ÚVOD:

Váţení občané,
v uplynulém období jsme zaţili významnou událost v naší obci, a to otevření budovy nové
mateřské školy. Jak všichni víme, uţ delší čas jsme si přáli pro naše děti mateřskou školu,
která by vyhovovala kapacitně i kvalitou naší dnešní moderní obci. Jsem rád, ţe se naší obci
po několikaletém úsilí podařilo vybudovat novou a moderní mateřskou školu pro naše
nejmenší. Chci v této souvislosti ještě jednou ocenit práci obecního úřadu, zastupitelstva,
zaměstnanců mateřské školy a partnerů, s jejichţ pomocí se po-dařilo tento projekt s
významnou podporou státu zrealizovat. Přeji našim dětem, aby ve zdraví kaţdodenně
navštěvovaly naši ma-teřskou školu, aby se v ní spoustu věcí naučily a především dobře cítily.
Po uvolnění staré budovy mateřské školy tak budou moci na podzim pokračovat další práce
na rekonstrukci kulturního domu.
V této fázi bude provedena kompletní výměna oken a vchodových dveří, zateplení celé
budovy, nová fasáda a výměna zbylé části krytiny. Na tuto akci se nám podařilo získat dotaci
z programu ministerstva ţivotního prostředí. Celkové rozpočtované náklady na tuto akci
budou cca 1,7 mil. Kč.
Dále bych chtěl na tomto místě poděkovat zastupitelům města Třebíč, kteří na svém
červnovém zasedání rozhodli o bezúplatném převodu cca 18 ha lesních pozemků, které obec
historicky vlastnila a které nebyly zahrnuty do majetkového vypořádání mezi městem
a naší obcí při jejím osamostatnění v devadesátých letech. Tato
v minulých letech rozjitřená záleţitost tak vyústila ve zdárný konec.
Na závěr Vás chci upozornit na zahájenou spolupráci s Oblastní charitou Třebíč, v rámci které
bychom rádi zajistili rozšířenou nabídku sluţeb zejména pro starší spoluobčany. Podrobnosti
o čin-nosti a zaměření organizace a jejich sluţbách naleznete uvnitř zpravodaje.
Spolupráce by měla za finanční a organizační podpory obce probíhat oboustranně, coţ bude v
praxi znamenat, ţe charita má zájem o:
* poskytování profesionálních sluţeb pro klienty v jedno-tlivých oblastech, které zabezpečuje
svými odborníky,
* získání spolupracovníků z naší obce k zajištění běţných potřeb spoluobčanů (nákup, úklid,
pomoc na zahradě, …).
Zájemce o tyto sluţby a spolupráci prosíme, aby vyplnili
a předali na obecním úřadě anketní lístek, abychom tak mohli tuto spolupráci co nejdříve
zahájit.
Procházka Zbyněk, starosta obce.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY:

1. Kontejner na drobný elektroodpad - je umístěn na návsi, u Jednoty.
2. ZÁJEZD - ZEMĚ ŢIVITELKA - dne 29. 8. 2010. Přihlášky a více informací u paní
Vejtasové.
3. PODZIMNÍ VÝLET na zámek se uskuteční v ZÁŘÍ - den bude upřesněn. Vybraným
místem je KARLŠTEJN (podle ankety).

ZÁKLADNÍ DATA:

Aktuální počet obyvatel: 496
Aktuální čísla popisná: 177
Investiční akce (dotace) v obci:
2007-8 silnice, chodník „Na hřebelci“
2007-8 chodník „U Habasa“
2007-8 osvětlení „Za zahradama“
2007-9 rekonstrukce staré MŠ
2007-9 nový interiér v MŠ
2007-10 instalace zrcadel
2008-3 úklid za hřbitovní zdí
2008-4 oprava hřbitovní zdi
2008-8 cyklostezka „U Františka“
2008-8 oprava pomníku v parku
2008-9 bezdrátový rozhlas
2008-9 chodníky v obci - „Ţleb“
2008-10 nové úsporné osvětlení
2008-10 nátěr střechy kostela 1.část
2008-11 nová střecha na MŠ
2008-12 asfaltová cesta u Velebů
2009-4 zahájení - chodník do TR
2009-5 oprava kapličky u OÚ
2009-6 nátěr střechy kostela 2.část
2009-7 oprava zvoničky - náves
2009-8 zakoupení kompostérů
2009-9 chodníky v obci, 2.etapa
2009-9 zahájení- stavba nové MŠ
2009-10 zřízení Czech Point
2009-10 cesta k přehradě
2010-5 nové BUS zastávky
2010-5 chodník do TR, 2.etapa
2010-5 parkování u kostela
2010-5 oprava boţích muk
2010-5 zpomalovací pásy
2010-6 ukončení stavby nové MŠ

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA:

Narozeni (IV. 2010 - VI. 2010):
Jiří Novotný (3.4.2010), č.p. 14

Gabriela Dvořáková (23.4.2010), č.p.150
Tomáš Kutina (4.6.2010), č.p. 97
Přihlášení občané (IV. -VI. 2010):
Veronika Lehká (č.p. 9), Antonín Pavlát a Zdeňka Pavlátová (č.p.74)
Významná ţivotní jubilea:
srpen:
Antonín Výtešník (70), č. 123
září:
Květoslava Komínková (75), č. 93
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, rodinné pohody a štěstí¨

OBRÁZKY OBCE STŘÍTEŢ II.:

Váţení občané, na tomto místě otiskneme i vaše obrázky s motivem obce Stříteţ, stačí je
donést na obecní úřad (paní Vejtasová). Děkujeme.

