny č. 3 a č. 4 dle přílohy.
V této rozpočtové změně jsme zejména upravovali rozpočtované příjmy
a výdaje na skutečnost a o získané dotace a s nimi související výdaje.
Usnesení č. 4/2011, kterým zastupitelstvo schválilo:
3.1. Pokračování změny územního plánu č. 7.
Byly projednány připomínky z průběhu projednávání této změny
územního plánu a bylo schváleno pokračování této změny.
3.2. Rozpočtovou změnu č. 5 a č. 6 dle přílohy.
V této rozpočtové změně jsme zejména upravovali rozpočtované příjmy
a výdaje na skutečnost a o získané dotace a s nimi související výdaje.
3.2. Přijetí úvěru ve výši 1.000.000 Kč od společnosti Makléřská
pojišťovací společnost PBT s.r.o. na financování výstavby dětského hřiště
a instalaci osvětlení chodníku do Třebíče.
Vzhledem k velkému objemu investic v tomto roce a potřebě přefinancovat dotované akce do doby obdržení dotace jsme požádali o úvěr.
Nejvýhodnější podmínky financování nabídla výše uvedená společnost.
3.3. Smlouvu č. 4309-116/001/11 o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu na p.č. 1145/1 ve vlastnictví Obce Střítež, katastrální
území Střítež u Třebíče (013), LV č. 10001 tak jak je vyznačeno v příloze
ve prospěch firmy E.ON Distribuce a.s. pro energetické účely.
Obec zřídila touto smlouvou toto právo v souvislosti s novým
podzemním elektrickém vedením k rodinným domům ve prospěch E.ON
Distribuce, a.s.
3.4. Smlouvu na provedení výběrového řízení se společností Stavona,
s.r.o. na akci „Sociální bydlení ve Stříteži“.
Vzhledem k připravované výstavbě sociálního bydlení pokračujeme v
potřebných krocích tak, abychom, v případě vhodných dotačního titulu,
byli připraveni na realizaci.
3.3. Přijetí daru - pozemku p.č. 987
Obec obdržela darem malý pozemek p.č. 987, který se nachází vedle
zimního sportoviště.

Antonín Zvěřina ...Vzpomínání:
…na nejútlejší dětství

Všechno to začíná tím, že se člověk narodí. Na tom nemám
sebemenší zásluhu, ale jsem na tomhle světě rád, a proto svým
rodičům vůbec nezazlívám, že tady jsem, i když si možná na mém
místě představovali někoho jiného.
Ale někdy se i rodiče musí smířit s tím, že je prostě tak, jak to
příroda určila a už se to nezmění. Na nejkrásnější období svého života,
kdy jsem čas trávil v kočárku a v plenkách, si také nepamatuji. Myslím
si, že je hrozná ukrutnost, nepamatovat si na něco tak krásného.
První vzpomínka na to, že jsem na světě? Stál jsem v postýlce
a díval se z okna směrem na ulici. Nevěříte? Opravdu to tak bylo.
Najednou jsem věděl, že jsem na světě, ale vůbec netušil, do čeho jdu.
Narodil jsem se v třebíčské porodnici, ale dětství jsem strávil v domě
v čísle popisném 72. Samozřejmě ve Stříteži. Vy ho neznáte? Ale
znáte, to je ten, co před ním stojí čekárna, ta spodní.
Ale teď už vypadá úplně jinak než tenkrát. Má jiná vrata, no prostě
modernizovat se musí, ale já velice rád vzpomínám na ta červená,
s dvířky, kterými se procházelo či projíždělo na kole, a když se muselo
dovézt něco většího, tak se otevřely obě půlky a traktor vjel až na
dvorek či na zahradu. Ostatně on tam může zajet i dnes.
Když jste vešli do průjezdu, po pravé straně se nenacházela
místnost, kde občas tvořím a přespávám, ale parkán. Snad jsem se
vyjádřil přesně, prostě to byla skládka na slámu. Moc jsem si tam
řádění neužil, brzy se změnil na zmiňovanou místnost, a dlouhá léta
tam bydlela moje střítežská babička a taky dědeček. Oba si zaslouží
samostatnou kapitolu.
A teď ve svých vzpomínkách vcházím na dvorek, který měl
samozřejmě suchý záchodek, estéti nechť odpustí, toaleta není to
správné slovo. Člověk tam strávil kus života a každý ví, že zejména v
zimě to nebylo něco, na co by se vzpomínalo s láskou. I když čas
obrousí spoustu hran, které se zdají být neobrusitelné.
A teď pozor, možná až bedlivý. Na dvorku, opět po pravé straně,
rostly dvě švestky. Švestky? Rostly na nich parádní slaďoučké plody,
nešly sice od pecky, ale na jazyku je cítím ještě teď. A mezi těmi stromy
do rozsedlin, snad dědeček či tatínek, zasunuli trám, a na ten trám
pověsili houpačku.
Sedadlo měla z chomoutu, asi jako předzvěst, že opodál bude stáj.
Tak vidíte, všechno souvisí se vším. A na té houpačce jsme se
samozřejmě houpali. A teď si představte, že i já, který dnes trpí
výškovou nemocí i na schodech a na houpačkách se mi podebíral
žaloudek, no zkrátka něco, co jsem nemohl. Ale tady si pamatuji, že
jsem se rozhoupával co nejvýš a vůbec nic mi to nedělalo.

