Úvod:
Vážení občané,
v uplynulé části roku se nám podařilo dotáhnout do konce všechny záleţitosti týkající se
výstavby nové mateřské školky. Moc jsme Vás o tom raději průběţně neinformovali, protoţe
nebylo vůbec moţné odhadnout, zda se nám všechny obtíţné předpoklady a podmínky podaří
včas a řádně splnit (zejména, kdyţ jeden „rádobyzastupitel“ vyvíjí ve všech směrech
soustavnou a účelovou protiaktivitu).
Výsledkem tohoto úsilí je přiznaná dotace na stavbu nové mateřské školky ve výši
14.990.000,- Kč. Jak jste si určitě všimli, tato výstavba jiţ úspěšně probíhá a měla by být
dokončena
v květnu příštího roku. Po prázdninovém přestěhování vnitřního zařízení školky do nové
budovy se tak uvolní prostory pro rozšíření, modernizaci a úpravu interiéru i exteriéru
stávajícího kulturního domu (pokud se ovšem podaří získat další dotace na tyto úpravy).
Měl by to být snad začátek budování nového zázemí občanského ţivota v obci. Záměrem je v
této lokalitě dále připravit podmínky pro vybudování víceúčelového hřiště a domu s
pečovatelskou sluţbou. Bohuţel však nepřipravenost ţádného takovéhoto projektu za
předchozího vedení obce tímto „rádoby-zastupitelem“ (kdyţ preferoval privátní zájmy nad
obecními) nás v tomto procesu velmi zdrţela a znemoţnila tak získání dotací na tyto projekty
v příznivém období. Za současné finanční krize a i v budoucnu bude moţnost získání
finančních prostředků velmi omezena. Nicméně chceme být připraveni a v případě moţnosti
získání vhodných zdrojů financí na tyto účely pokračovat v načaté cestě.
Doufám také, ţe se jiţ konečně podařilo vyřešit vleklé rozpory při stavebním řízení na
výstavbu chodníku k Třebíči způsobené neshodami mezi subjekty v obchodní zóně. Dle
příslibu investora by měla být stavba povolena v průběhu listopadu a výstavba tohoto
chodníku by tak mohla začít do konce roku. V této souvislosti se nám také podařilo získat
finanční podporu na instalaci osvětlení tohoto chodníku ve výši 70.000, Kč od České pošty,
s.p., kterou zaujal náš projekt a rozhodla se ho podpořit.
Procházka Zbyněk, starosta obce

Základní data:
Aktuální počet obyvatel: 489
Aktuální čísla popisná: 170
Stříteţ v datech - rok 1945 aţ 1995:
1945 15.10., zahájen provoz MŠ
1948 určeny povinné dodávky obilí, masa, vajec a mléka
1950 zaloţeno JZD
1959 archeologický průzkum u sv. Marka - Západomoravské muzeum
1974 zrušena škola, ţáci do Třebíče
1976 přestavba školy na „kulturák“
1977 zaloţen sbor pro občanské záleţitosti
1980 obec připojena k Třebíči
1981 instalace topení v K.D.
1987 v obci vodovod
1992 celodenní provoz M.Š.

1993 referendum týkající se osamostatnění obce
1994 setkání rodáků
1995 11.3., komunální volby
1995 obec samostatná, starostou zvolen ing. Josef Procházka, CSc.

Společenská rubrika:
Narozeni (VII. -IX. 2009):
Laura Křivánková (14.7.), č.p. 101
Přihlášení občané (VII. -IX. 2009):
Ladislav Brodský (č.p. 53)

Odhlášení občané (VII. -IX. 2009):
Petr Adler (č.p. 118), Pavel Solař (č.p. 53), Jiří Vavruša, Lukáš Vavruša a Eva Vavrušová
(č.p. 101)

Významná životní jubilea:
říjen:
Milada Dvořáková (70), Stříteţ 17
listopad:
Robert Dvořák (75), Stříteţ 27
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, rodinné pohody a štěstí.

Hudební skupiny III.:
PÁTEK 13.
Doba působení (1990 - 2000).
Členové: Pavel Palát - bicí, Zbyněk Bazala - zpěv, Jaroslav Zejda - kytara, Karel Milostný basová kytara, Ivoš Řídký - klávesy.
RÉMUS
Doba působení (2002 - nyní).
Členové: Bohumil Bednář ml. - bicí, M. Ondráček - basa a zpěv, P. Ondráček - kytara a zpěv,
Honza - varhany.
SLUNKO Třebíč
Doba působení (1978-nyní).

Zpívají: Jakub Hladký a Sabina H., Stříteţ č. 26 (od 4 let). Rodiče Ondřej H. (1981-1991) a
Eva H. (1978-1993).
VEGA
Doba působení (1977 - 1990).
Členové: Bohumil Bednář - bicí, Miloš Bednář - kytara, zpěv, Antonín Zvěřina, Petr Gaura basa, Jiří Huml - kytara, zpěv. Zvukaři: L. Dvořáček, R. Pislcajk a J. Flora.

