ÚVOD:

Vážení občané,
náročná zima nám jiţ konečně skončila a v této souvislosti velmi děkujeme všem obyvatelům,
kteří během zimního období udrţovali přilehlé chodníky.
Drtivá většina občanů, ačkoliv to jiţ není jejich zákonnou povinností, pokračovala v zimní
údrţbě přilehlých chodníků a pro ně jsme za to připravili finanční odměnu. Na tuto odměnu
jsme vyčlenili v rozpočtu obce celkovou částku 70.000 Kč, kterou mezi ně rozdělíme dle
délky udrţovaných chodníků. Odměnu si prosím vyzvedněte na obecním úřadu od 3. května.
Dále vás všechny jménem obecního úřadu zvu na pouťový víkend v naší obci. V pátek 23.4.
bude v kulturním domě pouťová zábava (skupina FA-MI-RO), v sobotu 24.4. odpoledne se
bude stavět máj a v neděli proběhne vyhrávka po obci. V 10:30 hod. bude v kostele sv. Marka
poutní mše svatá. Při této příleţitosti budou slavnostně posvěceny dva obrazy: do kapličky u
obecního úřadu a na lípu. Odpoledne vás zveme na koncert dechové hudby Petrovanka v
parku na návsi a na večerní posezení s touto dechovkou v kulturním domě.
Bliţší informace najdete na www obce a v přiloţeném letáčku.
Těšíme se na setkání s vámi.
Procházka Zbyněk, starosta obce.
P.S. obecní úřad vydal publikaci básní a citátů bývalého stří-teţského učitele Jana Příbka s
názvem „Marecké zvony (Výběr básní a citátů vesnického učitele ze Stříteţe)“. Tuto broţuru
v pří-padě zájmu získáte zdarma na obecním úřadě nebo u paní Marie Dvořákové - kronikář
obce.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY:

POPLATEK ZA PSA
Poplatek za psa staršího tří měsíců (za štěňata se neplatí) je 60,- Kč/rok. Poplatek za rok 2010
uhraďte do 30. 04. 2010 na OÚ Stříteţ
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Firma ESKO-T, s.r.o. Třebíč uskuteční svoz nebezpečného odpadu
v naší obci dne 1. 5. 2010
1. sběrné místo - u Jednoty (stanoviště kontejnerů na tříděný odpad), v 11:05 hodin
2. sběrné místo - křiţovatka směr na Koţichovice (stanoviště kontejnerů na tříděný odpad), v
11:15 hodin
AKCE - ČISTÁ VYSOČINA
Projekt „Vysočina 21“ pod záštitou Kraje Vysočina, je zaměřen na úklid veřejných
prostranství a zejména sběru odpadků podél komunikací. Naše obec je do této akce přihlášena
ve dnech 19. a 20. 4.

www.valecnehroby.army.cz
Kraj Vysočina zpracoval evidenci válečných hrobů, pomníků a symbolů jeţ připomínají
válečné události. V našem kraji je jich 1.732.

ZÁKLADNÍ DATA:

Aktuální počet obyvatel: 487
Aktuální čísla popisná: 172
1788 postavena škola Koţichovice
1881 postavena nová škola Stříteţ
1890 ve škole 103 ţáků
1892 postavena nemocnice Stříteţ (dnešní budova OÚ)
1892 ve škole 125 ţáků
1894 ve škole 105 ţáků
1900 ubytování vojska - cvičení
1910 kostel navštívil pan biskup
1914 ve škole 77 ţáků
1918 ve škole 68 ţáků
1928 T.G. Masaryk v Třebíči
1931 ve škole 44 ţáků
1936 ve škole 51 ţáků
1945 zahájení mateřské školky
1968 zbourána pastouška
1971 postavena prodejna JMB
1974 zrušena základní škola
1978 přestavěn kulturní dům
2010 postavena moderní školka
Návštěvnost www stránek obce:
www.stritez.eu (návštěv/rok)
rok 2007 580
rok 2008 1700
rok 2009 3450
www.stritez-trebic.galerie.cz

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA:

Narozeni (XII. 2009 - III. 2010):
Vít Karpíšek (27.12.2009), č.p. 132

Rozloučili jsme se (I. - III. 2010):
Ivan Štěpánek (16.1.2010), č.p. 57
Hedvika Velebová (19.2.2010), č.p. 76
Odhlášení občané (I. -III. 2010):
Bohumil Caha (č.p. 55), Libor Kramář (č.p. 9), Ludmila Naďová (č.p. 54), Hedvika, Petr a
Tomáš Treterovi (č.p. 124)
Přihlášení občané (I. -III. 2010):
Jiří Dvořák a Barbora Švihálková (č.p. 150), Martin Krčál (č.p. 167), Nikol Bruknerová (č.p.
91), Lenka Solařová (č.p. 42)

HISTORIE ŠKOLY VE STŘÍTEŢI III.:

Pokračování ze Zpravodaje č. 4/2009.
8.10.1916 dětské divadlo. Výtěţek z divadla (40 K.) byl odeslán válečnému ústavu. Hráli:
Mytisková Hedvika, Dvořáková Karla, Oberreiterová Marie (ţákyně měšť. školy), Výtešník
Ladislav (ţák měšť. školy), Bazala Karel, Kratochvílová Fr..
2. 6. 1917 vsazeny 3 lípy na paměť nastoupení na trůn J. V. císaře a krále Karla I.
Sbírka prádla ve prospěch úřadu válečné péče.
V r. 1918 ţáci dohonili výuku. Ve škole bylo 68 ţáků, z toho 36 hochů a 32 dívek.
Hluchoněmá nenavštěvovala školu.
V r. 1918 před školou vsazeny 2 lípy - ţivý pomník osamostatnění našeho státu. Katecheta
Limus Mann OO kapuc vyučoval náboţenství.
V r. 1919 osypky (19 ţáků).
V r. 1920 Masarykova liga proti tuberkulóze. Ţáci vybrali 100,20 K. a byly zasazeny 2 lípy
před školou.
28. 2. 1927 ustanoven správcem školy Karel Krátký (*20. 2. 1890 ve Stříţově). Absolvent 8
tříd vyššího gymnázia v Třebíči 1900-1909, 1 roční kurs abiturientský v Brně. Správu školy
převzal 1. 8. 1927.
Byt nevyhovoval. Po různých schůzích oprava školy: zvětšena okna, rozšířena kuchyň
odstraněním schodiště, nová podlaha, výklenky zazděny, zvětšen dřevník, chlév odstraněn,
pekárna odstraněna. Provedl stavitel Augustin Malena z Výčap. Truhlářské práce K. Klouda z
Koţichovic. Správce školy neprosadil pouze zvýšení celého bytu (střechy stropů) pro odpor
bývalých místních činitelů, proto upustil od poţadavku. Učitel Krátký ochotně pomáhal při
opravách.
Zatimní správce školy St. Toman byl ustanoven do Výčap.
Škola stříteţská zúčastnila se uvítání presidenta osvoboditele 13. 6. 1928 v Třebíči.
V r. 1928 vybetonován dvůr školy.
28. 10. 1928 lidová slavnost u pomníku padlých před školou:
1. Sbor (píseň „Matičko vlasti“). 2. Řeč učitele Krátkého. 3. Recitace dětí. 4. Hold památce
padlých. 5. Zasazení jubilejních líp (3 ks) u pomníku. 6. Slib školních dětí věrnosti republice.
7. Národní hymny - pak sbírka.
Uvítání T.G. Masaryka v Třebíči.
Roku 1928 kácení starých akátů v zahrádce před školou.

Vánoční nadílky (pro chudé děti - látky na šaty, obuv).
Rok 1929 - velké mrazy - teplota ve třídě 7oC.
2 aţ 5.12.1930 sčítání lidu - komisař sčítání K. Krátký, 401 obyvatel (v r. 1920 - 375, v r.
1910 - 405), 398 Čechů a 3 Němci.
Roku 1929 neobyčejně tuhá zima -28oC.
28.3.1929 zemřel Beneš Fr. na zápal mozkových blan.
Školní rada: Fr. Dvořák, Stříteţ číslo 17, Ant. Oberreiter, Stříteţ číslo 23, Fr. Beneš, Stříteţ 14
a Fr. Bazala, Stříteţ číslo 18.
Ruční práce vyučovala Fr. Nováková.
Záškrt v čísle 42 (u 18 letého) škola uzavřena.
9.3. se hrálo divadlo dětí „Pro tatíčka presidenta“ od Jar. Průchy v hostinci p. Gustava
Mitysky, účast velká, výtěţek 70 K. věnován škole - chudým dětem.
Roku 1929 plané neštovice, skoro všechny děti spalničky.
Roku 1931 ve škole 44 ţáků, z toho 19 chlapců a 25 dívek.
Náboţenství vyučoval kvadrián kláštera kapuc. P. Ath. Vyslouţil.
Roku 1931-32 vyučoval náboţenství a téţ československé Ferd. Valík (4 ţáci ze Stříteţe a 1
ţákyně ze Slavic).
1.9.1932 nástup učitelky Růţeny Weignerové (bydlela v Tře-bíči) - učila I. třídu.
Oprava - připravena nová učebna a to z dřívější rezervní třídy (dříve se jí pouţívalo na
tělocvičnu a přepaţené části za komoru správce školy - byla z ní 1 nová třída - z kuchyně
dveře do komory).
Roku 1933 zvolena šk. rada: předseda Fr. Dvořák, Sttříteţ č. 17, místopředseda Fr. Beneš,
Stříteţ č. 14, Fr. Bazala, Stříteţ č. 18, Ant. Oberreiter, Stříteţ č. 20, Fr. Dvořák, Stříteţ č. 1.
Náhradníci K. Bazala, Stříteţ č. 19, Tomáš Veleba, Stříteţ č. 31 a Ant. Doleţal, Stříteţ č. 53.
Učitelka Růţena Weignerová odešla na Nové Dvory v r. 1933.
6.11.1934 zemřela učitelka Fr. Nováková na zápal pohrudnice - pohřbena v Třebíči.
9.11.1934 učila ruční práce učitelka Bohumila Bouzková.
Roku 1936 bylo 51 ţáků, z toho 27 chlapců a 24 dívek.
1.9.1936 nastoupila Jarmila Oberreiterová - praktikantka - narozená 10.4.1913 ve Stříteţi.
Školní rada: Fr. Dvořák, Stříteţ 17, Fr. Beneš, Stříteţ 14, K. Bazala, Stříteţ 19, Fr. Bazala,
Stříteţ 18. Náhradníci: Jan Dokulil, Stříteţ 11, Ant. Zvěřina, Stříteţ 72 a Fr. Dvořák, Stříteţ 1.
15.9.1937 zemřel Miroslav Musil na zánět mozkových blan (hrob se nachází při východu z
kostela sv. Marka).
1940 - u školy zřízen kanál z cementových rour.
Tím končí starší díl školní kroniky Stříteţe. Druhý díl školní kroniky od roku 1941 psal učitel
Jan Příbek.
NADACE MARIE TOMANOVÉ:

Dne 8. května 1924 zemřela po delší chorobě ve Stříteţi
u Třebíče svědomitá a hodná ţákyně čtvrté třídy Marie Tomanová. Uctívajíc její památku
zaloţila rodina p. Theodora V. Tomana, správce školy ve Stříteţi, nadaci, jejíţ správou
pověřila ředitelství ústavu městské spořitelny v Třebíči a jeţ byla schválena zemskou správou
politickou v Brně 15.10.1925. Jměním nadace byly čtyři dluhopisy 5% slosovatelné IV. státní
půjčky republiky československé, nominále 1.875,- Kč. Úrok z nich (asi 90 Kč) vyplácel se

vţdy 8. května 1926 počínaje jedné ţákyni čtvrté třídy podle rozhodnutí učitelského sboru. T.
V. Toman učil od r. 1899-1925.
UCTĚNÍ PAMÁTKY INDUSTRIÁLNÍ UČITELKY KRODLOVÉ:

Příbuzní slečny Františky Krodlové (p. Alois Mucha v Třebíči) věnovali obci Stříteţi k uctění
památky jejich tety obnos 2.559,- Kč s přáním, aby z těchto peněz byl pro obec zakoupen
psací stroj. Obnos, který po zaplacení stroje zbyl, byl věnován škole na vyučovací pomůcky a
potřeby. Obecní zastupitelstvo poděkovalo za šlechetný dar a uctilo povstáním památku
učitelky.
MALÍŘ POKOJŮ:

Kaţdoročně před poutí jezdil do Stříteţe malovat pokoje pan Adolf Růţička. Bydlel v Třebíči,
v ulici Na potoce. Byl svéráznou postavou a především znamenitým mistrem svého oboru.
Maloval sloţitou technikou šablon. A jeho malby byly dokonalé a trvanlivé. Pan Růţička
přece jednu slabost měl. Rád si přihnul, a tak se stávalo, ţe nebylo někdy jasné, kdo koho
vede. Zda pan Růţička jízdní kolo, ověšené ţebříkem, kýbly a jiným malířským náčiním,
nebo kolo p. Růţičky. Zpíval si při té strastiplné cestě na celé kolo,
a protoţe měl rád lidi, dovedl často obdarovat celou hospodu. Říkalo se, ţe jednou při trzích
poručil u Janovsků na Stařečce trhovcům přes 100 gulášů. V době heydrichády byl za tuto
svoji slabost přísně vyšetřován, neboť na ulici hodně nahlas spílal Adolfovi. Vysvětlil to však
za střízliva tak, ţe spílání nebylo určeno nechvalně známému vůdci německé třetí říše, ale
sobě samému. „Vţdyť já jsem pánové Adolf a nemůţete mě přesvědčit, ţe nejsem lump. Na
fotografii: Adolf Růţička, Jan Zvěřina, Leopold Kutina a Bohumír Pátek.
Pramen: Našim krajem, 1990.

PONOCNÝ:

Ponocný (obr. 1) nebo také se ještě dřív říkávalo hlásný, hutař, obecní slouha. Vyhlašoval
zprávy, coţ se dělo bubnováním na bubínek a hlášení začínalo obvyklým „na vědomost se
dává, ţe“… Stanoviště ponocného bývalo ve Stříteţi vedle zahrady (obr. 2) dnešní mateřské
školy. Dříve tam prý také bývala šatlava (vězení). Podle vzpomínek pamětníků se kluci někdy
nechávali schválně do šatlavy zavřít. V pozdější době slouţila šatlava jako sběrna odpadových
surovin (sběr od ţáků základní školy) a v nynější době je zde garáţ.
Nejstarším zjištěným jménem ponocného z archivních materiálů byl p. Joura. Roku 1871 mu
byla koupena nová čuba (pes). Roku 1872 měl platu 8 zl. Roku 1894 byl ponocnému (hutaři)
vyplácen plat 53 zl. 84 k. V r. 1899 dostával tentýţ plat. V r. 1902 měl plat 117 zl. 68 kr.
V r. 1922 nastoupil sluţbu jako obecní posel p. Matěj Kotrba (tehdy z č. 18), narozený
29.9.1869. Dostával plat 360 Kč. Roku 1928 dostával ročně 1095 Kč a 100 Kč pojistné. Roku

1936 mu obec zakoupila do stráţe nový opasek, obušek, čepici a blůzu. Pan Kotrba zemřel
31.10.1941. Pak se tato funkce vytrácí a je uţ jen historií. Původní bubínek a roh stříteţského
ponocného (obr. 3).
Pramen: Účetní kniha Stříteže