Původ jména Stříteţ:

Co toto slovo pro naše předky znamenalo? Proč zajímalo bada-tele dřívější i dnešní?
Stříteţ (dle Miklošiče) znamená baţinatý les, močál (Vlastivěda moravská).
Jméno je zřejmě slovanského původu. Bylo utvořeno kolektivní příponou - eţ.
Stříteţ, původně Čreteţ odvozuje se od slovanského čeret = rákosí rostoucí v baţinách. Rusky
čeret (za písmenem t je ještě tvrdý znak) znamená rákos. Malorusky očeret = rákos. Je to tedy
od původu jméno obecné, jehoţ význam byl přenesen na osadu. Jedná se o místa baţinatá a
lze právem předpokládat, ţe tam rostlo rákosí.
Stříteţ je místní jméno v Čechách a na Moravě často se vyskytující (staročesky Střieteţ),
staročesky třet = rákos.
Jak se jméno Stříteţ psalo v různých letech.
1) Ves 2,5 km jiţně od Třebíče
2) 1104 (falzum z konce 12. stol.) Cretes, Kosmas, 260, 1556 městečko Wladislaw …… ves
Strzizez, ZDB XXVII, 17,
1678 Strţieterţ,
1718 Strzitečţ,
1720 Strziders,
1751 Strţiterţ,
1798 Strţitesch, Strţiterţ,
1846 Stříteř, kdysi Stritez,

1850 Strţiterţ, Stříteţ, Raffay
1872 Strzitesch, Stříteţ,
1881 Stříteţ,
1915 Stříteř,
1924 Sříteţ, dříve Stříteř
3) P. Třebíč. Kostelík sv. Marka románského zaloţení. Čes.
4) Ten Stříteř (!) do Stříteře, za Stříteřem, Stříteřák, stříteřskej (Třebíč). O ř/ţ viz Kroměříţ
Něm. Šridents.
5) Fořtovna, U sv. Marka (Mareček).
Literatura: Ladislav Hosák, Rudolf Šrámek: Místní jména na Moravě a ve Slezsku II. Praha
1980.

Nové odůvodnění názvu jména Stříteţ.
Důlní inţenýr Svatopluk Lev, rodák z obce Stříteţ nad Ludinou na základě rukopisných údajů
zpracovaných do „Pamětní knihy“ obce, jeho otcem Karlem Levem učitelem obecné školy v
jeho rodišti si všiml, ţe v knize jsou zaznamenány pochybnosti o původu jména obce.
Rozhodl se myšlenku dopracovat do detailu. Obrátil se o pomoc na Ústav pro jazyk český AV
(jazykovědní odborníci)
o dokumentaci k heslu Stříteţ. Obhajuje a dokládá nový způsob platný pro všechny obce a
místa se jménem Stříteţ v naší vlasti.
Staročeský slovní kořen „strieti“ můţe znamenat výchozí základ jak pro místní podstatné
jméno Stříteţ, tak i pro sloveso „stínati stromy“.
Ve staré češtině však „prostřieti, prostierati“, „rozestříeti, rozestierati“ je doloţeno i ve smyslu
„vytvářet volné prostranství, sráţet někoho nebo něco k zemi“, „padat k zemi“.
Několik příkladů:
Lukáš 19,44 v Olomouckém evangeliu: „na zem prostrú nepřátelé tě“ (Bible kralická i
ekumenický překlad: „srovnají tě se zemí“ jde o osobu).
„Aby se prostřiesl třikrát na zemi a prosil“: padl k zemi (Ţaltář Klementinský).
„Nic se prostřiev jě sě modliti bohu“ (Ţivoty s. otců) („prostřieti se nic“ = padnout hlavou
dolů).
S tím souvisí jméno prostor, dříve častěji prostora, původně volné prostranství, místo
nezarostlé dřevinami či křovím, později se stalo odborným termínem (tvořeno stejně jako
nános k nanésti, sbor k sebrat aj.) Od jednoduchého slovesa je jméno strana i stráň, obojí
velmi staré, hláskové podoby ukazují na doloţení uţ v 8. století.
A teď to hlavní: zaniklé sloveso „striet“, známe jen z předponových odvozenin
prostřiet/zastřiet, má hojnost korespondencí v ji-ných indoevropských jazycích. Patří k nim:
staroindické strnóti „odhazovat svalit“, avestské staraiti „sesypat dolů“, řecké stoirnymi
„pokládám/ukládám,“, latinské sterno „prostřít loţe, povalit“, irské sernim „rozestýlám“,
albánské shtrinj „stelu“, lotyšské stirinat „setřásat“, je to v mnoha jazycích sloveso
nepravidelné, ukazuje na veliké stáří vzniku a vesměs ve spojení k významu „připravit loţe“
a „svalit někoho/něco k zemi, porazit někoho/něco stojícího“.
Není úţasné, ţe jméno naší obce bylo doloţeno slovesnými tvary aţ z počátku našeho
písemnictví v naší vlasti, a jako hlavní důkaz se upozorňuje na korespondenční vazby s celou
řadou starých jazyků (přiznejme si - některé názvy jazyků nás oslovují poprvé), ale mnohé
jistě překvapí a potěší, ţe slovní základ pro nové odvození místního podstatného jména
„Stříteţ“ je dále zaštítěno překlady z nejstarších biblických a náboţenských textů.

