STŘÍTEŽ 42,
STŘÍTEŽ
42,674
674
0101
TŘEBÍČ
TŘEBÍČ

tel.
568844
844337
337
tel. 568
e-mail: info@stritez.eu
e-mail: info@stritez.eu

www.stritez.eu
www.stritez.eu

www.stritez-trebic.galerie.cz

... vaše obec

4/2010
Základní data:

Úvod:
Vážení občané,
je mi potěšením oslovit Vás, spoluobčany, co by nově zvolený
starosta naší obce.
Z komunálních voleb vzešlo nové zastupitelstvo naší obce, před
nímž stojí celá řada úkolů. V novém zastupitelstvu máme dva
nováčky, kteří mohou přinést do řízení obce nové a nezatížené pohledy a náměty na zlepšení. Naše obec zaznamenala v uplynulém
období poměrně značný rozvoj a již při přípravě rozpočtu na následující rok plánujeme další investice. Přes finanční nepřízeň způsobenou
hospodářskou krizí se budeme snažit, aby rozvoj obce v největší
možné míře pokračoval.
Po roce se opět nacházíme v období adventu, v čase příprav na
nejkrásnější svátky v roce. Právě v tomto období v mysli mnohých
z nás vyvstane otázka rekapitulace končícího roku. Jaký byl pro
každého z nás, pro naši obec či zem, v níž žijeme? Při této příležitosti
Vám chci, vážení spoluobčané, poděkovat za Vaši práci v uplynulém
roce v zaměstnání, domovech a za práci ve prospěch obce, ve které
žijete.
Přeji všem střítežským občanům co nekrásnější a nejšťastnější
prožití vánočních svátků. Těm nejmenším přeji, aby pod stromkem
našli ten nejhezčí dárek, který si přáli a všem občanům do nového roku
přeji jménem svým ale i jménem obecního zastupitelstva všechno
nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, osobních i pracovních úspěchů.
Letošní rok nebyl rozhodně jednoduchý, a proto si určitě zasloužíte
prožít závěr roku v klidu, pohodě a se svými blízkými.
Procházka Zbyněk, starosta
Sníh

Vánoční

Napadl sníh a je kluzko
za volantem je mi úzko
rok se sešel s rokem
zase jedu krokem

podáváme ozdoby
děda stromek vyzdobí
táta sedí v hospodě
ve vánoční náladě

499
177

Kulturní památky v obci:
Nemovité kulturní památky:
* kostel sv. Marka
* kaple na hřbitově
* hřbitov (celek)
* ohradní zeď hřbitova
* kříž na hřbitově
* kostel s areálem
* zvonička na návsi
* socha sv. Jana Nepomuckého
* pamětní kámen u Třebíče
Movité kulturní památky:
* tři zvony

Pozvánka na výstavu:
Třebíčské betlémy
Třebíč - zámek, sedlárna
6.12 - 30.12. 2010.
Otevřeno 9 - 12 a 13 - 17

Důležité upozornění:

Antonín Zvěřina - zimní poezie

Ten náš starý dědeček
ten nám zdobí stromeček
a my děti bujaré
podáváme korále

Aktuální počet obyvatel:
Aktuální čísla popisná:

pot mi teče po hýždi
s tirákem mě předjíždí
to mě strašně bolí
skončil jsem na poli
Sněhulák

máma špulí pysky
obaluje řízky
když se sejdem nakonec
modlíme se růženec

Dnes se nikdo nefláká
stavíme sněhuláka
u hotové koule
pijem horké bowle

jsou to svátky pohody
táta přišel z hospody
u salátu chrní
a my jsme na trní

panák nemá kazu
stojí tu na mrazu
my spěcháme ke kamnům
do čaje si lejem rum

škrábem prstu konečkem
co bude pod stromečkem
žádný dárek nebyl
táta všechno propil

ať si paňác mrzne
však až skřivan vrzne
sluníčko mu zahraje
a sněhulák roztaje

1. Od nového roku (2011) bude
svozovým dnem čtvrtek.
Firma ESKO-T (popeláři) bude
jezdit v sudý týden v dopoledních
hodinách. První čtvrteční svoz bude dne 6.1.2011.
2. Na OÚ lze vyzvednout shrabla a košťata na sníh (kdo má a udržuje chodník).

