Úvod:
Vážení občané,
v červnu jiţ byly výrobcem na obecní úřad dodány kompostéry. Školení pro zájemce k jejich
pouţívání bude v kulturním domě
v sobotu 25. července 2009 od 11:00 hodin. Vlastní převzetí kompostérů k bezplatnému
pouţívání bude moţné ve skladu obce ve stejný den od 07:00 do 11:00 hodin (jinak kdykoliv
ve všední dny od 8:00 do 14:00 hodin). Vzhledem k dosaţené výhodnější ceně kompostérů
jich bylo pořízeno více, neţ jsme plánovali. Zájemci si budou moci vypůjčit případně dle
potřeby i další kompostéry. Kdo si kompostéry neobjednal nebo bude chtít vypůjčit další
nahlásí svůj poţadavek pí Vejtasové.
Ve stejném termínu budou mít občané obce moţnost si odkoupit pouţité ţidle z kulturního
domu.
Svaz zahrádkářů plánuje na přelomu srpna a září uspořádání zájezdu na jednu ze dvou výstav,
a to na výstavu Flora v Olomouci (termín 20. aţ 23. 08. 2009) nebo na výstavu Země ţivitelka
v Českých Budějovicích (termín 27. 08. aţ 1. 09. 2009).
Výběr termínu a konkrétní výstavy bude proveden dle Vašeho zájmu. Podmínky budou stejné
jako loni, tzn., ţe obec zaplatí dopravu a vstupné důchodcům. Přihlaste se na obecním úřadu u
pí Vejtasové a podle zájmu bude následně vybrán zájezd a jeho termín.
Zbyněk Procházka
starosta obce

Základní data:
Aktuální počet obyvatel: 493
Aktuální čísla popisná: 170
Kostel sv. Marka v datech:
863 dřevěný kostel (Cyril a Metoděj), dle pověsti
12. stol. postaven zděný kostel
1521 menší zvon
1553 větší zvon
1625 stal se kostelem filiálním
1797 původní oltář a obraz Hartman
1864 stavba sakristie a nový vchod
1882 nové varhany
1895 nová okna
1901 velká oprava kostela
1901 oltář a kazatelna - pozlacení je od A. Čalouda (třebíčský betlemář!)
1920 odstraněn kamenný oltář a kazatelna
1929 ztrţena střecha kostela
1936 necitelná oprava kostela (břízolit, sokl z umělého kamene)

1945 socha Panny Marie a sv. Josefa
1996 nový zvon

Společenská rubrika:
Narozeni (IV. -VI. 2009):
Nela Hrabovská (18.5.), č.p. 101
TomášVyskočil (24.4.), č.p. 100
Anna Weidlichová (1.5.), č.p. 119
Odhlášení občané (IV. -VI. 2009):
Michal Zajac (č.p. 125)
Významná ţivotní jubilea:
červenec:
Marie Zvěřinová (75), Stříteţ 61
Marie Klusáčková (75), Stříteţ 68
srpen:
Alena Flórová (75), Stříteţ 4
září:
Marie Fránková (85), Stříteţ 141
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, rodinné pohody a štěstí

Hudební skupiny, kde hráli nebo hrají občané ze Stříteţe (M - P):
MELODIE Výčapy (1984 - 1997)
Členové: J. Procházka, ml. - varha-ny, M. Bednář - kytara, M. Milost-ný - trubka, J. Palík - H.
Slatinská - zpěv, A. Sehnal - bicí, I. Slatinský - trombon, M. Nikrmajer - saxofon,...
MELODY Třebíč
(www.melodysong.cz)
Doba působení (1990 - nyní).
Členové: ing. Jan Jelínek - klávesy, zpěv. Zpíval a hrál na saxofon, ky-taru a klávesy v
různých skupinách.
PULS (PRIVILEGIUM)
Doba působení (1972 - občas nyní).
Členové: Vladimír Obršlík a Mijovič, Vlastimil Houdek, Milan Blaţek, Miroslav Uhlíř a
Zboţínek, Jaromír Heralecký st.
RYTMUS Výčapy (1960 - 1989)
Členové: F. Dvořák, K. Brabenec - bicí, M. Milostný, J. Pokorný - trubka, J. Procházka,st. varhany, zpěv, M. Vodičková - zpěv, M. Ni-krmajer, V. Pátek - saxofon, ...