Staročeské „střieteţ“, původně rodu ţenského je jméno místa činnosti od slovesa střieti v jeho
významu „kácet stromy, vytvářet mýcením lesa nové prostranství“.
Je tedy pravdou, ţe pojmenování obce logicky vzniklo z ryzího staročeského slovesného tvaru
„sekati, ostrý“.
Tento nový způsob vysvětlení a schválení je publikován v od-borném časopise „ACTA
ONOMASTICA 2005“. Potvrzuje se jako přijatý a platný doklad.

Z čeho vznikly názvy z okolních vesnic?
Koţichovice
Název obce vnikl přidáním přípony - ovice k osobnímu jménu Koţuch (tzn. ves lidí
Koţuchových). Po přehlásce „u“ v „i“se název změnil na Koţichovice.
S postupem času se název měnil:
1104 Kossouhouici
1225 Coschowiz
1536 Kozychowicze
1678 Koţichowicze
1885 Koţichovice, Kozichowitz

Klučov
Nazývá se po osobním Kluč.
1) Ves 6,5 km jihovýchodně od Třebíče.
2) 1351 vilam dictam Cluczow , CDM VIII, 78,
1351 in Kluczow 2DB II, 44,
1437 super Kloczow villa (!), 2DB XII, 394,
1447 v Kluczowye, PB III, 84,
1459 v Kluczowie, PB IV, 55,
1480 v Kluczowie, PB V , 4,
1482 na ves Kluczov, 2DBXV, 48,
1496 na Kluczow, 2 DB XVII, 5,
1531 ve vsi Kluczowie, 7B XIV, 259,
1531 ze vsi Kluczowa, PB XV, 84,
1550 z Klucziowa, PB XX, 124,
1672 Klucţow,
1718 Klucţiow,
1751 Klitschau,
1846 Klutschau, Klučow.

Slavice
Název po osobním jménu Sláv.
Blíţe osady se nalézají vltavíny.
V okolí stávaly zaniklé osady Čaknov a Raškovice.

Kracovice
Název osady od Krac vzniklého z původního Krata.
Stará osada, připomíná se roku 1101 v zakládací listině kláštera třebíčského.

Třebíč
Název po osobním Třebek, jeţ čteme v moravských listinách vztahujících se k roku 1088.
Původně Třebeč je jméno přisvojovací a znamená tolik jako Třebekův (dvůr, les, apod.).
Dnešní tvar Třebíč se ustálil teprve v 15. století.

Původ názvu Třebíč vysvětluje několik teorií.
Ta první je pohádkově úsměvná. Název prý vznikl ze slov „tře bič“ (práská bičem). Kdyţ
bylo město zaloţeno, měšťané prý se nemohli dohodnout, jak je pojmenovat. Po delším
dohadování se nakonec rozhodli pojmenovat město podle první věci nebo činnosti, která je
venku zaujme. Dívali se z oken, kdyţ vtom zahlédli na cestě vozku, jak bičem pobízel koně.
Jeden z konšelů zvolal: „ Tře bič!“ - a název města byl na světě.
Podle další verze jde o jméno odvozené od staročeského slovesa „třebiti“ coţ v minulých
dobách znamenalo čistit půdu od pařezů po předchozím vypálení lesního porostu. Kdyţ chtěli
lidé vybudovat osadu, museli stromy nejprve vykácet, vyklučit, vytřebit, vyţďářit a tím se dá
vysvětlit celá řada názvů obcí např. Klučov, Ţďár a mnohé další a samozřejmě i název
Třebíč.
Pojmenování pochází z vlastního jména „Třeba“. Údajně se tak jmenoval lech, uváděný jako
jeden ze svědků na listině z r. 1088. Jenţe město zaloţené Třebou by se nazývalo Třebín a ne
Třebíč.
Název Třebíč pochází od staročeského jména „třeba“ - oběť - kterou naši pohanští předkové
přinášeli svým bohům.
Kronikář Střelka píše, ţe uţ v 10. století stával nad řekou Jihlavou hrad Dřevíč (podle místa,
kde bylo hodně dříví), u něhoţ měl být postaven benediktinský klášter a později město.
Věrohodný doklad o tom však chybí. Počítejme ale s tím, ţe v teh-dejší době šlo spíš jen o
pouhý opevněný dvorec - týnec. Není vyloučeno, ţe od něj pochází název Týn, dřívější
vesnice, dnes část města.
Podle zakládací listiny kláštera uvedené v opisu Kosmovy Kroniky české byl benediktinský
klášter zaloţen r. 1101 „in media silva Trebecensi“ uprostřed lesa Třebečského, kde bylo
třebiště (třeby očistné oběti). Podle toho vznikala jména Třebíč, Třeboň …
Sedmá verze je v poslední době uváděná jako jedině správná. Název města podle ní pochází
od vlastního jména Třebek nebo Třebík - snad drţitele dvora: dvůr Třebeč = Třebekův dvůr.
Staro-bylé přídavné jméno přivlastňovací Trebekjis se změnilo v Třebeč, případně Třebéč a
ve druhé polovině 15. století na Třebíč.
Jméno Třebíč se pouţívalo do poloviny 17. století v muţském rodě. Protoţe v okolí Třebíče
se uţíval dialekt český, vţilo se uţití „naše milá Třebíč“, přičemţ ke změně gramatického
rodu zřejmě přispělo i spojení se jménem ţenského rodu, v našem případě (ta) obec.