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
Zastupitelstvo Obce Střítež na zasedání:
č. 12 ze dne 28. 12. 2009
Bere na vědomí:
* zprávu finančního výboru.
Schvaluje:
* rozpočet na rok 2010 a rozpočtový výhled na roky 2011 a 2012
* rozpočtovou změnu č. 9 dle přílohy
* finanční příspěvek Oblastní charitě Třebíč.
č. 1 ze dne 25. 01. 2010
Schvaluje:
* rozpočtovou změnu č. 9/2009 a 1/2010 dle přílohy
* smlouvu o smlouvě budoucí (kupní) s JMP Net, s.r.o. dle přílohy.
č. 2 ze dne 22. 02. 2010
Bere na vědomí:
* zprávu finančního a kontrolního výboru.
Schvaluje:
* hospodářský výsledek MŠ ve výši 35.747,63 Kč. Bude pouţit na úhradu ztrát minulých let a
na tvorbu rezervního fondu
* vyřazení projektu „Loučky“ z účetnictví - nebude se realizovat
* inventarizaci dle přílohy.
č. 3 ze dne 29. 03. 2010
(změna územního plánu č. 5A - dále jen Změna č. 5A)
A. bere na vědomí:
a) odůvodnění Změny č. 5A zpracovaného pořizovatelem
b) posouzení návrhu Změny č. 5A krajských úřadem
c) vyhodnocení stanovisek a připomínek ze společného jednání
o návrhu Změny č. 5A a návrhy na jejich řešení v souladu s ustanovením § 50 zák. 183/2006
Sb. - „stavební zákon“
d) vyhodnocení stanovisek a připomínek, námitek z řízení o návrhu Změny č. 5A a návrhy na
jejich řešení v souladu s ustanovením § 52
a § 53„ stavebního zákona“.
B. vydává:
Změnu č. 5A územního plánu obce Stříteţ formou opatření obecné povahy v souladu s
ustanovením § 54 odst. 2) stavebního zákona, za pouţití § 43 odst. 4) stavebního zákona a v
souladu s ustanovením
§171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.
(změna územního plánu č. 6 - dále jen Změna č. 6)
A. bere na vědomí:
a) odůvodnění Změny č. 6 zpracovaného pořizovatelem
b) posouzení návrhu Změny č. 6 krajských úřadem

c) vyhodnocení stanovisek a připomínek ze společného jednání
o návrhu Změny č. 6 a návrhy na jejich řešení v souladu s ustanovením
§ 50 zák. 183/2006 Sb. - „stavební zákon“
d) vyhodnocení stanovisek a připomínek, námitek z řízení o návrhu Změny č. 6 a návrhy na
jejich řešení v souladu s ustanovením§52 a § 53 „stavebního zákona“.
B. vydává:
Změnu č. 6 územního plánu obce Stříteţ formou opatření obecné povahy v souladu s
ustanovením § 54 odst. 2) stavebního zákona, za pou-ţití § 43 odst. 4) stavebního zákona a v
souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších
předpisů.
Schvaluje:
* zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
a závěrečný účet obce bez výhrad a závěrečný účet MŠ bez výhrad
* obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2007
* zahájení změny č. 7 územního plánu dle přílohy
* navýšení pracovního úvazku účetní obce o 1 hodinu denně
* smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby dle
přílohy.
Vydává:
* obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, kterou se mění obecně zá-vazná vyhláška č. 3/2007
dle přílohy.
Rozhodlo o:
* zaměstnání pracovníků na VPP Veleba Jan, Bednářová Petra.
Projednalo (bylo seznámeno):
* a bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí „Skládka TKO“ a Mi-kroregionu Třebíčsko
dle přílohy.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:

VÝSLEDKY ANKETY:
Koncem roku jste obdrţeli anketní lístky, kterými zjišťujeme vaše ná-zory a připomínky k
dění v obci. Obdrţeli jsme 12 % odpovědí, za které vám děkujeme. Dále uvádím vaše
připomínky (uvedeny kurzívou) a naše reakce (uvedeny standardním písmem):
1. Co je potřeba opravit či upravit:
Níţe uvedené náměty zrealizujeme dle finančních moţností obce.
* vylepšit dětské hřiště v dolním parku
* instalovat zpomalovací pásy na silnici od bytovek ke hřišti
* upravit terén u Markovky - Hliník - např. odpočinkový park
* opravit plot - branku u nádrţe na návsi (nebezpečí pro děti)
* zpevnit Vídeňskou cestu a zřídit cestu kolem potoka.
1.a. Ostatní náměty na úpravy a opravy:
* opravit hráz rybníka pod Markem. Projekt na opravuje jiţ zpracován. Jedná se však o
finančně náročnou opravu. V současné době hledáme moţnosti spolu-financování opravy s