KOSTEL sv. MARKA - VYKOPÁVKY:
Archeologický průzkum slovanského sídliště.
Archeologické oddělení Západomoravského muzea v Třebíči provedlo na upozornění Karla
Horáka výzkum v trati „U Marečka“. Celý výzkum trval jen 14 dní a pracovali při něm dva
brigádníci.
Lokalita leţí na JV okraji obce na kraji návrší spadajícího skalnatým srázem do údolí potoka
Markovky. Nadmořská výška se pohybuje okolo 480 m. Lokalita leţí na parcelách č. 1004 a
1005. Parcelu č. 1005 zaujímá hřbitov a pozdně románský kostel sv. Marka podle pověstí
původně dřevěný (Horák 1962). Kostel je údajně pozůstatkem zaniklé osady Kosovice, na niţ
dosud upomíná stejnojmenný název nedaleké polní tratě.
Na parcele č. 1004 (zahrada) byl prováděn K. Horákem v letech 1957 aţ 1959 archeologický
výzkum, jehoţ vedení se ujala Hana Karasová. Revizní výzkum archeologickým oddělením
ZMM Třebíč byl proveden na podzim roku 1959. Bylo poloţeno celkem 8 sond o rozměrech
1,0 1,5 aţ 3 m jejichţ formu, jakoţ i charakteristiku celé lokality popisuje H. Karasová.
Výzkum byl proveden systémem sond zaloţených v prostoru východně od hřbitovní zdi.
Prostor je v současnosti částečně zastavěný. Při výkopu sond bylo zjištěno, ţe v hloubce 0,90
1,10 m je hlinito písčité podloţí (zvětralý ţulosyenit), na kterém je uloţena tmavě zbarvená
kulturní vrstva o mocnosti 15 25 cm. V neporušené formě byla zachycena pouze ve 3
sondách. Obsahovala různě zdobené mladohradištní střepy, (např. s vlnicí, obvodovými
rýhami a řádkami šikmých vrypů), větší mnoţství uhlíků nehojné zlomky kostí skotu a
zlomky mazanice. Větší mazanicové kry a popeliště byly zjištěny v sondě č. 2 a 3. Na
nejspodnější vrstvu nasedá tmavošedá uloţenina, která obsahovala zlomky keramiky,
ojedinělé kosti zvířat, uhlíky a také i recentní předměty. Mocnost popisovaných vrstev se
zvyšuje směrem k budově kostela. Pro úplnost je nutné se zmínit o nálezu lidské kostry
zachycené při tehdejší přestavbě domu p. Beneše č.p. 25 (těsně u východní strany kostela).
Jelikoţ byla zcela bez výbavy, nemůţeme ji blíţe časově zařadit (Horák 1962). Ze
zahloubených objektů byly pod nejniţší kulturní vrstvou zachyceny v jedné sondě pouze dvě
kulové jamky, z nichţ první jamka měla průměr 10 cm a hloubku 15 cm a druhá jamka měla
průměr 18 cm a hloubku 21 cm (Horák 1962). Některé nálezy keramiky v dále popisovaném
souboru byly nalezeny přímo na hřbitově a na přilehlých polích. Malé mnoţství kamenů,
kulové jamky a zlomky a kry mazanice dokazují lehčí dřevohlinitou zástavbu na lokalitě.
V typologické škále keramiky se nejčastěji setkáváme s hrncovitými nádobami, ale
zjišťovány jsou i zásobnice, mísy a hrnce s nízkým hrdlem. Okraje hrnců jsou vzhůru
vytaţené lištou (20 %), vně vytaţené (33%), římsovité (13 %), ven vyhrnuté s vytaţením
(10%), ven vyhnuté jednoduché (8%), nebo s podţlabením i podříznutím (11 %). Pouze jeden
zesílený a hraněný okraj pochází z mohutné nádoby - zásobnice (Poláček 1992).
Výzdoba hrnců se soustřeďuje na plecích, ale je častá i na okrajích nádob. Velice oblíbeným
motivem výzdoby jsou obvodové rýhy a ţlábky (53 %), hřebenové, jednoduché i proplétané
vlnice (24%) a záseky nebo vrypy v řádce v podhrdlí (15 %). Spíše jako doplněk výzdoby
jsou zjištěny i klasovité vpichy a záseky ((5 %) a radélka (4 %). Hmota keramiky patří hlavně
skupině II (48 %) a I (55 %), dále skupině III (10 %), IV (3 %), a nechybí ani přepálená
keramika skupiny V (4 %).
Zajímavé jsou dva zlomky hrnců s nízkým hrdlem z nichţ jeden je zdoben na okraji systémem
vtlačených rýţek (Poláček 1992). Fragment polokulovité misky je ozdoben obvodovými pásy
vlnice a ţlábků a na dvou dnech nádob se objevily pozůstatky značek ve formě dělených
kruhů. Z poloviny je zachován diskovitý přeslen z jemně plavené hlíny. Ze ţelezných
předmětů byly zjištěny „ovčácké“ pérové nůţky a amorfní kusy dalších předmětů.
Pro datování nalezené keramiky a potaţmo i celé lokality mají největší význam dvě nalezené
záušnice. Jsou zhotoveny z tenkého bronzového drátu s esovitým ukončením. Jejich průměr je