Nynější jméno Třebíč.
„Pod tou vrchností duchovní městečko Dřevíč, uţívajíc milostí sobě propůjčených a daných,
se rozšiřovalo, kostel, při něm škola k cvičení mládeţe sobě postavilo a tak v okamţiku svém

se rozšířivši dříví okolo sebe posekalo a přetříbilo a Třebíč slouti počalo.
Pro bezpečenství a obranu sebe, manţelek, dítek a statků svých s vůlí vrchnosti zdmi,
příkopami, branami na zdech i na hrádku
a „stráţné hoře“ baštami ve třech letech se ohradilo a opatřilo. Výsadou markraběte Karla
(otce vlasti) ze dne 29.8.1335 na den stětí sv. Jana Křtitele, listina jest zachována v městském
archivě
a potvrzena králem Janem v Brně“.
Z archivu města Třebíč (kronika Eliáše Střelky a pokračovatelův).
Pouţitá literatura:
Fr. Dvorský: Vlastivěda moravská, Tř. okres 1906
Fr. Černý, Pavel Váša: Moravská jména místní, Brno 1907
Ladislav Hosák: Místní jména na Moravě a ve Slezsku II. Praha 1980
Karel Křivý: Hejtmanství třebíčské 1921
Časopis Matice moravské 1906, 1948
Zpravodaj Stříteţ nad Ludinou 2006
Miroslav Hedbávný: Třebíčské pověsti a zajímavosti 1999
Podle výše uvedené literatury zpracovala Marie Dvořáková, kronikářka.
VZPOMÍNKA, 25. let od tragédie v dole:

LADISLAV KRATOCHVÍL
hlavní předák a vedoucí razičské brigády na dole Doubrava - Ostrava
(28.3.1960 - 7.5.1985)

V letošním roce uplynulo 25 let od tragického úmrtí našeho velkého kamaráda Ladislava
Kratochvíla.
Laďa se narodil 28.3.1960 v Třebíči, bydlel ve Stříteţi a zde také navštěvoval základní školu.
Později se přestěhoval do Ostra-vy, bydlel v Orlové a vyučil se v oboru horník
mechanizovaných pracovišť. Na Důl Doubrava nastoupil 30.6.1978 a stal se hlavním
předákem a vedoucím razičské brigády. Oţenil se s Věrou Simoni-desovou a v r. 1983 se jim
narodila dcera Věrka.
V sobotu 27.4.1985 byl ve Stříteţi na pouťové zábavě a několik dnů na to tragicky zahynul
při závalu v dole Doubrava (7.5.1985). Při tomto důlním neštěstí zahynulo 25 horníků a mezi
nimi i šest horníků z jeho brigády.
Mnoho vrstevníků a starších občanů si na něj dobře pamatuje. Byl to můj nejlepší kamarád a
jsem moc rád, ţe tady byl. Má po-mník a urnu ve Stříteţi na hřbitově.
Ivan Procházka

Z jednání zastupitelstava obce Stříteţ:

Zastupitelstvo Obce Stříteţ na zasedání:
č. 4 ze dne 28. 6. 2010
Schvaluje:
* rozpočtovou změnu číslo 2/2010
* smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p.č.
1068/3 a PK 1047/3 ve vlastnictví Obce Stříteţ, k. ú. Stříteţ u Třebíče ve prospěch firmy
E.ON Distribuce, a.s. F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČO 28085400
* přijetí daru 18 ha lesních porostů, které obec historicky vlastnila a které zastupitelstvo
Třebíče převedlo naší obci bezúplatně.
Stanovilo:
* ţe ve dnech 15. a 16. října 2010 bude do zastupitelstva obce Stříteţ u Třebíče voleno celkem
7 členů zastupitelstva pro volební období 2010-2014.

Informace z obecního úřadu:

1. Obecné informace:
V minulém zpravodaji jsme uvedli výsledky ankety, včetně našeho názoru na zjištěné náměty,
názory a připomínky. Někteří občané nám následně vyjádřili nesouhlas s formou prezentace
výsledků ankety. Pokud se někdo cítil dotčen mým komentářem, tak se mu tímto omlouvám,
nicméně si myslím, ţe forma prezentace nebyla myšlena nijak uráţlivě.
2. Komentář k některým rozhodnutím zastupitelstva:
2.1. Rozpočtová změna č. 2/2010.
Touto změnou jsme upravovali rozpočet o přijaté dotace a sou-visející výdaje a dále jsme
rozpočtované výdaje a příjmy srovnávali na skutečnost.
2.2. Smlouva o smlouvě budoucí.
Schválili jsme smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva od-povídajícího věcnému břemenu
na p.č. 1068/3 a PK 1074/3 ve vlastnictví Obce Stříteţ, k.ú. Stříteţ u Třebíče ve prospěch
firmy E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, ICO:28085400.
Touto smlouvou jsme se zavázali k uzavření budoucí smlouvy
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k přístupu k ele-ktrickému vedení pro E.ON
Distribuce, a.s.
2.3. Přijetí daru.
Dále jsme schválili přijetí daru 18 ha lesních porostů, které obec historicky vlastnila a které
zastupitelstvo Třebíče převedlo naší obce bezúplatně
2.4. Stanovení počtu zastupitelů pro další období.
Vzhledem k tomu, ţe ve dnech 15. a 16. října 2010 budou komunální volby do zastupitelstva
obce Stříteţ u Třebíče, stanovili jsme pro toto volební období stejný počet členů zastupitelstva
pro volební období 2010-2014, tj. 7.