Společenská rubrika:
Narozeni (X. -XII. 2010):
Adam Jurka (10.11.), č.p. 115
Rozloučili jsme se (X. -XII. 2010):
Bohumír Beneš (28.11.), č.p. 36
Přihlášení občané (X. -XII. 2010):
Jelínek Jiří a Tomáš, Jelínková Libuše (č.p. 173), Urbánek Bohumír
a Jakub, Urbánková Jaroslava (č.p.
171)

PODĚKOVÁNÍ - Vladimír Bazala a Václav Maštera ml.:

Vladimír Bazala - 2.10.2010 diplom za 1. místo v KP muži-senioři. Udělil KŠS Vysočina.

Václav Maštera ml. - 24.7.2010 Itálie, Mantova - 13. místo na mistrovství světa v disciplíně lov ryb
udicí - plavaná. 28.8.2010 Nový Dvůr na Lužnici - mistr republiky v této disciplíně, třetí v řadě.

ANTONÍN ČELOUD - třebíčský betlemář:
Pozadí, tzv. krajinu a perspektivu dal třebíčským betlémům
kostelník u sv. Martina Antonín Čeloud (nar. 1838). Jeho zásluhy
o třebíčské betlemářství jsou veliké. Namaloval pro farní chrám sv.
Martina spolu s Blahovcem, Strništěm a Zelníčkem betlém 6 m
dlouhý, 2 m vysoký a 1,5 m hluboký. Je v něm daleko víc než tisíc
figurek. Kromě toho maloval veliký betlém pro sebe a mnoho
betlémů pro okolní kostely a chrámy při nichž byli faráři třebíčtí
rodáci. Byl také horlivým propagátorem betlémářství. Když slyšel,
že někde kde dříve betlem stavěli a ten rok stavět nebudou, šel tam,
ptal se proč, pomohl, poradil, ba dokonce v některých rodinách
betlémy stavěl. Jeho sbírání mechu, malování figurek, stavění
betléma, to vše byl hotový obřad, od něhož se nikdy neodchýlil.
Betlém byl jeho láskou. Vždyť by se byl chudák málem ani neoženil
pro své betlémařství. Byl povoláním soukeník, ale jeho figurky
mají cenu i po stránce umělecké.
S tím ženěním to bylo tak. Byl masopust, doba „bálů“. Čeloud,
tenkrát ještě svobodný, slíbil své Rézince, že s ní půjde na bál. Ale
ještě k večeru se zaběhl podívat ke svému příteli učiteli Strnišťovi,
který měl ve svém betlémě nového krále Kašpara. Čeloud prohlížel
a byl Kašparem nadšen. Takhle si ho moci omalovat. „Nemohl bych
si ho půjčit domů?“ Copak bylo možno Čeloudovi odříct? „Ale zítra
brzy ráno ho musím mít tady. Jak by to vypadalo, kdyby někdo
přišel prohlížet betlém a chyběl tam Kašpar.“ Čeloud slíbil, schoval
figurku a pospíchal domů. Doma sedl a začal malovat. Že má jít na
bál, zapomněl. Teprve v 10 hodin v noci, když byl již Kašpar
namalován, vzpomněl si nešťastný ženich na svůj slib. Honem se
oblékl a běžel do bytu Rézinčiných rodičů. Tam byl pláč, výčitky a
málem by bylo ze svatby sešlo. Nakonec se však všechno vysvětlilo
a třebaže již bylo k 11 hodině, šlo se na bál. A milá Rézinka se stala
manželkou Čeloudovou a byla po dlouhá léta nejen jeho průvodky-