pomocí dotací.
* dořešit koncepci úpravy návsi. Projekt úpravy je také jiţ zpracován, nyní čekáme na dotační
tituly, které by umoţnily tuto akci realizovat. Jde o finančně ná-ročnou akci, která je bez
dotace v tuto chvíli nerealizovatelná.
* chodník k Třebíči. Od prvopočátku se snaţíme o jeho realizaci. Bohuţel fatální nezajištění
smluvní odpovědnosti investora za vybudování tohoto chodníku od počátku realizace této
lokality za působení předchozího vedení obce velmi sniţuje naši moţnost donucení této
společnosti řádně a včas vybudovat tento chod-ník. Nicméně se snaţíme v rámci našich
současných omezených zákonných moţ-nosti tuto stavbu postupně realizovat.
2. V obci nám schází:
* čistička odpadních vod a kanalizace. Realizace výstavby splaškové kanali-zace a čističky
odpadních vod je časově a investičně náročná akce. V současné době se zpracovává projekt a
bude zahájeno územní řízení ohledně této stavby. Předpokládáme předloţení ţádosti o dotaci
na tuto stavbu na podzim r. 2010 a dle výsledku této ţádosti se bude odvíjet i realizace této
akce.
* lepší přístup k řešení povodňové krize. Uvítáme od autora návod, jak zlepšit zvládání
povodňové krize. Od letošního roku jsme jiţ ohroţeným obyvatelům zdarma poskytli pytle a
písek na ochranu jejich obydlí. Pokud máte další smyslu-plný námět na další obcí
realizovatelná protipovodňová opatření - rádi je zrealizu-jeme.
* místnost pro klubovou činnost a schůze občanských sdruţení. Po přestěhování MŠ (během
tohoto léta) do nové budovy se uvolní její prostory, které po rekon-strukci budou vyuţity i k
těmto účelům.
* přechod pro chodce z uličky k bytovkám. Tento návrh projednáme s vlast-níkem
komunikace, zda to bude technicky a provozně realizovatelné.
* sáňkářská dráha u Markovky, koupaliště. Koupaliště je momentálně utopií. Prostory pro
zimní „sporty“ zkusíme zajistit a upravit.
* slušní lidé, kteří se starají o sebe a ne o druhé!!! To je velký problém nejen naší obce, ale i
celé současné společnosti.
3. Ostatní připomínky a náměty:
* jsme rádi a děkujeme za to, ţe máme v obci vedení, které dělá něco pro občany a snaţí se
obec zvelebit. Děkujeme.
* vyházet určité lidi (ing. Vaníček) z OÚ, kteří brzdí rozvoj obce! To je záleţitost voličů, ale
jinak je to případ pro dr. Chocholouška.
* nelíbí se mi výše částky za zapůjčení KD pro místní občany. Výše poplatků byla stanovena
tak, aby se zabránilo spekulativnímu zneuţívání velmi nízkých cen za pronájem KD určitými
spoluobčany ve prospěch cizích subjektů (navíc i dnes, kdyţ obdobnou akci zrealizují v
sousední obci za „výhodnějších podmínek“, tak odpadky odvezou do našich obecních
kontejnerů, aby nemuseli za odpad platit
v místě akce). Aţ na ojedinělé výjimky nebyl v minulých letech vznesen poţadavek na
zapůjčení KD pro místní občany pro jiné neţ jiţ zvýhodněné příleţitosti. Sdělte nám
konkrétní případy, ve kterých by zapůjčení KD mělo být pro občany zvý-hodněno.
* poţaduji zveřejnit jaké bylo vyuţití populistické nabídky na refundaci poplatků ve
zdravotnictví. Nesouhlasíme s tímto názorem „spoluobčana“, ţe to by-la populistická nabídka
(však kaţdý ví o koho se jedná). V této souvislosti znovu připomínáme, ţe proplácení
poplatků bylo vedeno naší snahou přispět občanům, jejichţ ekonomická situace není nejlepší,
na nově vzniklé nezaviněné výdaje. Ni-koho nenutíme, aby si poplatky nechal proplácet a
vítáme, ţe tuto moţnost vyuţí-vají zejména ti, pro které bylo proplácení poplatku určeno.
Celková částka za rok 2009 činila 13.230,- Kč.
* zlepšit dohled nad pracovníky obce. Uvítáme od autora konkrétní informace o tom, kteří
pracovníci obce a jak nedostatečně pracují, abychom mohli zjednat nápravu.

* zakázat létání leteckých modelů nad obcí. Uvítáme od autora návod jak situaci řešit, pokud
zná zákonné řešení. Z dostupných informací nemáme zákonnou moţnost zákazu provozu
těchto modelů.
* lépe uklízet silnici znečistěnou při stavbě školky. Dodavatel stavby se snaţil a snaţí
komunikaci čistit, avšak přírodní podmínky v uplynulém období byly velmi nepříznivé.
Nicméně konec stavby je jiţ na dohled a během pár týdnů jiţ nebude úklid třeba. Děkujeme
za shovívavost.
4. Jak by podle Vás měl vypadat kulturní život v obci:
* více tanečních zábav a akcí pro mladou generaci. * Více kultury, např. letní kino, pálení
čarodějnic, masopust,...
* Zřízení obecní knihovny a organizování besed. * Hrát fotbal.
Rádi bychom podporovali bohatší kulturní a sportovní ţivot v obci, ale tento nelze zabezpečit
bez ochotných a zapálených lidí, kteří organizaci výše uvedených akcí „nejen u piva
naplánují“, ale zejména v praxi zajistí a zorga-nizují. Neznáme nyní ţádné spoluobčany, kteří
by byli ochotni sport a kulturu soustavně v tomto rozsahu organizovat a rozvíjet. Rádi autory
námětů podpoříme v těchto činnostech, aby se kultura a sport v obci mohla co nejvíce
rozvíjet.
Závěrem: anketa je anonymní, ale na některé otázky a náměty nelze jed-noznačně reagovat
bez zpětné vazby od autora. Pokud znáte řešení, či chcete pomoci s řešením problému, bylo
by nejvhodnější toto konkrétní řešení nebo pomoc nabídnout a případně se na realizaci také
podílet.
Procházka Zbyněk, starosta obce

VZPOMÍNÁNÍ - Antonín Zvěřina:

Na předjaří
Zase je tu předjaří. Tatínek na zahradě obaluje kmeny stromů vápnem na bílo. Chrání je tím
od svitu slunka, které začíná připalovat.
A my děti máme radost, ţe zima jiţ skončila. A ţe začíná odtávat sníh, na který jsme se na
podzim tak těšily.
Kráčím důleţitě vedle své sestry a Věry Kutinové, bydlela nedaleko od mého rodného domu,
dá se říct na přeskrok, a jdeme si natrhat poblíţ rybníka Markovka kočičky.
Vy nevíte, co to znamená? Přece z jív, z jejich ratolestí se stávají po rozvinutí pupenů první
poslové jara, předjaří. A protoţe vypadají něţně, jako kočičky, tak se jim tak také říká. V
kostelech se pak posvětí a přinášejí do obydlí radost, boţí ochranu.
Jdeme s kočičkami domů. Tvářím se ještě důleţitěji. Ve společenství obou starších kamarádek
mám radost, ţe mě vzaly mezi sebe.
Mají mě na krku a často to pro ně není příjemná zátěţ. To vím aţ dnes. Společně ještě spolu
půjdeme na jaře na blatouchy, na konvalinky, na kopre-tiny, na pomněnky, na jaterníky. Tak
jak to kdysi chodilo.