Výsledky parlamentních voleb v obci:

Účast ve volbách: 71.13 %
1. ČSSD získala 64 hlasy (23.35 %)
2. TOP 09 získalo 48 hlasů (17.51 %)
3. ODS získalo 47 hlasů (17.15 %)
4. KSČM získala 44 hlasy (16.05 %)
5. Věci veřejné získali 23 hlasů (8.39 %)
6. KDU - ČSL získala 12 hlasů (4.37 %)
7. ZEMANOVCI získali 11 hlasů (4.01 %)
8. Suverenita - blok Jany Bobošíkové získala 11 hlasů (4.01 %)
9. Dělnická strana sociální spravedlnosti získala 6 hlasů (2.18 %)
10. Česká pirátská strana získala 4 hlasy (1.45 %)
11. Volte Pravý Blok získal 2 hlasy (0.72 %)
12. Strana zelených získala 1 hlas (0.36 %)
13. OBČANÉ.CZ získali 1 hlas (0.36 %)

Kraj Vysočina - zajímavosti:

Rozloha:
* 6.795 km2 (páté místo mezi 14 českými regiony), 9 % rozlohy ČR
Počet obyvatel:
* 514.992 (k 30. 6. 2010)
Počet okresů a obcí:
* 5 okresů (Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Ţďár n. Sázavou)
* 704 obcí (druhý nejvyšší počet mezi kraji)
Hustota zalidnění:
* 76 lidí na km2 (třetí nejniţší mezi kraji)
Průměrný věk obyvatel:
* 39,5 roku
Zajímavosti kraje Vysočina:
* leţí zde geografický střed Evropy - v blízkosti Stvořidel
* nejvyšším bodem je Javořice (837 m n. m.)
* asi jednu třetinu území tvoří lesy
* je zde 2.900 km značených turistických tras a 2.250 km cyklotras
* jsou zde 2 chráněné krajinné oblasti (Ţďárské vrchy a Ţelezné hory), 9 přírodních parků a
170 maloplošných chráněných území
* jsou zde 3 památky UNESCO (historické centrum města Telč, Poutní kostel Sv. Jana
Nepomuckého na Zelené Hoře a ţidovská čtvrť, ţidovský hřbitov a Bazilika svatého Prokopa
v Třebíči).

Oblastní charita Třebíč:

Váţení přátelé, občané,
představujeme Vám Oblastní charitu Třebíč, která nyní po-máhá občanům okresu Třebíč ve
dvaceti střediscích a projektech specializovaných na pomoc lidem různých věkových skupin,
kteří se ocitli v těţké ţivotní situaci a potřebují zdravotní či sociální sluţbu. Správa této
organizace je v ul. L. Pokorného 15 (Ţidovská čtvrť), Třebíč. Více i nformací na
www.trebic.charita.cz
Pracujeme v Oblastní charitě Třebíč v projektu:
Rozvoj a podpora koordinace sousedské pomoci v obcích,
který byl podpořen krajem Vysočina. Hlavní náplní naší práce je vyhledávání osob, které
potřebují pomoc i osob, které pomoc mohou nabídnout. Seznamujeme s projektem
představitele obcí
a farností na území našeho okresu, spolupracujeme s farními charitami v obcích, vytváříme
sítě dobrovolných pracovníků, zapojujeme do dobrovolnické činnosti i nezaměstnané občany,
zprostředkováváme konkrétní pomoc potřebným lidem.
Můţe se jednat například o pomoc v domácnosti, s nákupy,
o donášku obědů, doprovod k lékaři, na úřady či na bohosluţby, poskytnutí krátkodobého
dohledu pro člena rodiny, který nemůţe zůstat sám a podobně. Mnohým starším lidem schází
někdo, kdo by měl čas si s nimi pohovořit. Pomocí pro tyto lidi jsou návštěvy člo-věka, který
jim dokáţe naslouchat a srdečně si s nimi popovídá.
Máme dobrou zkušenost s propojováním sousedské pomoci
a profesionálních sluţeb pracovníků naší Charity.
Prosíme, aby se ozvali prostřednictvím přiloţeného dotazníku ti z Vás, kteří by rádi poslouţili
někomu, kdo je v nesnázích, a také ti, kteří pomoc potřebují. Můţete nás kontaktovat také
přímo telefonicky.
Těšíme se na spolupráci s Vámi i na to, ţe Vám budeme moci být prospěšné.
Blanka Spilková a Mgr. Jarmila Bergerová
Naše kontaktní mobilní telefony:
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Antonín Zvěřina - Vzpomínání:

…na rybník Horák
Nastaly prázdniny. Slunko neúprosně praţí a my se uţ od pondělí těšíme na neděli. Proč?
Přece se půjdeme k Horáku koupat.
Horák, to je rybník, který se rozprostírá aţ u Klučova, ale v době mého dětství se ţádná jiná
vodní plocha vhodná ke koupání v okolí naší obce nenacházela.
Nechodili jsme tam jenom my, jezdila tam spousta Třebíčáků, takţe břeh byl v neděli
odpoledne zcela plný. Ale my jsme auto neměli a tak jsme ráno štrapicírovali do kostela, bez
toho si neděli v dětství nedovedu představit, a maminka spěchala s obědem, abychom k Horáku mohli vyrazit co nejdříve.
Co jsme měli k obědu? Inu povětšinou králíka, kterých se v kotcích potulovaly desítky a
poskytovaly levnou a vydatnou stravu.
Moje sestra je od té doby nemusí. A není sama, kdo v dospělosti po této krmi netouţí.
Rychle obědváme a maminka připravuje tašky se vším potřebným. Chybět nesmí deka,
ručníky a nějaké poţivatiny, protoţe je to dálka a u vody člověku vytráví.
Jdeme po silnici, kde jen občas se kolem nás mihne automobil.
A konečně se před námi zrcadlí hladina Horáku. Mám smíšené pocity. Na jednu stranu se
těším, na druhou stranu mám obavu.
Tatínek totiţ chce, aby se ze mě stal plavec, a já se děsím, ţe mě bude nutit k něčemu, čeho se
bojím.
Honíme se pak okolo rybníka, plavat jsem se nakonec naučil, ale
u Horáku to nebylo. Slunce se pomalu kloní k západu a maminka naznačuje, ţe bychom se
měli vydat na cestu domů.
Balíme deku a ručníky a uţ víme, ţe půjdeme lesem, protoţe na mnoha místech voní jahody a
není nic lepšího neţ bandaska plná těchto plodů.

Ale lesní jahody jsou malé a tak nám chvíli trvá, neţ se nádoba zcela zaplní. To uţ jsme nad
místem, kde se dnes zrcadlí hladina rybníku Hodinovec. Nedaleko má loučku pan Doleţal.
Opírá se o ko-siště a tráva, kterou pokosil nádherně voní. Pan Doleţal má pusu od ucha k
uchu, zamračeného si opravdu nepamatuji. Stejně jako jeho paní, kterou strejda Chaloupek, co
se tak nejmenoval, překřtil na Mášu.
Brouzdáme se k domovu a těšíme se na rozdělané jahody s mlé-kem, coţ je pochoutka, jaká
se nikde jinde nevyskytuje, jenom v mém dětství.

…na rybník Hodinovec
Uţ jsem školák a mám prázdniny. Tu tam je Horák, protoţe na louce mezi lesy vybudovali
nový rybník. Jmenuje se Hodinovec. Je
o něco větší neţ Horák a leţí jihovýchodně od Stříteţe. Tam jsem se naučil konečně plavat.
Ke spokojenosti tatínka.
Hodinovec nenabízí ve svém okolí tolik moţností k leţení. To Horák byl k návštěvníkům
mnohem vstřícnější. Také voda není tak teplá, inu přece jen do něj stéká z lesů a ty nepatří k
těm nejteplejším.
Ale stejně jako Horák i tenhle rybník se nesmazatelně zapsal do mého dětství a mládí. Moţná
právě tam jsem našel vztah k vodě, který bohuţel s věkem poněkud uhasíná.

…na rybník Markovka
Váţně vám neřeknu, proč se tam léta nekoupalo. Ale pak zčista
a jasna se to místo stalo dalším mým dětským eldorádem. Kdyby dnes hygienici viděli, v čem
jsme se koupali a jakým bahnem jsme po sobě házeli, asi by na ně šli mrákoty, ale nám to
pranic nevadilo.
Občas jsme museli z hladiny odstranit ţabinec, který rybník zcela zazelenil, ale coţ, hlavně ţe
jsme kde měli hrát na honěnou a později
i okukovat bující dívčí půvaby.
Vţdyť nedaleko rostlo do krásy hned šest děvčat. Tam, na břehu Markovky jsem obdivoval
svoje starší kamarády, kteří se střelhbitě vrhali z hráze po hlavě do rybníka, či šipkou se vrhali
ze břehu. Jirka Široký to jednou přehnal a místo letních radovánek nosil kolem krku sádrový
krunýř.
Dnes uţ můţeme jenom vzpomínat na břeh, kde malíř Jíří Dvořák črtal svoje skici. Břeh
nenávratně zmizel pod naváţkou a ta vlastně rybník odřízla od moţnosti koupání. A nám
zbyly jenom vzpomínky.

…na Ivana Štěpánka
„Ahoj Anton,“ zdravil mě vţdycky svěţím optimistickým hlasem
a ten hlas mi moc a moc chybí. Sice se ve Stříteţi nenarodil, a vryl se do jejího ţivota
nesmazatelnou rýhu.
Jeho karbanickou vášeň uţ nikdo nenahradí. Snad jedině tam se dokázal rozčílit, kdyţ
spoluhráči nehráli podle jeho představ. Za sebe musím konstatovat, ţe karbanické řemeslo mě
stejně jako mnoho dalších minulo. Ale karty jsem znal a tak si pamatuji, jak jsem se svíjel
smíchy, kdyţ mě jadrně huboval, kdyţ jsem místo svršku zcela zby-tečně odhodil desítku.
Uměl si pochutnat na pivu a byl to hasič kaţdým coulem. V uni-formě vypadal najednou tak

nějak váţněji, jen jeho kulatý obličej a do-brosrdečný úsměv prozrazoval, ţe má ţivot rád.
Patřil ještě ke generaci, která dokázala velice dobře ovládat kosu
a po vzoru svého stejně nezapomenutelného tchána vţdy večer kráčel
s vozíkem pro krmi pro králíky. „Ahoj Anton,“ zahlaholil vţdy, kdyţ jsem stál před vraty.
Nemohl jsem uvěřit, ţe uţ není mezi námi. A protoţe jsem se nezúčastnil jeho pohřbu,
alespoň takhle mu chci vzdát hold. Vţdyť kdo se můţe pochlubit tím, ţe podal ruku
prezidentovi Václavu Klausovi. Stalo se to v bazilice svatého Prokopa. Jeden voněl senem a
slámou, druhý poněkud škrobeností.
Pevně věřím, ţe kaţdý večer tam někde v nebi Ivan kráčí svou typickou chůzí k hospůdce,
kde na něho čekají ti nejlepší mariášníci a on s nimi hraje dnes jiţ bohuţel nekonečnou hru.
Antonín Zvěřina