Pokud vás to ještě zajímá budu pokračovat. A ještě víc vpravo
stávala kůlnička. Naprosto tajemná. Tu tatínek zboural, když děda
prodal pozemek Mirkovi Benešovi a on si tam postavil dům. Jen tak
na okraj, toho nelituji, protože jsem získal souseda, který by si ve
Stříteži zasloužil pomník.
A když jsme ho bourali, no já jsem spíš překážel, objevili jsme
tam betlém. Nádherný. Jen pro upřesnění na půdě jsme objevili
nádherné karty, jako malé děti, a tam byly tak krásné obrázky
z nebe, že si je nelze nevybavit.
Ten betlém ještě máme, ty karty skončily v propadlišti dějin.
Bohužel. Rád bych se na ně ještě podíval.
Vlevo byly od příchodu na dvorek chlívky. Většinou tam sídlily
dvě prasata a koza. Potvora. Měl jsem za úkol jí kydat hnůj a jednou
mě tak nabrala na rohy, že jsem přepadl k sousednímu praseti přímo
do koryta. To ještě mělo takovou neblahou předtuchu, že se mu
loudím za jídlem, a rypákem mě velice vehementě vystrkovalo ven.
V té době, kdy já jsem prožíval dětství, se venkovské stavení
neobešlo bez kůlniček. Krásných místností, kde se skladovalo vše,
co dům i příroda přinesly. To vám byla tak pohádková místa, že se
člověk chce ještě jednou vrátit do dětství.
A pak jsme přišli na zahradu. Teď vypadá úplně jinak, ale
tenkrát se na ní pěstovalo obilí, brambory, ty jsme vždy sázeli na
prvního máje, inu byl to dobrý důvod nejít do průvodu. I když
někdy zvlášť v pozdních letech bych raději mával praporkem než
táhl radlo, no přežeňme to, jako novodobý otrok.
Možná mi nebudete věřit, ale tam jsem dokonce kosil obilí tou,
no jak to mělo takové to sítko na odhazování. V obilí jsem si často
hrával, tatínek to neviděl rád, dnes už vím, že v obilí se lehat nemá.
Pokud k tomu není pádný důvod. To už si přeberte podle vašeho
mládí.
Ale já málem zapomněl, že jsme měli předzahrádky. Sahaly až
k dnešní silnici a táta, rozený zahradník, tam jsem někde geny
získal a vzápětí ztratil, tam pěstoval mrkev petržel a můžu vám říct,
že mu vždy rostla velká převeliká.
Pohádka o veliké řepě určitě vznikla právě tam. Byl tam i takový odtok, nu bylo to tenkrát začátek šedesátých let, kde protékala, a opět nevím jak to líp nazvat, močůvka. Tam jsem také padl, dítě
si prostředí pro pády nevybírá.
Měl jsem moc krásné dětství a moc k tomu přispěli mí rodiče.
Tatínek bohužel brzy zemřel, ale maminka se dožila osmdesátin.
Takže věz, že tohle jsem psal i pro tebe, jako poděkování, že jsem
tady.
Antonín Zvěřina

SERIÁL - část obce nebo městyse (přidružená obec) s názvem Střítež v ČR:
13. Horní Bradlo - Velká Střítež (Chrudim, kraj Pardubický)

www.hornibradlo.cz
e-mail: ou@hornibradlo.cz

1.