Historie školy ve Stříteži:
Milí spoluobčané!
Ze školní kroniky Stříteţe (díl I.) psané prvními učiteli ve Stříteţi Antonínem Štiksou,
Theodorem V. Tomanem a Karlem Krátkým jsem pro Vás vybrala do následujících
zpravodajů různé zajímavosti.
Se srdečným pozdravem a přáním dobrého zdraví Vám všem M. Dvořáková, kronikářka
obce.
Tímto nádherným odstavcem začíná kronika školy. Cituji:
„Tak jako za počasí mlhavého není moţno třeba sebebystřejšímu oku i při té největší námaze
ve větší dálku pohlednouti, tak nebývá nám moţno a to velmi často, třeba bychom se
všemoţně namáhali původ a počátek nějakého děje nebo události vypátrati býval zastřen
rouškou mlhavou a to tím hustější, čím více sahá do dob dávných minulých. Odhaliti tuto
roušku jest úkol přetěţký a nepodaří se tak snadno.“
„Kaple sv. Marka dle vypravování jedna z nejstarších na Moravě neb aspoň ve vůkolí.“
„Hledíce do minulosti není moţno vypátrati od které doby škola ve Stříteţi svůj původ má,
nezachovalo se ţádné písemné památky.“
Jak vypátráno bydlel v chaloupce kolem r. 1770 jakýsi N (jméno nečitelné) cvičil dítky ve
čtení a psaní. Po jeho smrti Antonín Wrbka vyučený soukeník nezabýval se příliš vyučováním
a tak chodily děti do Slavic aţ do r. 1784. Toho roku povolán do Stříteţe Jan Bazalla rodák
slavický, který nebydlel jiţ ve zmíněné chatrči, nýbrţ docházíval.
Toho času chodily i děti z Koţichovic, za coţ Jan Bazalla, kterého všeobecně rektorem
nazývali od Koţichovic 24 snopy ţita, za psaní tří králů nějakou koledu a v kaţdé svátky
koláče dostával.
Roku 1788 byla vystavena v Koţichovicích škola a děti odpadly.
Roku 1790 zemřel Jan Bazalla po něm převzal místo jeho syn Josef Bazalla. Za jeho
učitelování byla odbývána vizitace školní Leopoldem Herrmannem Vilerstorfem, který po
dobrém uváţení školu u sv. Marka zakázal a to z té příčiny, ţe kopeček na němţ chatrč stála
byl pro děti neschůdný. „Na kopec dítky těţko chodí, z něho pak hlavu sraziti mohou“.
Pak chodily děti opět do Slavic do č. 30 (nebylo místa). Zţelelo se Josefu Bazallovi dětí, které
v nepohodě zimní do Slavic přes pole musely chodit, a proto následujícího roku 1791 raději
sám do Stříteţe docházel, kde od rána aţ do půl dvanácté vyučoval (neví se v kterém stavení)
odpoledne učil ve Slavicích, aby i tu s dětmi se zabýval. Josef Bazalla udával sám o sobě, ţe
sousedé byli vţdy s ním spokojeni a podotýkal, ţe dítky ve Stříteţi mnohem špatněji neţ ve
Slavicích vyučování navštěvovaly, ano i sousedé tamější neradi mu plat dávali. Z té příčiny se
zmrzel a r. 1799 Stříteţ opustil. Jakmile se tento učitel vzdálil zvolila si Stříteţ s povolením
krajského úřadu sousedova synka Pavla Františka Dvořáka za učitele a přidala mu 4 měřice
ţita. Jeho sluţné bylo: školní plat 15 zlatých, koleda (vyceněna na 1 zl 30 kr), 14 snopů ţita, 2

míry ţita čistého, zahrada u sv. Marka byla mu propůjčena. Nemaje dost trpělivosti vyučoval
asi 1 rok a dal se na vojnu.
Pak vyučoval zase Josef Bazalla ze Slavic. Dle doslechu vyučoval ve Stříteţi v domech č. 11,
č. 14, č. 15 a v č. 27. Josef Ba-zalla se snaţil podávat zprávy, aby byla škola a neminul cíle.
Roku 1808 povolen Jeho Veličenstvem císařem Pánem přídavek na penězích a sice 58 zl. 10
kr. (sluţba jeho: 58 zl. 10 kr., školní plat: 20 zl., 44 snopů ţita 16 zl. 50 kr., koláče 4 zl., od
kaple 1 zl., to je celkem 99 zl. 60 kr.
Od tohoto času aţ do r. 1824 nezachovalo se ţádných zpráv, které by o škole ve Stříteţi a
Slavicích pojednávaly.
20. 9. 1824 usnesly se Stříteţ a Slavice za přítomnosti zástupců C. K. krajských soudů z
Jihlavy a Znojma v obci vystavět školu pro 100 dětí.
Od obce stříteţské vyměřeno sluţné: 15 snopů ţita (2 zl. 5 kr.), kus pole „Výhon“ (2 míry v
ceně 4 zl.), domácí příspěvky (1 zl. 20 kr.), pohřby (1 zl. 20 kr.), na hotovosti (26 zl. 22 kr.),
přídavek 46 zl., školní plat I. tř. (16 zl. 8 kr.) a II. tř. (14 zl. 2 kr.), to je celkem 111 zl. 52 kr.,
k tomu 6 sáhů měkkého dříví.
Od obce slavické vyměřeno sluţné: 20 snopů ţita (2 zl. 49 kr.), kus pole (4 zl.), domácí
příspěvky (1 zl. 20 kr.), pohřby (1 zl. 54 kr.), na hotovosti (13 zl. 12 kr.), školní plat I. tř. (8 zl.
48 kr.) a II. tř. (8 zl. 48 kr.), celkem 64 zl. 52 kr, k tomu 3 sáhy měkkého dříví.
Teprve od let šedesátých máme zprávy. Té doby byl učitelem na škole Tomáš Bazala, který
dne 20.10.1869 asi po 30 letém působení šel do výsluţby. Jiţ 2 léta před tím nevyučoval, měl
za osobního podučitele od 1.10.1867 Václava Švandu (třeb. rodák), který brzy zemřel. R.
1868 zastával ho Karel Ondrák.
14.11.1869 ustanoven byl provizorním učitelem Antonín Štiksa. Jeho sluţné bylo 160 zl. v to
čítány byly jiţ 4 zl. za pohřby a 8 zl. jakoţto výnos z pole.
Světnice jeho byla spojena s vyučovací světnicí, proto bydlel v malé světničce za komůrku
určené, strop podepřen, aby nespadl.
Přestěhoval se proto r. 1870 (v prázdninách) do domu č. 37, který byl tenkrát nově vystavený,
ale prázdný.
Roku 1870 stanovena první místní školní rada.
Zvoleni: Antonín Pokorný (inspektor panství třebíčského), Čeněk Jüttner (rolník ze Stříteţe),
Martin Krška (rolník ze Stříteţe - náhradník). Ze Slavic: Jan Palík (rolník č. 12), Antonín
Kruba (rolník č. 15) a Frant. Heralecký (rolník č.28 - náhradník).
Zvoleni: předseda Ant. Pokorný a místopředseda Čeněk Jüttner.
24. 5. 1871 první sezení místní školní rady. Poněvadţ byla škola dětmi přeplněna, bylo
usneseno toho dne, aby zavedeno bylo polodenní vyučování. Usnesení okresní školní rada
přípisem ze dne 2. 8. 1871 schválila. Téhoţ dne se usnesli postavit učiteli nový byt a ten byl
téhoţ roku (1871) nákladem 970 zl. 7 kr. postaven. Skládal se z jedné světnice a kuchyně
stejné velikosti, k tomu přistavěna úplně nová komora, dřevník a chlév. Učitel přestěhoval se
do nového bytu před začátkem školního roku. Ustanoveno sluţné 300 zl.
Roku 1872 byl A. Štiksa jmenován přípisem C. K. zemské školní rady skutečným učitelem.
Téhoţ roku byly okolo zahrady postaveny zdi nákladem 278 zl. 21 kr. Veškeré vydání školní
obnášelo 407 zl. 20 kr. O prázdninách r. 1872 dostalo se učiteli A. Štiksovi zemského
stipendia 100 zl.
Roku 1873 byla přispěním obcí a jednotlivců zaloţena knihovna pro školní mládeţ.
Roku 1874 byla volba školní rady.
1. 3. 1874 byla ustanovena choť A. Štiksy - Marie Štiksová industriální učitelkou.
Roku 1875 darovala obec Stříteţ dětem školní prapor v ceně 27 zl.
Roku 1876 usnesla se školní rada, aby místo dosavadního malého a nedostačujícího sklepu
byl postaven nový téhoţ roku (188 zl. 96 kr.).
16. 12. 1876 volby školní rady: A. Pokorný (inspektor), M. Krška (rolník ze Stříteţe), M.