Seriál obce s názvem Stříteţ v ČR:

8. Stříteţ (okres Český Krumlov, kraj Jihočeský)
Starosta: Jan Matějka
Obecní úřad Stříteţ 2
382 42 Kaplice 2
tel.: 380 321 174
e-mail: obec.stritez@tiscali.cz
Nadmořská výška
675 m n.m.
Zeměpisná šířka 48o45´42´´
Zeměpisná délka 14o26´47´´
Výměra katastru 838 ha
Počet obyvatel 394
Čísla popisná 129
Stříteţ (obr. 1) leţí na úpatí vrchoviny Poluška (lidově zvané Kuklíky), nedaleko města
Kaplice v okrese Český Krumlov. Obec Stříteţ má tři části (Stříteţ - 60 občanů, Kaplice nádraţí a Ra-veň).
Historie obce sahá aţ do 14. stol., první písemná zmínka je z r. 1358, kdy se poprvé objevil
místní název Stříteţ, který se v původní podobě dochoval dodnes.
Názvy obce: r. 1358 - Trzietez, r. 1363 - in Strzietezy a r. 1562 - Stříteţské rychtářství.
Po 2. světové válce spadala obec pod správu města Kaplice.
V r. 1994 došlo k vytvoření samostatné obce s vlastním obecním úřadem. Po vzniku obce
nastal rozvoj místních podnikatelských aktivit.
Zajímavosti v okolí: město Český Krumlov (památka UNESCO od r. 1992 - komplex hradu a
zámku), město Kaplice, atd.
Farní kostel sv. Petra a sv. Pavla (obr. 2) stojí v Kaplici, první zmínka je z roku 1257. V r.
1570 byl po poţáru znovu postaven v pozdně gotickém slohu. V druhé polovině 18. stol. byl
tento farní kostel povýšen na děkanský.

KOSTELY OKRES TŘEBÍČ:

Texty, foto, design - ing. Ivan Procházka © 2010
V okrese Třebíč působí děkanství třebíčské, moravskobudějovické a velkomeziříčské.
V našem okrese stojí 72 kostelů a více jak 100 kaplí. Všechny kostely budou v následujících
zpravodajích obce Stříteţ publikovány. Dočtete se o historii a současnosti těchto stavitelských
skvostů a uvidíte jejich fotografie pořízené v roce 2010.
Doufám, ţe se Vám seriál bude líbit, a ţe některé z uvedených kostelů navštívíte. Autor
Kostely jsou místem, kde se setkává Bůh s člověkem a člověk s bohem. Kromě toho se zde
setkává minulost, zpřítomněná ve stavebním slohu, se současností, vyjádřenou ţivotem a bohosluţbou věřících. P. Jiří Dobeš

1. BABICE
Farní kostel Nejsvětější trojice
Postaven: v r. 1865
Stavební sloh: pozdní gotika
Zajímavost: r. 1614 vyhořel, ţil zde Jakub Deml
Původní kostel byl v r. 1530 přestavěn na dvoulodní gotický
a v r. 1614 vyhořel. Byl znovu postaven a rozdělen příčkou na část pro katolíky a část pro
evangelíky.
V r. 1689 byla zbourána dělící zeď a kostel byl opraven. V le-tech 1763-1764 byla postavena
nová fara. V r. 1820 vypukl na ba-bické faře poţár, ale kostel a fara zůstala.
Farní kostel je kulturní památka. Původní se začal bourat v r. 1863 a nový byl dostavěn v r.
1865. Hlavní oltář je z r. 1879.
V r. 1904-1911 zde ţil spisovatel a básník Jakub Deml. Farář Václav Drbola byl v r. 1951
odsouzen k trestu smrti v tzv. případu Babice. V r. 1968 se zde světily nové zvony.

2. BENETICE
Kostel sv. Marka
Postaven: r. 1853-1859
Stavební sloh: novogotický
Zajímavost: originálně malovaný strop
V obci na návsi stával dřevěný kostelík, který v r. 1774 do základu vyhořel. V polovině 19.
stol. byl tento kostelík strţen (dnes je na tomto místě kříţ) a u nového hřbitova byl postaven
nový - současný kostel. Náklady na výstavbu byly tehdejších 20.000 zlatých, tento obnos byl
vybrán od místních lidí. Stavbu kostela řídil známý třebíčský stavitel Dominik Herzán.
V kostele je unikátní strop, který je vyzdoben malbami ze ţivota Jeţíše Krista a malbami

světců (sv. Notburga, sv. Izidor, ...). Varhany v kostele jsou z r. 1859.
Historickou stavbou je i fara, vybudovaná ke starému koste-líku v r. 1760.