ní životem, ale neúnavnou pomocnicí v betlémařství. Velmi krásně
vzpomínal svého tatínka , betlémáře jeho syn farář bílovický, Felix
Čeloud. Mimo jiné na to, jak chodili na mech. Jedenkrát na
zpáteční cestě se potkali se známým četníkem, který byl v plné
zbroji a protože bydleli blízko sebe, šli spolu i městem.
Jít, ale s četníkem, a to dokonce s blýskavou helmou a nasazeným bodlem, to bylo třebíčským panímámám podezřelé a tak se
hned večer po Třebíči roznesla zpráva , že Čeloudovi byli na mechu
chyceni četníkem, mech jim byl zabaven a betlém se stavět nebude.
Nejvíc se polekal chudák učitel Blahovec, věrný přítel Čeloudův,
který každoročně z jeho zásoby mech dostával. Hned druhý den po
škole přiběhl k Čeloudům, ani si nevšiml, že v kuchyni není jeho
přítel „Anton“, jak Čelouda nazýval a hned spustil: „Tak co Anton
…?“ Teprve když viděl v kuchyni Rézinku, jak peče vdolky na
plotně, ptal se jí: „Kmotra, že prý vás chytil strážmistr na mechu ?“
„ No, vedl nás,“ odpovídá Rézinka. Naštěstí v tu chvíli přišel do
kuchyně Čeloud a celou zamotanou historku vysvětlil. To se
Blahovcovi ulevilo. Jaké by to byly vánoce bez betléma!
Když se šlo na mech, byl oběd chudý. Nebylo času na dlouhé
jídlo. Za to však k večeři muselo být holoubátko. To už bylo
oficiální večerní jídlo v den sbírání mechu. V adventě nebylo u betlémářů jednoho dne, aby se nešlo na roráty a po kostele musela být
na stole káva. Tenkrát byla ještě vzácná a aby nebylo pochyby, že je
připravena skutečně ze zrnkové kávy, muselo nahoře plavat aspoň
jedno zrnéčko. Když se do pokoje postavil betlém, byly dány na
okno zelené záclony, které si Čeloud sám barvil, aby zelenavý
přísvit zvyšoval vánoční náladu.
O vánocích se u Čeloudů dveře netrhly. Přicházeli kněží, ať již
v Třebíči působící nebo třebíčtí rodáci, přicházeli jiní, prohlížet, co
má Čeloud v betlémě nového, jak si betlém upravil, obdivovali
a chválili. A Čeloud pokuřoval z dýmčičky, chodil kolem betléma

a spokojeně se usmíval. V těch chvílích, jak říkával, nebyl by měnil
ani s třebíčským panem hrabětem.
Jako horlivý betlémář toužil již od malička, aby na vlastní oči
spatřil místa posvěcená životem Kristovým na zemi a zvláště
betlémskou jeskyni. Proto se v 66 letech vypravil na pouť do Palestiny a sliboval si od té cesty mnoho pro úpravu svého betléma.
Vzal s sebou figurky představující narození Páně a v Betlémě je položil na místo, kde jsou napsána slova: „Zde z Marie Panny se narodil Ježíš Kristus“. Jaké pocity byly v té chvíli v duši prostého
třebíčského betlémáře, si těžko představíme. Jmenované figurky
označil později datem památného dne a uchovával je doma jako
vzácnou památku. Říkával: „Žádný betlémář se nemůže honosit
takovým betlémem jako já, neboť jen z mého betléma figurky
Narození Páně stály na místě, kde se Spasitel narodil“. Myšlenka,
že upraví krajinu svého betléma podle skutečné krajiny betlémské
se nezdařila, protože poznal, že se pro svou jednotvárnost pro
třebíčský betlém nehodí. Ani černé ovce, které v okolí betléma
viděl, nemohl uplatnit, protože se v mechu ztrácely. Jen jednu věc
udělal. Maloval od té doby skály bělejší poněvadž kolem Betléma
jsou skály vápencovitého útvaru.
Dalo by se o něm ještě hodně napsat, byl to vpravdě nestor
třebíčských betlémářů a právem o něm řekl jeho syn Felix:
„Kdybych se podruhé narodil a měl volit mezi otcem miliardářem
a naším tatínkem, volil bych bez rozpaků zlatého tatínka
betlémáře.“ Čeloud zemřel 2. července 1918.
Zálibu v malování betlémů zdědil po něm jeho syn Cyril. Neměl
však ve svém povolání dosti času, aby se tomuto věnoval jako jeho
otec. Přesto však si přece vymaloval veliký betlém pro sebe,
maloval figurky pro betlémy mnohých třebíčských rodin a namaloval několik betlémů pro okolní kostely.
Spolu se jménem Čelouda staršího je nutno vzpomenout
i jmen jeho spolupracovníků: učitelů Josefa Blahovce (tento sám
nemaloval, pouze kreslil obrysy figurek), Jindřicha Strniště, jakož
i mistra obuvnického Karla Zelníčka a jeho současníků Václava
Figra, soustružníka a později kontrolora nemocenské pokladny.
Viléma Kramra, Baura, Tomáše Weignera, pozdějšího ředitele
tkalcovské školy, Tribla a hrobníka Tvarůžka.
Zvláště je nutno vzpomenout dělníka Cahy, který, ačkoliv
pracoval v Borovině dosti těžce, vytvořil figurky velmi zdařilé.
Pěkně malovali též Plot starší i mladší. Tímto není však počet
současníků Čeloudových vyčerpán.
Čeloud znamená vrchol třebíčského betlémařství. On dal našim
betlémům myšlenku a definitivní ráz.
Je pravda, že mnohé současné betlémy jsou technicky i umělecky dokonalejší, ale je možno říci, že i tyto čerpají z díla
Čeloudova.