Pokorný (čtvrtláník), F. Nováček (kovář ze Slavic), Jan Dvořák (Stříteţ č. 23 - náhradník),
Jan Palík (Slavice č. 4 - náhradník). Předseda: Martin Krška, místopředseda: Antonín
Pokorný.
Při sezení místní školní rady 7. 7. 1878 ţádal učitel, aby dosavadní malý byt byl rozšířen,
protoţe pro četnou jeho rodinu nedostačoval. Školní rada to uznala. Jelikoţ pak také světnice
vyučovací pro mnoţství dětí, bylo jich toho roku 120, nedostačovala, takţe jiţ od r. 1871
zavedeno polodenní vyučování, přišla školní rada v dalším rokování na to, aby při stavbě bytu
byla postavena ještě jedna světnice vyučovací. Stavitel měl prohlédnout budovy, sestavit plán,
obstarání všeho bylo svěřeno A. Štiksovi, avšak vše usnulo. Aţ do 24. 4. 1880, kdy
inspiciroval ve Stříteţi školdozorce Grunes a chatrný stav světnice vyučovací uznal. Přišlo
vyzvání, aby školní rada učinila kroky k přestavění nízké a vlhké třídy. Sešla se školní rada
obou obcí a zástupcové obou velkostatků. Jednohlasně usnesli, aby byly dvě světnice
vyučovací postaveny. Plán potřebný, aby dala vyhotovit místní školní rada a předloţila
okresní školní radě. Byl vyhotoven plán (2. 8.) 12. 10. 1880 okresní školní radě přednesen.
22. 10. 1880 dostavila se komise C. K. okr. hejtmanství a krajský inţenýr z Jihlavy a bylo
usneseno, aby z dosavadní světnice vyučovací a z bytu učitelova postaveny byly byty pro
učitelstvo, 2 světnice vyučovací, aby byly na západní straně napříč postaveny. Usnesení to
bylo přípisem C. K. okr. školní rady ze dne 7. 11. 1880 místní školní radě oznámeno, načeţ
místní školní rada podala ţádost k vysoké C. K. zemské školní řadě na povolení k stavbě.
Přípisem 22. 5. 1881 oznámila C. K. školní rada, ţe povolení stavby školy náleţí v působení
okr. šk. rady. Zároveň vrátila od místní školní rady podaný plán dle něhoţ stavbu rozšířené
školy povolila. Poněvadţ potřebný stavební materiál nebyl pohotově, usnesla se místní školní
rada 30. 5. 1881 v přítomnosti zástupce velkostatku lesonického, aby byla podána ţádost k
okr. školní radě za odloţení stavby na druhý rok. Ţádost tu podal za onemocnělého předsedu
A. Pokorného místopředseda Fr. Nováček 4. 6. 1882. Poněvadţ však na ţádosti byl podepsán
jen místopředseda Nováček odpověděl C. K. okr. školní radě na to přípisem 11. 6. 1881, ţe
podepsaný Nováček onu ţádost asi sám pouze vyhotovil, aby stavbě tak důleţité překáţky
stavěl. Zároveň byla vybídnuta místní školní rada, aby vše potřebné k stavbě opatřila, jinak ţe
bude donucovacími zákonitými prostředky k tomu donucena. Následkem toho přípisem sešla
se místní školní rada i zástupcové velkostatku 19. 6. 1881 a bylo usneseno opět podat ţádost k
okresní školní radě za odloţení stavby na druhý rok z té příčiny, ţe materiál pohotově nebyl, a
ţe by přes zimu levněji mohl být opatřen. Okresní školní rada však tu ţádost jako
bezdůvodnou opět zamítla a přípisem ze dne 22. 7. 1881 nařídila, aby stavba školy ihned se
započala tak, aby do zimy byla hotova. Následkem toho usnesla se 27. 7. 1881 místní školní
rada, aby ku stavbě ihned se přikročilo a aby k tomu cíli byla na zadání stavby provedena
draţba. Draţba dne 1. 8. 1881 byla a pronajata F. Zelníčkovi zednickému mistru z Třebíče za
obnos 3467 zl. Škola byla do té doby jednotřídní, poněvadţ však bylo mnoho dětí a při
rozšiřování tedy jiţ dvě třídy se stavěly a povolání byli 16. 8. 1881 představení obcí, místní
školní rada a správce školy na C. K. hejtmanství v Třebíči, kde se jednalo o rozšíření
jednotřídní školy na dvojtřídní. 11. 11. 1881 byla nová budova školní, jejíţ stavba přes obtíţe
od mnohých nepřátel jí kladené šťastně ku konci přivedena byla, komisí kolaudována. Kdyţ
pak 18. 12. 1881 budova školní byla také vysvěcena, započato bylo opět vyučování, které od
konce července aţ do 28. 12. bylo přerušeno. V listopadu 1881 byly provedeny doplňovací
volby do místní školní rady. Za členy zvoleni: Jan Dvořák č. 23 ze Stříteţe a Antonín Čech
ze Slavic č. 18.
Při volbě předsedy 29. 11. 1881 zvolen byl za předsedu Martin Krška ze Stříteţe č. 7,
místopředsedou Fr. Nováček.
Do r. 1882 spadá ještě jedna událost. Inspiciroval v květnu t. r. školu také zemský inspektor
dr. Alois Novák. R. 1882 podali zástupci statku lesonického Heilera, obec slavická