3. BISKUPICE
Farní kostel sv. Martina
Postaven: v r. 1334 - 1351
Stavební sloh: barokní
Zajímavost: tři oltáře a čtyři zvony. Chránění netopýři ve věţi
Farní kostel je kulturní památka a pochází ze 14. stol. Nechal jej postavit olomoucký biskup
Jan VII. Volek, řečený Očko (levo-boček krále Václava II.). Různými přestavbami (poslední
v r. 1889) se zachovalo jen málo z jeho původního vzhledu. Původně gotická stavba byla v
17. stol. přestavěna barokně. Kostel má tři oltáře. Hlavní namaloval ve 2. pol. 18. století J.
Winterhaltr.
Ke kostelu náleţí fara, která patří mezi nejstarší na okrese.
Na kostelní věţi bývaly 4 zvony: první z r. 1569 o váze 224 kg, druhý z r. 1601o váze 448 kg,
třetí z r. 1768 o váze 28 kg a čtvrtý z r. 1795 o váze 34 kg.
Do této farnosti patří: Biskupice, Litovany, Rozkoš a Slatina.

4. BŘEZNÍK
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Postaven: konec 12. století
Stavební sloh: románský, gotika
Zajímavost: zlatá monstrance z r. 1522 a tři zvony
Kostel stojí na vyvýšeném místě uprostřed hřbitova a je řazen k perlám mezi moravskými
kostely. Byl postaven koncem 12. stol. a jeho dispozice má podobu kříţe. Kněţiště a příční
loď je dochována v čistě gotickém slohu. V interiéru jiţní lodi je vidět původní románský
vstupní portál. Ve věţi kostela jsou 3 zvony z r. 1491, 1498 a 1559.
V r. 1338 byl kostel přestavěn v gotickém slohu. Byl postaven presbytář s pěknými klenbami,
ţebry a svorníky. Zvláštní po-zornost si zaslouţí sedile v presbytáři proti vchodu do sakristie.
Je trojdílná a je nejkrásnějším prvkem gotické části kostela.
Rozsáhlá oprava kostela byla provedena v r. 1998 a 2001.
Ţivot v obci - co se událo:

1. Topení Morany - děti z MŠ (21.3.2010) - Deník, 2. Velikonoční hrkání, hrkalo 28 dětí
(1.4.2010) - Deník, 3. Pomlázka (5.4.2010), 4. Malování na zeď v nové MŠ (8.4. 2010), 5, 6.
Tradiční setkání s dů-chodci (8.4.2010) - Deník, 7. Jarní úklid, instalace laviček (14.4.2010) Deník, 8. Úklid silnice (19.4. 2010), 9. Výměna a instalace nových BUS zastávek

(20.4.2010), 10. Nová parkovací plocha u hřbitova (23.4.2010), 11. Pouťová zábava
pořádaná obcí (23.4.2010), 12. Stavění máje, délka 20m, stavělo 25 lidí (24.4.2010) - Deník,
13. Hod palicí, pořadí: 1. Karpíšek, 2. Černý, 3. Nejedlý (24.4. 2010) - Deník, 14. Pouť sv.
Marka ve Stříteţi, více foto na rubu a na galerii obce (25.4.2010), 15. Svěcení dvou obrazů
(25.4.2010), 16. Den matek pořádaný MŠ (6.5.2010), 17. Instalace zpomalovacích pásů v obci
pro bezpečnost (11.5.2010), 18. Zájezd do Prahy - ZOO Trója. Byly obsazeny dva autobusy.
Celkem 98. zájemců (30.5.2010), 19. Povodeň v obci (14.6.2010), 20. Otevření nové mateřské
školky (30.6.2010)

Opravy sakrálních památek v obci:

1. Kostel sv. Marka - oprava věţe (výměna nosného trámu pod kříţem), výměna poškozené
plechové krytiny
a nátěr střechy, věţe a veškerého oplechování. Opraveno
v říjnu 2008 a v červnu 2009 z dotací, které obec získala.
2. Zvonička na návsi - kompletní rekonstrukce. Izolace, vnitří a venkovní omítky, podlaha,
strop, dveře
a nátěr střechy. Opraveno v červenci aţ září 2009 z dotací, které obec získala.
3. Hřbitovní zeď - oprava poškozených míst, omít-nutí celé zdi z venkovní strany. Opraveno v
dubnu 2008
z rozpočtu obce.
4. Kaplička u OÚ - odstranění staré omítky, omítnutí asanační omítkou, oprava mříţe a
pořízení nového obrazu, který byl o místní pouti sv. Marka posvěcen
a zavěšen. Opraveno v květnu 2009 z rozpočtu obce.
5. Boţí muka u silnice na Klučov. Kompletní oprava - odstranění staré omítky, omítnutí
asanační omítkou a vý-měna křidlic. Opraveno v květnu 2010 z rozpočtu obce.

Jak šel čas - Ţleb:

1. Pohled na Ţleb, asi rok 1920. Fotografie je z původní pohlednice obce Stříteţ.
2. Pohled na kostel sv. Marka, asi rok 1906. V tomto roce zde nebyl rybník a stráň byla bez
porostu stromů.
3. Pohled z věţe kostela, před r. 1920. Je zde vidět původní hřbitov. V dáli je cesta na Klučov
a louka, kde je od roku 1941 rybník Mareček.

Jak jde čas - pouťový víkend - Stříteţ:

fotografie na www.stritez-trebic.galerie.cz

Publikováno dne: 18.7. 2010