Starosta: Karel Linhart
Obecní úřad Dolní Bradlo 7
539 53 Horní Bradlo
tel.: 469 338 121
Nadmořská výška
510 m n.m.
Zeměpisná šířka
49o47´57´´
o
Zeměpisná délka
15 44´47´´
Výměra katastru
2.032 ha
Počet obyvatel
492
Čísla popisná
170

2.

Obec Horní Bradlo leží v CHKO Železné hory a rozkládá se po
obou březích údolí Chrudimky. Leží 7 km od Nasavrk .
Obec má 7 částí - Horní a Dolní Bradlo, Javorné, Lipka, Travná,
Velká Střítež - 74 obyvatel a Vršov. Název obce značí - samostatný útes skály, v geologii nazývané bradlo. První písemná zpráva o obci je z r. 1329.
Zajímavosti obce:
1. Kaple Panny Marie s hrobkou rodiny Rüklů (obr. 1) - kulturní
památka postavena v pseudogotickém slohu v r. 1894.
2. Přírodní rezervace Polom - perla Železných hor. Má rozlohu
18,33 ha, byla vyhlášena rezervací v r. 1933. Jsou zde zbytky bukojedlových porostů a lovecký zámeček, který patřil knížeti Auerspergovi.
3. Tvrz Lipka (obr. 2) - v okolí rostlo mnoho lip - od nich název
Lipka. První písemná zpráva o lipeckém panství je z r. 1303.
4. Hrobka pánů Kustošů - hrobka lipeckých vladyků a pánů z rodu
Kustošů. Nachází se na místě, kde dříve býval hřbitov. Hrobka byla do této
podoby uvedena v roce 1936.
5. Zvonička - Javorné. Velmi zajímavá je její dolní část - hlavní
sloup vystupuje z malého dřevěného přístřešku, podobného chaloupce.
6. Socha sv. Jana Nepomuckého
7. Škola byla postavena v r. 1879-1880 za pomoci Františka Rükla.
Osobnosti (rodáci obce):
Jan Eisner (* 26.4.1885, † 2.5.1967 v Praze) - archeolog, profesor
UK, akademik ČSAV, předseda Československé společnosti archeologické, laureát státní ceny, nositel Řádu republiky. Napsal např. Slovensko v
pravěku (1933), Děvínská Nová Ves, slovanské pohřebiště (1952), atd.
František Rükl (?? - ??) - továrník a majitel sklářské huti.

Kněžice
Kostel sv. Jakuba
Staršího
Postaven: v r. 1101
Stavební sloh: románský, gotický
Zajímavost: věž z r. 1838
První písemná zmínka o obci Kněžice je z r. 1222. Od r. 2007 jsou
Kněžice součástí okresu Jihlava, před r. 2007 patřily okresu Třebíč .
Farní kostel sv. Jakuba Staršího je kulturní památka. Nejstarší jeho
románská část pochází ze stejné hutě jako bazilika sv. Prokopa v Třebíči,
to je z r. 1101. Dokládají to i nejstarší dochované části architektury kněžického kostela, který nese nejpozději od r. 1279 zasvěcení sv. Jakubovi.
Ve 14. století byla zbourána románská apsida a postaven gotický
presbytář. Původní věž kostela byla dřevěná a byla součástí střechy. V r.
1838 byla přistavěná nová kamenná věž. Kostel byl v průběhu staletí
několikrát přestavován. Opravy byly hrazeny farníky i kněžími. Šlechta
se o tento kostel nestarala, na rozdíl od okolních obcí.
Do této farnosti patří: Brodce, Hrutov, Jestřebí, Kněžice, Nová
Brtnice, Rychlov u Kněžic a Víska u Kněžic.