Na Velikonoce
Blíţí se Velikonoce. Jejich čas se rok od roku mění, Někdy jsou v březnu, jindy je máme v
dubnu. Tatínek mně plete pomlázku a učí mě, jak se vrbové proutky proplétají.
Naučil mě to, dovedu to dodnes. S pomlázkou na velikonoční pondělí vycházím do naší
vesnice. Trochu se mi příčí, mlátit někoho jen za to, ţe se narodil jako holka.
Ale tradice je tradice. Nesu domů několik vajec uvařených natvrdo. Bohuţel, nějak mi
nechutnají. Na rozdíl od pozdějších dárků něčeho naprosto tvrdšího.
Přicházím domů uondán, to v pozdějším věku také, ale naprosto z jiného důvodu, a uléhám na
kanape. Tatínek tvrdí, ţe o pouti musím všem mým trpitelkám, kterým jsem se ke své nevoli
ţílou naplácal, koupit o pouti dárek.
Třímám v ruce desetikorunu a bolí mě srdíčko, zda to mám opravdu učinit. Tatínek na mě
přísně hledí a já se podvoluji. Čokoládu Kofilu roznáším svým kamarádkám.
Aha. Na něco jsem zapomněl. Hrkáme. Je to výsada, tehdy nás druháků aţ čtvrťáků, a jenom
kluků, co jsme chodili pod křídla ředitele Příbka do školy. Tam, jak dnes je kulturní dům.
Scházíme se u kapličky na návsi a začínáme rušit ranní, polední, odpolední a večerní klid. Ale
ano, nahrazujeme zvony, které odlétly do Říma a zvěstujeme lidem místo nich čas.
Máme velitele, Jirku Kratochvílovýho, vede nás po předem stanovené trase. V té době se staví
vodovod ke kravínu, který vyrůstá v jiţní části dědiny. Jirka běţí ke studni, dnes nefunkční, a
pouští skrz trubku vodu do potoka ke třem lípám.
Panečku, ten se vyzná. Brrr! Voda je studená jako led. Omýváme si jí obličej. Na východě
vychází slunce. Dívám se na ně jako na zrození světa. Tak na mě působí. Ale to uţ se vracíme
k našemu východišti. Ke kapličce na návsi.
Led na blízkém rybníku uţ roztál. Na zimní radovánky si musíme několik měsíců počkat.
Vlasta Dvořáčková nás vede do vnitřku kapličky a my se modlíme. Je to chvíle, na kterou se
nezapomíná. Nad námi velebně visí zvonek, který dodnes oznamuje, ţe v mé rodné dědině
někdo umřel.
V sobotu ráno vybíráme peníze a vajíčka jako odměnu za naši práci. Vajíčka prodáme a
máme další peníze do pokladničky. Peníze dělí pan řídící Příbek.
Není to nic jednoduchého. Kaţdému podle jeho zásluh. To znamená, ţe dostaneme tolik
peněz, kolik jsme si jich odhrkali.
Vidím to jako dnes, jak se rozčiluje, kdyţ vše zdárně rozpočítal a Jarda Chlubna donese další
desetikorunu. Nevím jak pro koho, ale pro mě to tehdy byly prvně vydělané peníze. Hřejí mě
a mám z nich velkou radost.

Na strouhy
Za mého dětství tekly před mým rodným domem strouhy. Na jaře byly plné vody. Nádherná
moţnost k jarním radovánkám. Co s tou proudící vodou uděláme? No přece si s ní budeme
hrát.
Pouštíme po ní klacíky jako lodě a holedbáme se, jak daleko nám doplavou. To je vzrůšo!
Právě ten můj se zatesl na nějaké listové přehradě.
Rukama jej popostrkuji, aby se plavil dál. Ale ten Franty Ondráčkovýho uţ nedohoní.
Smiřuji se s prohrou, jsme přece kamarádi. Celé odpoledne se máčíme v jiţ tehdy znečistěné
vodě. Říká se jí močůvka. Ta zanechává na mých rukách stopy. Pálí jako čert.
S brekotem se večer svěřuji do péče maminky. Říkám jí, ţe to bolí a ţe uţ to víckrát
neudělám. Tahle slova mě po průšvihu provázejí dodnes.
Maminka mně starostlivě maţe ruce Indulonou a konejší mou bolest. Druhý den o ničem

nevím zase běţím za svými kamarády popostrkovat klacíky plující močůvkou rozředěnou
jarní vodou.