VÁNOČNÍ TEST:
Vyzkoušejte své znalosti ve vánočním testu
1. U proroka Izajáše se píše: „I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce.“ Kdo byl Jišaj?
a) dědeček sv. Josefa
b) otec krále Davida
c) Jišaj se ve starém Izraeli zabýval ovocnářstvím a roubováním.
2. Který politik byl znám tím, že bezohledně likvidoval členy
své rodiny?
a) císař Augustus
b) král Herodes
c) Pontský Pilát
3. Který z legendárních králů symbolizuje evropský
kontinent?
a) Kašpar
b) Melichar
c) Baltazar

4. „Kdybych neslyšela tu píseň, ani by mi Boží hod nepřicházel
tak veselý,“ pravila babička Boženy Němcové. Kterou píseň
měla na mysli?
a) Čas radosti, veselosti
b) Pastýřskou koledu
c) Narodil se Kristus Pán
5. V jedné evropské zemi je zvykem, že na štědrovečerním stolu
má být tolik jídel jako apoštolů. Která to je?
a) Finsko
b) Portugalsko
c) Ukrajina
6. Kolik bylo podle Bible mudrců od východu?
a) tři
b) čtyři
c) není uvedeno
7. První jesličky ve střední Evropě byly instalovány v r. 1560:
a) v jezuitském kostele sv. Klimenta na Starém Městě Pražském
b) v luterském univerzitním kostele sv. Tomáše v Lipsku
c) v katedrále sv. Štěpána ve Vídni
8. Vánoční stromek pronikl do českých zemí:
a) na začátku 19. století
b) na konci třicetileté války
c) po tolerančním patentu (1781)
9. Autorem povídky Vánoční koleda je:
a) Jan Neruda
b) Lev Nikolajevič Tolstoj
c) Charles Dickens
10. Večer tříkrálový napsal:
a) William Shakespeare
b) Henrik Ibsen
c) Karel Čapek
Správné odpovědi: 1b,2b,3b,4b,5c,6c,7a,8a,9c,10a
Mládí a stáří
Mládí je jaro života, doba květů. Je to veliká šance, možnost a
příležitost k činu. Mládí není zásluha: každý je dostal a každému
odkvete. Ať nekvete naplano.
Stáří je podzim života, je to doba zrání. Vykonaná práce přináší
sladké ovoce. Zásluhy a zkušenosti starých prospívají všem. Být
starý není hanba. Každý bude stár, kdo brzy nezemře.
P. A. Pekárek: Hořící srdce. 1996
Když se náš život sklání k cíli,
měli bychom být jako stromy na podzim:
obsypáni zralými plody.
Johann Heinrich Pestalozzi
Nikdo není tak starý, aby nevěřil,
že by tu ještě pár let mohl pobýt.
Cicero
Stáří … Může být nešťastné a neradostné –
avšak takové může být stejně i mládí.
Když však oboje srovnávám, vidím, že stáří,
dokonce i navzdory slabostem, které mi přináší
není skoupé na radost,
pouze barvy a zdroje té radosti jsou jiné.
Alexander von Humboldt
Stářím roste zkušenost. Zestárnout? To není žádné umění,
umění je stáří unést. Johann Wolfgang von Goethe
Život by měl být ve stáří krásnější a velkorysejší, jen lehčí
nebývá. Carl Hilty
Každý den je třeba pokládat za ten poslední. Přísloví.