Kostníky

Koněšín
Kostel sv. Bartoloměje

Postaven: v letech 1663 - 1679
Stavební sloh: barokní
Zajímavost: zvon z r. 1551
První písemná zmínka o obci Koněšín je z r. 1101.
Farní kostel sv. Bartoloměje je kulturní památka. Byl postaven ve
stylu jednoduchého baroka v letech 1663 až 1679 na místě původního starého kostela. Věž byla ke kostelu přistavěna v r. 1729.
Kostel má jednu loď a klenutý strop. V interiéru se nachází hlavní oltář s obrazem sv. Bartoloměje, který namaloval Antonín Šrámek z Polné,
a dva oltáře Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého.
Ve věži jsou tři zvony. Velký váží 700 kg („Ke cti, k chwale Panu
Buohu a k swolani Slowa Božiho. Jakub Konvarz 1551), prostřední váží
250 kg („O rex gloria Christe - veni cum pace“) a malý je z r. 1771.
V r. 2008 došlo k celkové rekonstrukci kostela, oprava střechy,
fasády, vnitřních omítek, výměna elektroinstalace, oken a dveří.
Do této farnosti patří: Koněšín, Kozlany a Studenec.

Krahulov

Kostel Narození
Panny Marie

Kostel sv. Petra
v okovech

Postaven: v r. 1696
Stavební sloh: raně barokní
Zajímavost: hřbitov s empírovými
náhrobky

Postaven: počátkem 13. století,
písemně r. 1307
Stavební sloh: románský, okna gotická
Zajímavost: malby ze 14. století

První písemná zmínka o obci Kostníky je z r. 1348.
Filiální (poutní) kostel Narození Panny Marie v Hájku je kulturní
památka. Nachází se nad obcí v lesíku směrem na Polici. Pochází z přelomu 17. a 18. století. Nad vchodem je znatelný letopočet 1696.
U kostela je starý hřbitov s empírovými náhrobky a kaplí z 19. století.
Je to místo posledního odpočinku původních majitelů.
Kostel Kostníky nepatří k vrcholným dílům barokního stavitelství,
ale v kombinaci s členitým terénem a vzrostlými stromy vytváří neobyčejně půvabnou a působivou scenérii, která upoutá naši pozornost.
U silnice k Kdousovu jsou boží muka ze 17. století.
Ve znaku a vlajce obce se připomíná rod vladyků z Kostník (hlava
laně), pánů Berchtoldů (barvy červená a stříbrná) se symbolikou filiálního kostela Narození Panny Marie (osmihrotá hvězda).

První písemná zmínka o obci Krahulov je z r. 1307.
Kostel sv. Petra v okovech je kulturní památka. Byl postaven v románském stylu. Nachází se na hřbitově, na kopci nad obcí. Kostel byl
založen třebíčskými benediktiny, asi na počátku 13. století.
První písemná zmínka o něm je z r. 1307, kdy Jan (biskup olomoucký)
rozkázal farářům z Krahulova a Kněžic, aby proti lupičům kaple sv. Jana
v Jihlavě prohlásili z kazatelny exkomunikaci.
Kostel je jednolodní románská stavba s barokně upravenými okny.
Uvnitř kostela jsou zbytky maleb ze 14.století.
Krahulov byl původně samostatný zemský statek s tvrzí (zničena asi
při vpádu Matyáše Korvína), ze které se jižně od kostela dochovaly valy.
Tvrz byla postavena asi v polovině 13. století, a byla obehnána 11 m širokým a až 4 m hlubokým příkopem.

Kralice nad Oslavou

Krhov

Kostel sv. Martina

Kostel sv. Jakuba
Staršího

Postaven: na počátku 13. století
Stavební sloh: gotický s románským jádrem
Zajímavost: fresky kolem r. 1330,
citáty r. 1578

Postaven: ve druhé polovině 13.
století
Stavební sloh: raně gotický, úpravy
barokní
Zajímavost: prapor kyrysníků

První písemná zmínka o obci Kralice nad Oslavou je z r. 1310.
Kostel sv. Martinaje kulturní památka. Byl postaven počátkem 13.
století v románském slohu jako panský kostel při románském srubovém
dvorci. Obě stavby byly propojeny krytým dřevěným můstkem,
umožňujícím panstvu snadný přístup do kostela. Kolem r. 1330 byl
vnitřek kostela vyzdoben freskami, z nichž se dochovaly v presbyteriu
výjevy z korunování Panny Marie a sv. Martina. Od poloviny 16. století
byl kostel modlitebnou Jednoty bratrské. V letech 1578-1580 bratři
vyzdobili stěny kostela citáty z písma, dodnes se jich dochovalo 13
a svým rozsahem a krásou jsou zcela ojedinělé. V kostele je řada náhrobků patřících správcům z bratrského období a vladykům Kralickým z Kralic. V letech 1956-1957 prošel kostel rozsáhlou rekonstrukcí.
V obci je památník Bible kralické a bratrské tiskárny.