Na kříž
Poblíţ mého rodného domu rostly tři mohutné lípy. Uprostřed nich stál kříţ a něm znázorněné
ukřiţování Krista. Často jsme si tam jako děti hrávaly.
Prim drţel Jirka Kratochvíl. Ničeho se nebál a klidně vyšplhal aţ do koruny jednoho stromů.
Tam byla parádní schovka hned jak se větve rozvětvily do stran.
Byla určena jen těm starším. To uţ jaro definitivně rozpřáhlo svoje perutě nad krajnou a
poselo ji celou ţlutými květy, pampeliškami.
Hrajeme různé hry, Čáp ztratil čepičku, kmisi, kmisi, Honzo vstávej, ale
k rituálu hlavně dívek patří vití věnců. Pampelišky se k tomu přímo nabízejí.
Byť ke kříţi kaţdou chvíli někdo nosí květiny a udrţuje i mini předzahrádku, dívkám se zdá,
ţe by se kříţ dal ještě více ozdobit. Vijí z pampelišek obrovský věnec, který chtějí zavěsit na
ukřiţovaného Jeţíše.
To uţ není jak kdyţ se vyrábí ozdoba na hlavu. To uţ je opravdová práce. My menší děti
máme úkol donést dívkám co nejvíce květin.
Ty je pak umně vplétají do obrovitého věnce. Konečně je dílo hotovo. Neseme ho ke kříţi,
Věra Kutinová šplhá na vrchol a zdobí jím Krista.
Najednou jako by se místo prosvětlilo, vţdyť pampelišky mají stejnou barvu jako sluníčko.
Škoda. Škoda ţe květy pampelišek nevydrţí třeba jako kopretiny.
Za chvíli záře vybledne a květy se schoulí do sebe. Mrzí nás to, ţe naše dílo nevydrţelo déle,
aby se jím mohli pokochat kolemjdoucí obyvatelé mé rodné vísky.
Ale nevadí. Kolem nás kvete ještě tolik pampelišek, ţe vytvořit další velký věnec nebude
ţádný problém.
Autor: Antonín Zvěřina, Střítež

OBCE S NÁZVEM STŘÍTEŽ - Střítež, okres Pelhřimov

Starosta: Miloslav Jírů
Obecní úřad Stříteţ 39
393 01 Pelhřimov
tel.: 565 397 242
e-mail: obecstritez@tiscali.cz
Nadmořská výška 633 m n.m.
Zeměpisná šířka 49o21´19´´
Zeměpisná délka 15o07´37´´
Výměra katastru 1.277 ha
Počet obyvatel 105
Čísla popisná 56

Stříteţ leţí v okrese Pelhřimov, asi 5 km od Dolní Cerekve. Obec tvoří tři místní části (Střítěţ,
Bor a Krumvald).
Majitelé obce:
První písemná zmínka o Stříteţi je z r. 1379. V předhusitských dobách patřila obec k
řečickému panství.
První záznam o Krumvaldu je z r. 1393. Byl zaloţen lidmaňskými osadníky přivedenými z
Rakouska a časem se počeštil.
O Boru hovoří listinné záznamy v r. 1549. Obec získala jméno podle porostu nejbliţšího
okolí.
Zajímavosti v obci:
1. Kaple na návsi (obr. 1)
2. Škola - byla postavena v r. 1899, nyní je zde OÚ, knihovna, hasičská klubovna a taneční
sál.
Děti dojíţdějí do školy v obci Boţejov a Nová Cerekev.
Aktivní činnost vyvíjejí dobrovolní hasiči - zajišťují různé kulturní akce. V současnosti se
budují kumunikace, chodníky, park a nová hasičská zbrojnice.
Zajímavosti v okolí:
Boţejov - zámeček (obr. 2), město Pelhřimov a Tábor, hrad Kámen (stálá výstava
historických motocyklů značky JAWA a ČZ).

ZÁMKY v okrese Třebíč - SERIÁL:

Zámek Valeč
Ve 14.stol., asi za Meziříčských z Lomnice, zde vznikla tvrz. V r. 1406 ji od markraběte Jošta
získal Jan Hovorka z Tavíkovic, zanikla asi v 15. stol. V r. 1534 vybudovali Osovští z
Doubravice dnešní zámek. Střídal majitele. V r. 1712 byl barokně přestavěn. V r. 1785 jej
získali Hessové, kteří sídlili v Dalešicích a zámek změnili v úřady a byty hospodářských
úředníků. V 19. stol. upraven na lihovar a byt nájemce dvora. Později byty a kanceláře MNV,
v roce 2008 byl prodán soukromé osobě.
Zámek Valeč stojí na severním okraji obce. Je to patrová pětikřídlá renesanční budova, jejíţ
některé prvky mají nádech doznívající gotiky. Ty naznačují, ţe nejstarší je dlouhé
podsklepené západní křídlo a část křídla severovýchodního, zatímco spojovací střední křídlo
a na něj navazující krátké zalomené východní křídlo jsou jiţ zcela renesanční. Severní
polovina západního křídla uzavírá spolu se spojovacím a severovýchodním křídlem čestný
dvůr s patrovou arkádou na jihu. Je zde zachován renesanční vstupní portál a několik
renesančních okenních ostění. Většina místností v přízemí je zaklenuta renesančními
klenbami, a totéţ platí o suterénu západního křídla.
Pozor nezaměnit: za zámek Valeč na Karlovarsku!