Slova na uváženou i na pováženou
Po celý život nemáme všechno zvládnuto. Nic nedržíme jednou
provždy.
Zralost člověka se projeví v tom, že je schopen nést v životě
velká napětí, nevyřešené problémy, nezodpovězené otázky, aniž by
pociťoval hořkost či dokonce zahořkl.
I rány v sobě skrývají něco dobrého. Pokud se o ně člověk rozdírá, trvá v bdělosti. Kdo se chce zajistit proti všemu a proti všem,
míjí se životem. Pšenice nevyklíčí na betonovém dvorku.
Mnoho břemen se zmenší a ztratí svou hrůznost, pokud se na ně
podíváme z dostatečné vzdálenosti a s časovým odstupem.
V životě tolik nesejde na tom, zda jsem všechno udělal správně,
nýbrž zda jsem to správně udělat chtěl.
Pokora je odvaha přijmout vlastní hranice. Nikdy nemusím
v životě vykonat to nejlepší, nýbrž pouze to nejlepší, co je v mých
silách.
V životě je třeba dopředu počítat s loučením a včas říci své
slovo poděkování, dřív než bude pozdě.
Každý člověk potřebuje svou zeď nářků, alespoň občas. Ve
vážných okamžicích života se bez této zdi neobejdeme.
Co je to život?
Byl krásný letní den a v lese se kolem poledne rozhostilo ticho.
Ptáci schovali hlavy pod křídla a všechno odpočívalo.
Náhle pěnkava napřímila hlavičku a zeptala se: „Co je to
život?“
Růžička, která právě otevírala své poupě a opatrně vypínala
jeden okvětní lístek po druhém, řekla: „Život je rozvíjení se,
rozvoj.“
Motýl už nebyl tolik naladěn na filozofickou notu. Poletoval
vesele od kvítku ke kvítku a mlsal sladkou šťávu. Řekl: „Život? To
je čirá radost a sluneční svit.“
Hluboko pod ním se jehličím vláčel mravenec se stéblem slámy,
desetkrát delším, než byl on sám.
Prohodil: „Život není nic než dřina a námaha …“
Už se schylovalo k veliké hádce, kdyby se nebylo náhle
rozpršelo. A mírný deštíček zaševelil: „Život, to jsou slzy a nic než
slzy …“
Vysoko nade všemi majestátně kroužil orel a jásal: „Život – je
touha po závratných výškách.“
Přišla noc. Jakýsi muž se vracel liduprázdnými ulicemi domů.
Šel z nějaké zábavy a sám pro sebe si bručel: „Život? To je věčná
honba za štěstím a šňůra zklamání.“
Po dlouhé noci konečně začalo svítat a růžový úsvit zašeptal:
„Jako jsem já, úsvit, začátkem dne, tak je život začátkem věčnosti.“
Švédská pohádka
Milí spoluobčané,
přeji Vám všem v roce 2011 šťastný a spokojený život ve
vesnici a hlavně hodně zdraví.
Marie Dvořáková - kronikářka

Pozvánka - turnaj ve stolním tenisu VI.:

Úterý 28. 12. 2010, 14:00 hodin
Kulturní dům
Po ukončení turnaje je zajištěno občerstvení

Z jednání zastupitelstva obce Střítež:
Zastupitelstvo Obce Střítež na zasedání:
č. 8 ze dne 29. 11. 2010
Schvaluje:
* rozpočtové změny č. 6 a č. 7 dle přílohy
* odměnu starosty ve výši 11.900 Kč a člena zastupitelstva ve
výši 460 Kč od 08.11.2010. Výše ostatních odměn zůstává stejná.
Pověřuje:
* starostu obce schvalováním rozpočtových změn v období mezi zasedáními zastupitelstva s tím, že tyto rozpočtové změny budou
následně předloženy ke schválení v zastupitelstvu.
Rozhodlo:
* o provedení inventarizace k 31.12.2010 inventarizační komisí
ve složení:
Dvořáček Jaroslav - předseda komise, Veleba Jan - člen komise, Vejtasová Ladislava – člen komise.