odvolávajíce se na smlouvu r. 1824 v sezení místní školní rady 4. 2. návrh, aby obec slavická
s panstvím lesonickým jako dříve na vydrţování jedné třídy a bytu učitelova 1/3 přispívala dle
nového zákona. Avšak okresní školní rada nepřistoupila k návrhu, nýbrţ rozhodla přípisem
15. 7. 1882, ţe vydání na vydrţování školy dle zemského zákona ze dne 24. 1. 1870 na
jednotlivě přiškolené obce a velkostatky dle daní rozhodovat se mělo. Roku 1882 byla studně
před školou, kanál a vrata z tělocvičny na dvůr vedoucí postaveny. Přípisem C. K. okr. školní
rady z 14. 8. 1882 byla místní školní rada pochválena za velmi pilnou návštěvu školy, bylo při
inspekci 11. 2. ze 127 dítek ve škole přítomno 125.
27. 11. 1882 vypsala C. K. zemská školní rada na podučitelské místo ve Stříteţi konkurs 17.
2. 1883. Ţádost na ono místo podal Václav Hládek podučitel z Topolné a byl také přípisem
C. K. okresní školní rady ze dne 31. 1. 1883 za podučitele ustanoven, před nastoupením však
se toho místa vzdal. Na takto uprázdněné místo podučitelské byl ustanoven C. K. školní radou
16. 4. 1883 Fr. Vyskočil, který byl takto prvním podučitelem na druhé třídě školy ve Stříteţi.
Téhoţ roku byl také Antonín Štiksa přípisem zemské vysoké školní rady 15. 5. 1883 za
nadučitele ustanoven. Fr. Vyskočil nepůsobil ve Stříteţi dlouho, jiţ od 1. 9. 1883 byl
ustanoven učitelem v Rokytnici. Na uprázdněné místo byl 16. 9. 1883 ustanoven podučitelem
Josef Všetečka podučitel z Opatova.
Přípisem 22. 3. 1884 bylo nařízeno Ant. Štiksovi, aby v Koţichovicích, kde tamní učitel Jan
Slánský prozatimně nasazen 3x týdně vyučoval. Aby tím vyučování ve Stříteţi netrpělo, byla
vybídnuta industriální učitelka, aby na místo nadučitele za přispění podučitelova vyučovala v
Koţichovicích, vyučoval aţ do konce února, kdy byl tamtéţ ustanoven Fr. Vyskočil. V lednu
1886 byly doplňovací volby místní školní rady. Místo Fr. Kopečného byl zvolen Jan Vávra ze
Slavic, ostatní zůstali. 1. 4. 1887 dostal podučitel Josef Všetečka dovolenou do konce
července, aby v Naloučanech na místo učitele Hladkého vyučoval. Na prázdné místo
podučitele ve Stříteţi ustanoven prozatím výpomocný učitel Antonín Matoušek posluchač
medicíny v Praze. 15. 9. 1887 byl Josef Všetečka podučitelem v Bratislavě a na místo po něm
ve Stříteţi opět Ant. Matoušek aţ do července 1888.
Od 1. 9. 1888 sloţil podučitelskou zkoušku, ustanoven byl provizorním podučitelem ve
Stříteţi.
Pokračování: Zpravodaj číslo 4/2009.

Z jednání zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo Obce Střítež na zasedání:
č. 7 ze dne 27. 07. 2009
Schvaluje:
* rozpočtovou změnu č. 3 dle přílohy (včetně daru pro Václava Mašteru ml. ve výši 5.000 Kč)
* dodatek č. 5 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí Mikroregion TŘEBÍČSKO.
V souvislosti se změnou ÚP č. 6 dále schvaluje:
* návrh zadání Změny č. 6 Územního plánu obce Stříteţ ve smyslu § 47 odst. 5 zák. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
* vyhodnocení stanovisek, podnětů a připomínek k návrhu zadání Změny č. 6 Územního
plánu obce Stříteţ.
Ukládá:
* starostovi, zadat projektantovi dokumentace na základě schváleného zadání vypracování
návrhu Změny č. 6 Územního plánu obce Stříteţ
v souladu se smlouvou o dílo.

V souvislosti se schváleným úvěrem od Komerční banky, a.s. dále:
* pověřuje starostu podpisem smluvních dokumentů
* souhlasí se zněním doloţky, která bude uvedena ve smluvních dokumentech: „Klient
prohlašuje, ţe byly splněny podmínky platnosti této Smlouvy předepsané příslušnými
právními předpisy upravujícími postavení a činnost Klienta a zákonem o veřejných
zakázkách, a zavazuje se uhradit Bance veškerou škodu způsobenou případným nesplněním
zákonných podmínek platnosti této Smlouvy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno
usnesením zastupitelstva obce č.6/2009 přijatým na jeho/jejím zasedání konajícím se dne 29.
06. 2009“.