Zámek Vlčí kopec
Lovecký zámek Vlčí Kopec, další název Heinrichslust, nechal v letech 1829-1830 postavit
Jindřich Vilém Haugvic z Biskupic (1770-1842). Rodu Haugviců objekt náleţel aţ do svého
zestátnění v r. 1945. Poté slouţil jako rekreační a školicí středisko Jihomoravských

energetických závodů, které se také postaraly o jeho údrţbu. V současnosti je majitelem firma
E.ON Česká republika, s.r.o. - Školící středisko Vlčí kopec.
Zámek stojí na zalesněné stráni vysoko nad řekou Oslavou, asi 6 km jiţně od Náměště n.O. Je
to zčásti přízemní a zčásti jednopatrová, ve svahu stojící obdélníková klasicistická budova. V
sousedství zámku stojí další čtyři budovy (z toho dvě hájenky), které s ním vytvářejí
harmonický celek. Kolem se rozprostírá rozsáhlý park (či spíše les), dnes přírodní rezervace.
Asi 1 km severně od zámku se nachází romantický pavilón válcového tvaru zvaný Gloriet.
V interiéru zámku zaujme bohatě zdobený velký sál.
Zámecký komplex se dochoval v původní podobě. Gloriet je dnes v troskách, nicméně právě z
tohoto místa se otevírá divukrásný pohled do kaňonovitého údolí Oslavy.

Zámek Výčapy
Zámek stával uprostřed vsi v areálu bývalého dvora. V 1. pol. 17. stol. jej postavili Dubští z
Třebomyslic, v r. 1720 jej získali Aichbüchelové a změnili v kanceláře a byty úředníků. V r.
1945 rekonstrukce na školu, v areálu zámku (školy) byla tělocvična, knihovna, ordinace
lékaře, pošta a obchod potravin. V r. 2002 byl zámek demolován a na jeho místě postavena
nová základní škola, knihovna a pošta.
Na zámku ţila Josefína hraběnka Brunšvíková, která byla nesmrtelnou milenkou Beethovena.
Zámek zdědila v r. 1810 po hraběnce Trautmannsdorfové. Zámek renovovala, nově vybavila,
byla rozhazovačná a manţel musel statky v r. 1812 prodat. Proto se rozpadlo jejich
manţelství. Její děti - Viktorie, Fridrich, Karel, Josefína, Teofile a Marie Laura. Poslední dítě
se jí narodilo ve Vídni, byla to holčička Mynona (obráceně Anonym), údajně Beethovenova
dcera. Jako jediná měla vysloveně hudební nadání a sama komponovala. Jedině ona se doţila
vysokého věku, ostatní děti zemřely velmi brzy. Její druhý manţel Stackelberg se stal
významným estonským pedagogem.
Na zámku ţila i Tereza Brunšvíková, sestra Josefíny Brunšvíkové, která byla křivě rostlá a
nikdy se nevdala. Celý ţivot zasvětila dětem, zakládala první mateřské školy a zařízení pro
předškolní výchovu v celé východní a střední Evropě. Svým sociálním a pedagogickým
snahám obětovala celé své dědictví a jmění.
ŽIVOT V OBCI - co se událo:

1., 2. Turnaj ve stolním tenisu pořádaný obcí Stříteţ - IV. ročník. Účastnilo se 14 hráčů, hrálo
se formou „kaţdý s kaţdým“. Celkem se odehrálo 91 zápasů. Pořadí: 1. ing. Vítězslav
Kudláček, 2. Jiří Řeţábek a 3. ing. Augustýn Jeleček (29.12.2009), 3., 4. 29. silvestrovský běh
na Klučovskou horu přes naši obec (31.12.2009) - Deník 11.1., 5. Sněhová kalamita, napadlo
30 cm sněhu (9.1.2010), 6. Ukázka údrţby místních komunikací. Díky panu Malenovi i v
době kalamity byly cesty v obci a okolí sjízdné (10.1.2010), 7., 8. Třetí slavnostní vítání
občánků narozených v r. 2009 v obci Stříteţ - více fotografií na rubu Zpravodaje (6.2.2010),
9. Zrcadlo, pro bezpečnost provozu, instalované při výjezdu z návsi na silnici směr Klučov, u
Mašterů (7.2.2010), 10. Ples mateřské školky s velkou účastí, hudba Rémus (19.2.2010), 11.,
12. Maškarní bál pro děti v kulturním domě pořádaný mateřinkou, k vidění bylo kolem
padesáti masek (28.2.2010). Více fotografií naleznete na www obce Stříteţ: www.striteztrebic.galerie.cz!!!

KOSTELY v okolí Třebíče:

1. Kostel sv. Martina Čáslavice - kostel i fara byla postavena před r. 1240. Původní románská
stavba. Roku 1250 přestavba v gotickém slohu. V roce 1764 byla zaklenuta loď a zvětšena
okna. Nejstarším inventářem kostela je mramorová křtitelnice z doby před rokem 1662.
2. Kostel sv. Petra a Pavla Horní Újezd - první zmínka o obci je z roku 1243. Jiţ v této době
zde stál farní kostel. Stavba má románské jádro, později došlo ke gotické přestavbě chrámové
lodě. Věţ byla postavena na počátku 16. století.
4. Kostel Narození Jana Křtitele Rokytnice nad Rokytnou - současná podoba kostela pochází
z roku 1885. V kostelní kryptě je pochován majitel rokytnického panství Václav Záviš z
Osenic, který zemřel v roce 1691. Farní budovu nechal v 18. století postavit zdejší farář.
5. Kostel svaté Maří Magdaleny Šebkovice - kulturní památka, filiální kostel farnosti Babice.
Je to původně rotunda z konce 12. století - plnila i obranné úkoly (dodnes dochované střílny).
V 16. stol. přestavba v pozdní gotice a v 18. stol. barokní úpravy. Pod objektem je krypta.
Zvony jsou z roku 1968. Kříţ v čele prostoru pochází od Františka Bílka (1910).

Jak jde čas - Vítání občánků narozených v r. 2009 ve Stříteži (6. 2. 2010):

Fotografie na www.stritez-trebic.galerie.cz!!!

Publikováno dne: 15.4. 2010