Informace z obecního úřadu:
2. Komentář k některým rozhodnutím zastupitelstva:
2.1. Ustavující zastupitelstvo.
Dne 08.11.2010 proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva, na
kterém v souladu se zákonem o obcích složili zvolení zastupitelé
slib, bylo zvoleno vedení obce a povinně zřizované výbory.
2.2. Rozpočtové změny č. 6 a č. 7.
Těmito rozpočtovými změnami jsme upravovali rozpočet
zejména o přijaté dotace a související výdaje, rozpočtované výdaje
a příjmy jsme upravovali na skutečnost a dále již byly částečně
promítnuty do rozpočtu předpokládané výdaje na zateplení a výměnu oken kulturního domu. Tato akce by měla proběhnout v prvním čtvrtletí příštího roku.
2.3. Pověření.
Kvůli větší operativnosti hospodaření obce byl starosta obce
zmocněn ke schvalování rozpočtových změn v období mezi zasedáními zastupitelstva s tím, že tyto rozpočtové změny budou
následně předloženy ke schválení v zastupitelstvu.
2.4. Inventarizace
Každoroční inventarizace byla naplánována k 31.12.10 a bude
provedena zvolenou inventarizační komisí ve složení Dvořáček
Jaroslav, Veleba Jan, Vejtasová Ladislava.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce:
15. a 16. října 2010, počet voličů 394, volilo 250, účast 63,5%

č. 1 Sdružení pro Střítež
Odevzdaných hlasů: 1.004 Výsledek (%): 60,77%
1. Zbyněk Procházka
195
2. Ivan Hladík
196
3. Jaroslav Dvořáček
133
4. Markéta Zušťáková
106
5. Jiří Všetečka
133
6. Michal Tretera
127
7. Slavomil Klepáček
114
č. 2 Sdružení nezávislých kandidátů Stříteže
Odevzdaných hlasů: 648 Výsledek (%): 39,23%
1. Petr Zahrádka
136
2. Robert Dvořák ml.
118
3. Vladimír Procházka
77
4. Vladimír Novák
89
5. Miroslav Nejedlý
97
6. Petr Muška
64
7. Marcela Mašterová
67

Do Obecního zastupitelstva byli zvoleni:
Zbyněk Procházka (starosta obce), Ivan Hladík (místostarosta
obce), Jaroslav Dvořáček, Markéta Zušťáková, Petr Zahrádka,
Robert Dvořák ml. a Vladimír Procházka.

Antonín Zvěřina ...Vzpomínání:
…na pana řídícího Jana Příbka
Jeho osobnosti jsem se dotkl již minule, do ruky se mi ovšem dostala útlá knížečka s jeho básněmi, které jsem si samozřejmě přečetl
a při čtení těchto veršů mně na mysl vytanuly další vzpomínky.
Vlastenectví
Především jsem si uvědomil, že to byl velký vlastenec a podobný
názor vštěpoval i nám, svým žákům, které vyučoval v jedné třídě od
první do čtvrté třídy v budově, kde také bydlel.
Samozřejmě jsme to v dětských letech nemohli vnímat jako on, ale
určité semínko do nás zasel. Dále nás naučil slušnosti. Slušnosti ke
starším osobám a především zdravit.
Zdravit jsme museli pěkně nahlas a to dokonce i řidiče automobilů.
Když jsme se ohrazovali, že nás nemůžou slyšet, říkal: „Ale vidí vaše
rty a z jejich pohybů si domyslí, že jste je pozdravili.“
Pokud se jedná o to zdravení, váže se k němu jedna úsměvná
historka. Byly prázdniny a pan řídící šel po návsi a proti němu Ladík
Chlubna. Řídícího minul, aniž by prohodil obvyklé dobrý den. Pan
řídící se užasle zastavil a podíval se na chlapce a pravil: „Ladíku, ty
nezdravíš? A Ladík mu trochu nelogicky logicky odpověděl: „Dyť
jsou prázdniny.“
Správná výslovnost
Taky nás učil správné výslovnosti. Tehdy se chodilo po dva dny, ve
středu a v pátek, do školy i odpoledne. Měli jsme polední přestávku,
kdy jsme šli domů a pak se zase vraceli do školy na odpolední
vyučování. Pan řídící nás netrápil nějakou výukou, všichni jsme jen
museli vstát a říct správně česky jídlo, které jsme měli k obědu. Když
někdo řekl vepřo, knedlo, zelo, zapráskal knírem a nutil žáka říct,
vepřová pečeně, knedlík, zelí. Velice originálně to řešili kluci
Cejpkovi bydlící naproti škole. Když na ně došla řada, odpověděli:
„Maminka ještě nevařila.“
Tenkrát nám to možná připadalo jako zbytečné, ale proč ne, proč se
neučit správně česky přes správné vyslovování českých jídel. Myslím
si, že kdyby dnes Jan Příbek viděl v restauracích jídelní lístky, zhrozil
by se. Jeho vlastenecké srdce by dostalo pořádnou ránu nad všemi těmi
francouzskými, anglickými a vůbec cizími názvy. Asi by těžko mohl v
dnešní době žáky zkoušet z toho, co měli k obědu, protože by ty názvy
sám nechápal.
Rákoska
Na naši výchovu dbal velice přísně a pokud se tvrdí, že tělesné
tresty byly pádem Rakouska - Uherska zrušené, on toho nedbal.
Rákoska stála v koutu a i já ač bůhví proč premiant jsem okusil její
palčivost na své zadní části těla. Rákoska, to byla vlastně dnešní
pedagogicko-psychologická poradna, ovšem daleko účinnější.
Prak byl pro některé spolužáky symbolem dětství a pan řídící jich
měl pěknou řádku uloženou ve skříni, inu když někoho načapal, prostě
mu ho zabavil.
Televizor
Naši předchůdci díky práci na školní záhumence vydělali tolik
peněz, že pan řídící zakoupil do třídy televizor. Pouštěl ho velice spo-