č. 8 ze dne 24. 08. 2009
Schvaluje:
* rozpočtovou změnu č. 4 dle přílohy
* posun termínu firmě NC Třebíč, s.r.o. na vybudování chodníku do Třebíče
* uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p.č. 1145/1
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, pro energetické účely dle přílohy
* dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s firmou Archatt Památky, s.r.o. na Ubytovací zařízení,
novostavba školky Stříteţ dle přílohy
* přijetí úvěru od Komerční banky, a. s. na předfinancování akce „Stavební úpravy a
udrţovací práce na místních komunikacích, polních cestách a veřejných prostranství“ v
následující skladbě:
- krátkodobý úvěr na investiční akci ve výši 3.000.000 Kč s následujícími parametry
(vyčerpání úvěru: max. do 31.3.2010, splacení: jednorázové, do 10 dnů po obdrţení dotace,
maximálně však do 12 měsíců od podpisu smlouvy o úvěru, úroková sazba: 1M PRIBOR +
1,4% p.a., poplatek ze vedení úvěrového účtu: 300,- Kč, poplatek za vyřízení úvěru: zdarma,
úvěr je moţno kdykoliv předčasně splatit bez sankce, zajištění úvěru formou podpisu 1 ks
krycí blankosměnky včetně podpisu Smlouvy
o zajištění blankosměnkou.
V této souvislosti zastupitelstvo:
* pověřuje starostu podpisem smluvních dokumentů
* souhlasí se zněním doloţky, která bude uvedena ve smluvních dokumentech: „Klient
prohlašuje, ţe byly splněny podmínky platnosti této Smlouvy předepsané příslušnými
právními předpisy upravujícími postavení a činnost Klienta a zákonem o veřejných
zakázkách, a zavazuje se uhradit Bance veškerou škodu způsobenou případným nesplněním
zákonných podmínek platnosti této Smlouvy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno
usnesením zastupitelstva obce“.
Rozhodlo:
* ţe v roce 2010 vyhradí prostředky v rozpočtu nejméně ve výši 2.300.000 Kč na
dofinancování akce „Obec Stříteţ - Výstavba nové mateřské školy“.
Projednalo (bylo seznámeno):
* ţádost zahrádkářů o obnovení polní cesty a rozšíření zahrádkářské zóny.

č. 9 ze dne 29. 09. 2009
Projednalo:
* moţnosti čerpání dotací z Programu rozvoje venkova, prodiskutovalo za účasti veřejnosti

potřebná opatření v obci. Během jednání byl vytvořen seznam navrţených oprav a záměrů.
Schvaluje:
* přípravu projektu z Programu rozvoje venkova ČR, opatření III.2.1., podopatření III.2. 1. 1.
Prezenční listina a seznam navrhovaných úprav - je přílohou zápisu zastupitelstva
* školní vzdělávací program pro předškolní děti v MŠ Stříteţ dle přílohy
* rozpočtovou změnu č. 6 dle přílohy
* rozdělení změny územního plánu č. 5 na dvě části, a to:
5 a) p.č. 32/11, 32/10, 32/9, 32/8 a 1074/35
5 b) p.č. 1086/60, 1016/7, 1016/4, 1086/1.
Rozhodlo o:
* prominutí dluhu pí Šabatové.

Informace z obecního úřadu:
1. Obecné informace:
V příloze tohoto zpravodaje naleznete leták s přehledným návodem na pouţívání kompostérů,
který jsme Vám slíbili na školení, a dále dotazník, jehoţ prostřednictvím chceme zjistit Vaše
názory a poţadavky na další úpravy v obci a zlepšení jejího vzhledu. Názory můţete zaslat emailem na „info@stritez.eu“ nebo napsat na tento dotazník a odevzdat jej na obecním úřadu.
S vyhodnocením těchto námětů a připomínek Vás seznámíme v dalším čísle zpravodaje.
2. Komentář k některým rozhodnutím zastupitelstva:
2.1. Rozpočtové změny a související rozhodnutí.
Rozpočtovými změnami jsme aktualizovali rozpočtové příjmy a výdaje zejména o:
* výdaje 14.990.000,- Kč a příjmy ve výši 14.990.000,- Kč související s dotací na výstavbu
nové mateřské školky.
Ostatními poloţkami jsme upravovali rozpočet na skutečné příjmy a výdaje.
Pro zabezpečení spolufinancování výstavby nové mateřské školky jsme se museli zavázat, ţe
v roce 2010 vyhradíme prostředky v rozpočtu obce nejméně ve výši 2.300.000,- Kč na
dofinancování akce „Obec Stříteţ - Výstavba nové mateřské školy“.
2.2. Změny územního plánu.
Schvalovali jsme další kroky související s jiţ schválenými změnami územního plánu naší
obce a z technických důvodů jsme rozdělili změnu č. 5 do dvou částí.
2.3. Parametry úvěru od Komerční banky, a.s.
Pro realizaci dotace na obnovu infrastruktury, která právě v obci začala, potřebujeme na
přefinancování akce úvěr a těmito usneseními jsme schvalovali jeho parametry pro uzavření
smlouvy
s bankou.
2.4. Změny smluv:
* posun termínu firmě NC Třebíč, s. r. o. - posunuli jsme této společnosti termín na
vybudování chodníku do Třebíče z důvodů průtahů se získáním stavebního povolení s
podmínkou, ţe firma vybaví chodník navíc veřejným osvětlením. Nový termín byl stanoven
na 31.12.2009 s tím, ţe v případě nepříznivých klimatických podmínek se bude dále termín
ukončení upřesňovat.
* dodatek č. 1 Smlouvy o dílo s firmou Archatt Památky, s.r.o. na výstavbu školky upřesňovali jsme termín začátku a ukončení výstavby této budovy.
2.5. Ostatní:

* veřejné projednání moţnosti čerpání dotací z Programu rozvoje venkova - vzhledem k
tomu, ţe připravujeme další ţádost na SZIF z Programu obnovy venkova je nutnou
podmínkou komunitní projednání navrhovaných úprav.
* prominutí dluhu pí Šabatové - vzhledem k tomu, ţe se pí Šabatová odhlásí, její obtíţné
finanční situaci a nákladům na vymáhání dluhu jsme ji tento dluh ve výši cca 2.000,- Kč
odpustili.