První písemná zmínka o obci Krhov je z r. 1253.
Farní kostel sv. Jakuba Staršího je kulturní památka. Pochází z poloviny 13. stol. Je to raně gotická stavba, v 17. stol. barokně upravena,
v r. 1882 byl postaven výklenek pro Boží hrob a v r. 1902 opraven oltář.
První písemná zmínka o obci je spojena s krhovským farářem Eneášem. V r. 1557 je zde jako nekatolický kněz připomínán spisovatel
Vavřinec Rvačovský z Rvačov. V r. 1621 zde zemřel nekatolický farář
a spisovatel Bartoloměj Javorský. Po Bílé hoře zde působili jezuité.
K zajímavostem patří gotický presbytář, socha P. Marie Lurdské z r.
1890 a tělo sv. Fabiána z r. 1808. V kostele je prapor pruských kyrysníků
z r. 1758, který získal rytmistr baron Roden, syn majitele krhovského
panství. Jsou zde čtyři mramorové náhrobky z r. 1563, 1802 a z r. 1787.
Do této farnosti patří: Bačice, Krhov, Odunec, Račice a Udeřice.

Život v obci - co se událo:

www.stritez-trebic.galerie.cz
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1, 2. Ukončení školního roku v mateřské škole, průvod dětí obcí (30.6.2011), 3. Průběh výstavby chodníku Střítež - Třebíč (10.7.2011), 4.
Požár topolu u silnice do Jaroměřic nad Rokytnou, u autobazaru (13.7.2011), 5. Instalace svodidel mezi silnicí a chodníkem ze Stříteže do
Třebíče (24.7.2011), 6. Instalace zábradlí mezi chodníkem a obchodním centrem STOP SHOP (1.8.2011), 7. Výměna oken v kulturním
domě - dotace (2.8.2011), 8. Pokračování výstavby - STOP SHOP - zpevnění a izolace skály (10.8.2011), 9. Zateplení kulturního domu
(28..8.2011), 10. Zájezd střítežských občanů - Země živitelka, České Budějovice (28.8.2011), 11. Kompletní oprava interiéru „staré“
mateřské školy na místnosti pro společenské využití (1.9.2011), 12, 13. Zahájení nového školního roku v mateřské škole (1.9.2011), 14.
Povodeň v Třebíči vlivem silného deště, spadlo 70 mm deště (5.9.2011), 15. Zájezd na zámek Hluboká (10.9.2011)

Obce v okolí Stříteže I.:

1. KOŽICHOVICE - první písemná zmínka o obci je
z r. 1104. Narodil se zde Matyáš Žďárský - zakladatel
alpského lyžování. V lokalitě Malá Krochota našel prof.
František Dvorský v r. 1878 první moravský vltavín vážící
153 g. K obci patří chráněné území Hluboček, kde roste
vzácná ladoňka dvoulistá. Na návsi je kaple z r. 1892, socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1791 a pomník obětem
první světové války. Od r. 1885 patří k obci část osady
Dobrá Voda.
2. KLUČOV - první písemná zmínka o obci je z r.
1351. Na blízké Klučovské hoře (595 m n.m.) se nachází
televizní vysílač. V obci je pomník obětem první a druhé
světové války.
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4.

3. PETRŮVKY - první písemná zmínka o obci je z r.
1519. U obce je regionální skládka tuhého komunálního
odpadu z r. 1993. Díky ní jsou Petrůvky pátou nejbohatší
obcí (v přepočtu na 1 obyvatele) v České republice.
4. SLAVICE - část města Třebíč. Narodil se zde
RNDr. Vladimír Josef Krajina (Řád Bíleho lva I. třídy).

Poděkování:
Děkujeme Vladimíru Bazalovi ze Stříteže za vzornou reprezentaci obce v šachu. Na turnaji
v KP seniorů, který se konal 1.10.2011 ve Žďáru nad Sázavou, skončil druhý. Sehrál remízovou
partii s vícemistryní Indie v šachu.

Jak jde čas - ukončení školního roku v MŠ Střítež:

30.6.2011
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