SERIÁL - obce s názvem Střítež v ČR:
10. Střítež pod Křemešníkem (okres Pelhřimov)
Obec (obr. 1 ) leží asi 6 km od okresního města Pelhřimov, pod
vrcholem Křemešník (765 m n. m.). K obci patří osada Kamenicko.
První písemná zmínka o obci je z r. 1379. V r. 1869 měla obec
název Stříteř u Branišova, v r. 1880-1890 Stříteř u Branšova, v r.
1900-1910 Stříteř u Červené Řečice. Od r. 1976 do r. 1991 byla
částí obce Vyskytná a od r. 1992 je opět samostatnou obcí.
Zajímavosti v obci:
1. Kaplička z r. 1884 (obr. 2) je zasvěcená Paně Marii.
2. Přírodní rezervace „Křemešník“. Přírodní rezervací se
stala v r. 1985. Křemešník tvoří balvanité hřebeny a přirozená lesní
vrcholová společenstva. Na tomto místě byla v r. 2004 otevřena
naučná stezka dlouhá cca 3 km.
V obci působí sbor hasičů (založen v r. 1944), je zde dětské
a fotbalové hřiště. V obci se konají masopustní průvody, soutěže historické požární techniky a pálení čarodějnic.

radicky, vlastně jen v sobotu ráno, v sobotu se tehdy také ještě chodilo
do školy, abychom shlédli dopolední pohádky. Pamětníci si určitě
vzpomenou na kolotoč se zvířátky, který spolu s melodií, kterou si
vybavuji, ale zanotovat bych ji neuměl, pořadu předcházel.
Pouze jednou ho kluci Cejpkovi přesvědčili, že v pátek večer
dávali v televizi senzační film, který by nám všem mohl pustit. A pan
řídící ho opravdu pustil. Když viděl, že se tam odehrává násilí,
okamžitě televizor vypnul.
Proslovy
Tehdy ještě bylo střítežské Jednotné zemědělské družstvo
samostatné a výroční schůze se odehrávaly v místním hostinci. Inu,
bylo to blízko k občerstvení a pak, družstevníků nebylo tolik, aby se
tam nevešli.
A pan řídící vždy psal pro tuto příležitost zdravici školy. Velice se
tím trápil, zvažoval slova, přeškrtával, a pak vybral mě, abych tento
projev družstevníkům přečetl. Nevím, proč právě já, pamětníci si
určitě vzpomenou, že jsem neuměl hlásku ř, což mě velice trápilo a
občas se mi za to spolužáci i posmívali.
Ale rozkaz je rozkaz, a tak jsem šel. Po boku mi na pódiu stály dvě
Aničky, Široká a Kloudová a dohlížely, zda jsem něco nevypustil.
Družstevníci nám zatleskali a pak jsme dostali občerstvení. Pokud si na
ten projev dobře vzpomínám, byl napsaný naprosto přesnou češtinou a
opět si nemůžu odepřít poznámku, kdyby dnes slyšel pan řídící češtinu
v televizích, rádiích, a přečetl si ji v různých médiích, určitě by
zaplakal.
Velice na okraj ř jsem se naučil až na vojně na strážích a to z nudy.
Inu, k čemu je taková vojna dobrá.
Besídky
Velice rád vzpomínám na besídky, které pan řídící připravoval k
Mezinárodnímu dni žen a k Mezinárodnímu dní dětí. Vždy si na nich
dal záležet, aby školáci potěšili svoje rodiče, babičky a dědečky. Také
já jsem vždy potěšil svého dědečka Antonína Zvěřinu Prvního a on mi
za odměnu v hospodě koupil čokoládovou placku a zonku. Mňam!