Jednota Střítež - nová pracovní doba:
Pondělí 07:00 - 12:00
Úterý 07:00 - 14:00
Středa 07:00 - 16:00
Čtvrtek 07:00 - 14:00
Pátek 07:00 - 16:00
Sobota 07:00 - 10:00
Neděle zavřeno

Vzpomínání...
... na mateřskou školu
Zase jsem dítě. Maminka mi do batůţku nabalí svačinu a já vyráţím směr mateřská škola.
Procházím mezi domy, které dnes vypadají úplně jinak, míjím strouhy, ve kterých bublá voda.
Voda? Ona to voda aţ tak úplně není. Směs močůvky a vody dává tekutině nenapodobitelné
zbarvení a vůni, jindy pach, teprve o několik let později ji zkrotí kanalizace. Utne kousek
dětské romantiky.
U studny, které se říká U Libuše, podle pověsti tam kněţna Libuše napájela koně, si můţu
vybrat ze dvou tras. Ale do uličky vlevo se mi nechce. Připadá mi taková tajemná, nevlídná,
nepřívětivá.
Jdu směrem na náves. Po levé straně míjím dům, kterému se říká pastouška. I on se mi do
mysli vrývá jen matně, brzy zmizí. Pokračuji v cestě. Minu rybník a to uţ jsem před budovou,
kde sídlí cíl mé cesty, mateřská škola.
Sídlí tam i dnes, ale zcela na opačné straně neţ za mého dětství. My jsme do ní vcházeli
vpravo. Byla to ta vzdálenější místnost, ano tam, kde dnes sedávají lidé při zábavách a jiných
příleţitostech.
Směrem k návsi sedí děti v základní škole. Ve třídě mateřské školy mě vítá paní učitelka
Mrňová. Nebo soudruţka? Pro nás určitě paní. Dojíţdí za námi z Lipníka. Vítá mě do nového
dne a nabízí řadu různých her.
Ze spoluţáků si nejvíce připomínám Danu Daubnerovou. Ostatní mi vymizeli z paměti,
musím si je oţivovat na společné fotografii. Proč právě Dana? Často si spolu hrajeme u
Prodělalů za rázem dřeva.
V těsné blízkosti jiţ zmiňované strouhy. Mám šedavý koţíšek a v zápalu hry padám do
tekutiny, která strouhou protéká. Slzy mi tečou z očí a prchám směr domov. Jaké to mělo
následky, to uţ opravdu nevím.
S mateřskou školou chodíme na vycházky. Nejčastěji ve směru na Borovičko. Ano, to je ten
lesík leţící na západ od vesnice. Míjíme stromy po levé straně a dětská dušička se ptá sama
sebe, jak asi budou vypadat za deset, dvacet a více let. Dnes uţ to vím.
Procházíme lesíkem aţ přijdeme na malý palouček zcela na severozápadním okraji. Sluníčko

připaluje a najednou se nám zdá, ţe nás naše maminky aţ příliš navlékly a musíme si šály a
čepice sundat.
Jindy jdeme směrem k potoku Markovka. Po cestě, na které míjíme vepřín jako jedinou
budovu v této části vesnice. Všechny další dodávají ráz krajině aţ později.
Tady nás jednoho dopoledne svolává paní učitelka do houfu a ukazuje nám hada plazícího se
v trávě. Měří nejmíň tři metry a v průměru má tak patnáct centimetrů. Je to asi půlmetrová
uţovka, ale dětské oči v ní vidí obrovskou nestvůru.Co se mi ještě z té doby vybavuje?
Samozřejmě Vaníčkova zahrada s pískovištěm a starou tramvají. Ta nám slouţí jako útulek
při nepříznivém počasí. A rybí tuk. Dostáváme ho kaţdý den ţličku, vlastně lţičku, abychom
byli zdraví a rostli ku prospěchu společnosti.
My, mazáci, si ji dáváme bez šťávy, která má zpříjemnit její nechuť. Odpoledne přicházím k
rodnému domu. Má dvoudílná okna, červená vrata a stále tu nenapodobitelnou atmosféru,
kterou vnímám dodnes. Inu, rodný dům je rodný dům.
…na Dušičky
Začíná listopad. Krajinu ovládl podzim a dává to všem najevo. To jsem já, předzvěst zimy,
volá skrz skučení větru. Společně s tatínkem se chystáme k návštěvě kostela svatého Marka,
který obklopuje hřbitov.
Dětská dušička ví, ţe to není den jako kaţdý druhý. Jmenuje se Dušičky čili Památka
zesnulých. Smrt. Můţe ji dítě pochopit? A toto je den, kdy si ji lidé připomínají. Společně s
tatínkem kráčíme ve větru vstříc kostelu a hřbitovu. Z něj se line do kraje záře, jak lidé
zapalují na hrobech svíčky, aby si připomněli ty, co uţ tady nejsou.
V kostele se moje cesta a tatínkova dělí. Spěchám do sakristie, místnosti za oltářem, abych na
sebe navlékl ministrantský úbor. Ministruji společně se Slávinou Dvořákem pod vedením
pátera Kassiána. Laskavého člověka se srdcem plným porozumění.
Ale nyní i on se tváří váţně, toto opravdu není mše svatá jako kaţdá jiná. Za zvonění zvonků
vycházíme před oltář.
V kostele se tísní desítky lidí. My je ovšem nevidíme, valnou část bohosluţby stojíme čelem k
oltáři. Na konci nás do nosu uhodí vůně kadidla. Mše svatá končí, ale záţitky toho večera ne.
Vycházíme společně s knězem a všemi účastníky této slavnosti na hřbitov. Působí úděsně.
Vítr se prohání mezi pomníky nebere na nic ohled. Přes oblečení se dostává zima aţ na tělo,
ale nikoho ani nenapadne odejít.
Nyní nastává to nejdůleţitější. Páter Kassián předčítá, za koho všeho se za chvíli budeme
modlit. Vítr mu rve poznámky z rukou. Za všechny zemřelé a také duše v očistci. Ne, na to mi
rozoumek nestačí.
Proč nejsou všichni v nebi a proč jsou někteří, kteří odpočívají v hrobech na tomto hřbitově, v
očistci? Ale přemýšlení přerušuje sborová modlitba.
Otče náš, jenţ jsi na nebesích… Zdrávas Mária, milosti plná… Vracíme se zpátky do kostela.
Sundáváme ministrantský oděv a páter Kassián nás vlídně hladí po vlasech. Tatínek na mě
čeká před kostelem. Jsem rád, ţe nemusím jít domů sám.
Určitě bych se bál a moţná mi z oka ukápla slza z pláče. Tisknu tatínkovu ruku, jdeme kolem
rybníka, toho, co se mu říká Markovka, a mně to nedá, abych se kaţdou chvíli neohlédl.
Hřbitov září a z té záře se velebně tyčí kostel. Leţím v posteli a nemůţu usnout. Bylo to příliš
dojmů na malého chlapce. Rád na to vzpomínám.
Antonín Zvěřina