Placka se rozplývala na jazyku a zonka byla plná bublinek a příjemně
šimrala v nose.
I za tuto vzpomínku jsem vděčen panu řídícímu. Myslím si, že by
byl rád, že na jeho činnost v této oblasti navázala současná mateřská
škola, základní škola už je dávnou minulostí.
Myslivost
Vlastenectví pana řídícího spočívalo i v tom, že se účastnil
veřejného života. Velice rád si zašel i do hospůdky a mně se nejvíc
vybavuje jeho tehdejší vztah k myslivosti. Pokud se nemýlím měl dva
psy a v myslivecké uniformě zdaleka nepůsobil tak přísně.
Ovšem že bych si ho dokázal představit, že z flinty přehozené přes
rameno někdy vystřelil na živé zvíře, to tedy opravdu ne. Ale možná že
jeho kolegové mají jiné vzpomínky.
Jednou takhle možná už před vánocemi zbundoval nás, tehdejší
čtvrťáky, a jeli jsme s ním naložit zvěři do krmelce. Ten stál někde ve
výčapské hoře, sníh tehdy ještě krajinu nepokrýval. Vlekli jsme káru
plně naloženou senem a zrním a byla pekelně těžká.
Střídali jsme se při tlačení a domů se vrátili zedření, jak se říká, jako
koně. Ale byl to nezapomenutelný výlet. Vůni lesa, jehličí, mlází, sena
a krajiny vůbec cítím dodnes.
Smysl pro humor
A závěr? Vylíčil jsem pana řídícího jako přísného člověka a to bych
opravdu nerad. Dokázal se velice srdečně smát, odpouštět dětské i
lidské prohřešky a díval se na život laskavým okem. Měl určitě smysl
pro humor, jen ho možná před námi nedával tak znát.
Antonín Zvěřina

1.

Starosta: Josef Palán

Obecní úřad Střítež pod Křemešníkem

393 01 Pelhřimov
e-mail:stritezpodkrem@tiscali.cz

www.vyskytna.cz

2.

Nadmořská výška 584 m n.m.
o
Zeměpisná šířka
49 25´39´´
Zeměpisná délka
15o19´04´´
Výměra katastru
375 ha
Počet obyvatel
48

Betlémy a zimní výzdoba v okolí:
1. „Živý betlém“ v obci Horní Újezd se nachází na návsi u autobusové zastávky. Obec leží cca 9 km jižně od
Třebíče v nadmořské výšce 490 m. První zmínka o obci je
z r. 1234, kdy zde byl již farní kostel.

1.

2.

3.

4.

2. „Živý betlém“ v obci Dědice se nachází u zvoničky. Obec leží cca 7 km jihozápadně od Moravských Budějovic směrem na Jemnici v nadmořské výšce 475 m. První
zmínka o obci je z r. 1353.
3. „Opilci na odpočivadle“ v obci Třesov se nachází
na návsi u rybníku. Obec leží cca 10 km od Náměště nad
Oslavou směrem na Koněšín. Leží v nadmořské výšce
451 m. První zmínka o obci je z r. 1464.
4. „Maxi sněhulák“ v obci Hornice stojí u silnice
z Dešova do Slavíkovic a je vysoký 4 m. Obec leží cca 3
km od obce Dešov směrem na Jemnici. Leží v nadmořské
výšce 443 m. První zmínka o obci je z r. 1348.

Betlém Antonína Čelouda:

PF 2011

Klidné prožití vánočních svátků,
mnoho štěstí, zdraví, osobní spokojenosti
a pracovních úspěchů v roce 2011 přeje
Obecní zastupitelstvo Střítež
Mikulášská besídka a slavnostní rozsvícení vánočního stromu:

3.12.2010
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