Seriál - obce s názvem Střítež v ČR:

5. Střítež (okres Jihlava, kraj Vysočina)
Starosta: Pavel Koudela
Obecní úřad Stříteţ 1
588 11 Stříteţ u Jihlavy
tel.: 567 217 314
e-mail: obecstritez@volny.cz
Nadmořská výška 483 m n.m.
Zeměpisná šířka 49o27´33´´
Zeměpisná délka 15o37´45´´
Výměra katastru 746 ha
Počet obyvatel 371
Čísla popisná 141
Obec Stříteţ leţí asi 7 km od krajského města Jihlava směrem na Havlíčkův Brod. V obci je
vlakové nádraţí (směr Jihlava - Havlíčkův Brod) a v katastru obce jsou nově postaveny
průmyslové komplexy firmy BOSCH.
První písemná zmínka o obci je z r. 1347. V obci je knihovna, kulturní dům, mateřská školka
a hřiště.
Majitelé obce:
Obdoba krajského města Jihlavy. Jihlava a okolní obce v drţbě Václava I. Za husitských
válek nebylo město Jihlava husity nikdy dobyto. V období třicetiletých válek v r. 1645 se
města zmocnili Švédové. V r. 1647 odtáhli, město a okolí bylo zničené a přeţilo pouhých
1000 obyvatel.
Zajímavosti v obci:
1. Kostel sv. Floriána (obr. 1)
2. Kaplička na návsi (obr. 2)
3. Ţidovský hřbitov (obr. 3)
4. Kříţ u silnice k nádraţí.
Zajímavosti v okolí:
Židovský hřbitov se nachází 500 m od obce, u rybníka, za objekty zemědělského druţstva. Byl
zaloţen v 18. stol., nejstarší náhrobek je z r. 1834 a poslední pohřeb se zde konal 18. 3. 1939.
Krajské město Jihlava:
* Kostelík sv. Jana Křtitele, je nejstarší dochovanou kamennou stavbou na Českomoravské
vrchovině (r. 1199).
* Opevnění - hradby z poloviny 13. stol.
* Brána Matky Boţí z počátku 13. stol.
* Katakomby - Jihlavské podzemí má rozlohu 50.000 m2 a délku asi 25 km. Je druhé největší
v ČR, větší je ve Znojmě.

Zámek Police
Police - první zmínka z r. 1343. Původní tvrz - první zmínka z r. 1371 (Smil z Police).
Majitelé - od r. 1390 Jan z Kostník, před r. 1437 Adam z Bačkovic a synové, r. 1524 Jan
Tavíkovský z Tavíkovic a syn Václav, r. 1633-1821 Berchtoldové. Po r. 1945 obec Police
adaptovala zámek na obřadní síň a základní školu. V současné době zde sídlí obecní úřad,
matrika, vinárna a zámecká krčma.
Zámek má půdorys lichoběţníku, orientace západ-východ. Stará gotická tvrz tvoří jeho

západní část. Koncem 15. stol. byla tvrz rozšířena východním směrem. Po r. 1524 se zvětšilo
nádvoří na současný rozsah. Došlo k zesílení opevnění - tři oválné věţe v nároţích. Koncem
16. stol. Václav Tavíkovský proměnil tvrz na renesanční zámek. Přistavěl budovy a jiţní
hranolovou věţ a patrový arkádový ochoz. Později byl zámek zvýšen o druhé patro.
Berchtoldové z Uherčic provedli barokní přestavbu (polovina 18. stol.). Z této doby pochází
krátké jihovýchodní křídlo, vystupující z obrysu zámku do parku na jiţní straně.
Interiér: v zámku jsou tři velké sály s bohatou štukovou výzdobou a nástěnnými malbami. V
prvním patře věţe se nachází bývalá kaple.
Exteriér: rozlehlý obdélný komplex z drtivé většiny dvoupatrových budov, které mají v
nádvoří na východě a v menším rozsahu i na západě arkády. Objektu dominuje hranolová
pětipatrová schodišťová věţ na jiţní straně. Na jihu se rozprostírá zámecký park.

Zámek Ratibořice
Vládcem obce Ratibořice byl v r. 1351 Ctibor z Ratibořic. V obci byla tvrz doloţená r. 1385.
Od 15. stol. se zde vystřídala řada vladyckých rodů (r. 1408-1416 Kryštof z Ratibořic, r.
1447-1465 Jindřich z Hrochova). Od 60. let 17. stol. ţili v obci Rechenberkové ze Ţeletic,
kteří po r. 1660 přestavěli tvrz na barokní zámek. V r. 1696 jej získali Aichbüchelové z
Lesonic a předělali jej v byty úředníků (19. stol. za císaře Josefa II.). Dvůr byl do r. 1924 v
majetku panství rodu Löwenstein z Lesonic. Po pozemkové reformě zde vznikl tkz. zbytkový
statek. V r. 1924 byl odkoupen od hraběnky Pauliny von Löwenstein otcem dnešního
majitele, který zde hospodařil do r. 1948. Během druhé světové války byla na statku zřízena
vojenská nucená správa. Bez náhrady byl v r. 1948 vyvlastněn veškerý majetek
komunistickým reţimem a provedena tzv. druhá pozemková reforma. Původní majitel byl
vězněn a jeho děti byly perzekuovány za svůj původ. V rámci kolektivizace zemědělství
přešel majetek do uţívání zemědělského druţstva. Značně zdevastovaný statek převzal dědic
původního majitele v r. 1992 a začal jako soukromě hospodařící rolník hospodařit. V dnešní
době je zde kozí farma.
Nevelký barokní zámek, architektonicky nevýrazná patrová obdélníková budova. Nachází se
uprostřed vsi.
Pozor nezaměnit: za státní zámek Ratibořice, Česká Skalice, okres Náchod, Babiččino údolí!

Zámek Sádek
Zámek Sádek je kulturní památka. Rozkládá se na osamělém kuţelovitém kopci mezi
vesnicemi Kojetice a Čáslavice, 568 m n. m. Pod zámkem jsou vinohrady a restaurace. Na
hradním nádvoří stojí 250 let stará lípa srdčitá. V r. 2006 vyhrála v anketě Strom roku.
Nejstarší zpráva o hradu, zvaném Ungersberg, je z r. 1286 - majitelem byl Štěpán z Uher. V r.
1312 byl dobyt a pobořen Janem Lucemburským, protoţe posádka v okolí loupila. R. 1387 aţ
1399 - Šternberkové, od r. 1399 Valdštejnové, kteří jej opravili. V polovině 16. stol. byl hrad
přestavěn na renesanční zámek. Pro účast na stavovském povstání v letech 1618–1620 byl
hrad zkonfiskován a získali jej Cerboniové, kteří jej v r. 1677 postoupili advokátu B.
Walldorfovi. Se sestrou posledního Walldorfa se oţenil F. J. Chorynský z Ledské, v majetku
Chorynských zůstal Sádek aţ do roku 1945. V r. 1694 zapálil hrad blesk, objekt vyhořel a po
poţáru byl barokně upraven. Od té doby se podoba hradu nezměnila. Šedesát let zde byla
základní škola, vyučování bylo ukončeno v r. 2007, v r. 2008 je objekt na prodej.

Zámek je čtyřkřídlá jednopatrová budova, soustředěná kolem středního obdélníkového
čestného dvora. V rozích západní strany nádvoří jsou dvě malé válcové věţe, opatřené
schodištěm a v přízemí dveřmi, které lépe zpřístupňují tuto část objektu. V západní části
nádvoří je kaple, v jiţním křídle sál s klasicistními malbami kraje. V polovině 19. stol. byl
zámek klasicistně upraven.

Život v obci - co se událo:
1. Loučení se školkou (27.6.2009) - Deník 30.6., 2. Oprava věţe kostela sv. Marka (3.7.2009),
3. Oprava zvoničky na návsi - dotace (13.7.2009) - Deník 13.7., 4. Herci Pavel Liška a Tomáš
Matonoha ve Stříteţi - točili hudební klip (16.7.2009) - Deník 23.7., 5., 6. Rozdávání
kompostérů na bioodpad a školení o jejich pouţívání v KD za účasti 50 občanů. Školila slečna
Kateřina Krejčová z ESKO-T (1.8.2009) - Deník 4.8., 7., 8. Výstava květin „FLORA Stříteţ“
za účasti 151 lidí. Velký dík patří paní Dvořákové, Benešové, Illésové, Němcové, Jelínkové a
všem kdo pomohli (15.-16.8.2009) - Deník 18.8., 9. MS v ultralehkém létání u Koţichovic, 59
posádek ze 14 zemí (19.8.2009) - Deník 25.8., 10. Zahájení nového školního roku v MŠ
(1.9.2009), 11. Zahájení výstavby nové moderní mateřské školky - dotace (9.9.2009) - Deník
23.9., 12. Cvičení záchranných sloţek - havárie letadla - letiště Koţichovice (16.9.2009), 13.
Cyklistický závod - časovka Tryskem na Klučovskou horu (28.9.2009)

Život v obci - připravujeme:
1. „Cvičení pro ženy“
* od úterý 1. 9. 2009, od 18.00
* místo: kulturní dům
2. Pouštění draků
* neděle 25. 10. 2009, od 15.00
* sraz: u KD Stříteţ
3. Mikulášská besídka pro děti“
* čtvrtek 3. 12. 2009, od 16.00
* místo: KD Stříteţ
4. Mikulášská zábava
* pátek 4. 12. 2009, začátek 20.00
* místo: KD Stříteţ

Střítež - kaple, zvonička - interiér:
1. Stará kaple (márnice) - kulturní památka.
V roce 1648 ji nechal postavit sádecký úředník Lukáš Řehoř Cyprián. Stavbu pouţívala
náboţenská menšina.
2. Zvonička (kaplička) - kulturní památka.
Byla postavena v polovině 19. století. Jedná se o ukázku lidové architektury. Zvon nazývaný
„robotníček“ byl slavnostně vysvěcen v roce 1848. Před zvoničkou stojí památník místního
rodáka Josefa Zvěřiny, který byl odhalen v roce 2003. Zvonička byla o prázdninách r. 2009
opravena (odvodňovací drenáţ, nátěry dřeva, omítka, fasáda, ...)
z dotací od Kraje Vysočina.
3., 4. Interiér márnice (kostnice) - zděný obětní oltář, barokní okna, máry, ...
5. Interiér zvoničky (kapličky) - obraz Ecce Homo (Ejhle člověk), obraz Mater Dolorosa,
obraz Panny Marie, sádrová soška P. Marie, dřevěné klekátko.

Jak jde čas - mateřská školka - 28.6.2009:
3 x foto - loučení dětí se školkou - více foto na www.stritez-trebic. galerie.cz

Jak šel čas - stavba rybníka - Mareček, r. 1941:
8 x foto - výstavba rybníka Mareček - více foto na www.stritez-trebic. galerie.cz

Publikováno dne: 25.9. 2009