36 a 58 mm (Poláček 1992).
Svým provedením patří do závěrečné fáze mladohradištního období do druhé poloviny 12 . aţ
první poloviny 13. stol. Do 12. aţ 13. století datuje sídliště i L. Poláček (1992), který na
lokalitě, vzhledem k situování sídliště a pozdně románského kostela na konec skalnatého
ostrohu předpokládá románský dvorec. Lokalita zřejmě patřila do areálu zaniklé osady
Kosovice.
Na polích v trati Kosovice leţící JV obce vpravo silnice do Klučova na návrší v nadmořské
výšce asi 480 m bylo v souvislosti s výzkumem u kostela sv. Marka zjištěno několik
porušených objektů a ojedinělé zlomky středověké keramiky (Karasová 1962). K nim lze s
určitou výhradou přiřadit i ojedinělé zlomky raně středovéké keramiky získané povrchovým
sběrem roku 1996. Jeden nalezený drobný střep zdobený pásy radélka datuje nálezy do první
poloviny 13. století. Jak napovídá sám název polní trati a dále podle sdělení některých
místních obyvatel stávala v těchto místech zaniklá osada Kosovice (Dvorský 1906)
Vlastivěda moravská.
Zaniklé Kosovice, které tu nablízku stávaly, byly snad trhovou vsí s nemalým významem své
doby. Mimo to těsně pod „Marečkem“ vedla kdysi prastará cesta z třebíčského kláštera na
Znojmo. Další cesty , které se tu křiţovaly, vedly na Hrotovice, Koţichovice a Slavětice.
Známá pověst o Libuši, která v blízké studni prý napájela svého koně, je rovněţ
staroslovanského původu. Další stará pověst vypráví o dutých stromech, kde byly pěstovány
včely a z medu se vyráběl pověstný „medeček“, nápoj mezi starými Slovany hojně rozšířen.
Bude jen ke cti archeologům a historikům, budou li tomuto místu v budoucnu věnovat více
pozornosti. Jistě se jim podaří odhalit další stránku dějin našeho kraje a tak obohatit naše
vědomosti o počátcích osídlení této oblasti.
Pramen: Milan Vokáč: Počátky města Třebíče a nejbliţšího okolí ve světle archeologických
pramenů.
Vyobrazení archeologických nálezů - viz. str. 3.

ŢILI TU PŘED NÁMI:
Ves Stříteţ (r. 1654), z téţ vsi od starodávna tento níţe psaný plat a povinnosti vycházely na
kopy moravský, groše a peníze bílý. V nově nyní tento níţe psaný plat vychází na rýnský
zlatý, krejcary a peníze malý.
Bureš Lichvice z úroku místo obilí sutýho o sv. Václavu (4 zl 23 kr), z úroku z lánu
gruntovního o sv. Jiří (50 kr), téţ o sv. Václavu (50 kr), z 5 kusů pusté roli a louky od ní (27
kr. 5,5), z kopaniny o témţ čase (11 kr), z kusů roli o popluţí panskýho (5 kr. 3,5), ze zahrady
k gruntu přifařené (3 kr) a slepice o sv. Jiří 2 - vajec 15.
Vávra Hranáč z úroku místo obilí sutýho o sv. Václavu (4 zl. 23 kr), z úroku z lánu
gruntovního o sv. Jiří (50 kr), téţ o sv. Václavu (50 kr), ze 7 kusů roli pusté (11 kr. 2), z
kopaniny o témţ čase (15 kr. 3,5), z kusu roli od popluţí panskýho (5 kr. 3,5) a slepice o sv.
Jiří 2 - vajec 15.
Vávra Baloun z úroku místo obilí sutýho o sv. Václavu (4 zl. 23 kr), více z lánu gruntovního
o sv. Jiří (50 kr), téţ o sv. Václavu (50 kr), z 8 kusů roli pusté (19 kr. 4), z kopaniny o témţ
čase (13 kr), z kusu rolí od popluţí panskýho (5 kr. 3,5), z kousku roli u Hlouška (1 kr. 3,5) a
slepice o svatém Jiří 2 - vajec 15.
Pavel Weleba, z úroku za obilí suté o sv. Václavu (5 zl. 33 kr. 4), z úroku z lánu gruntovního
s sv. Jiří (23 kr. 2), téţ o sv. Václavu (23 kr. 2), z 5 kusů pusté roli a louky od ní (1 zl. 4 kr. 5),
z kopaniny o témţ čase z kusů roli (25 kr. 4), od popluţí panského (12 kr. 5), ze zahrady k
gruntu přifařené (7 kr), za dvě slepice po 8 kr o sv. Jiří, za 15 vajec (3 kr. 4,5).

Jakub Krátkej, z úroku za obilí sutý o sv. Václavu (5 zl. 33 kr. 4), z úroku z lánu
gruntovního o sv. Jiří (23 kr. 2), téţ o sv. Václavu (23 kr. 2), ze 7 kusů roli pusté (26 kr. 2), z
kopaniny o témţ čase (36 kr. 1), z kusů roli od popluţí panskýho (12 kr. 5), za 2 slepice po 8
kr o sv. Jiří (16 kr), za 15 vajec (3 kr. 4,5).
Jan Šašek, z úroku za obilí suté o sv. Václavu (5 zl. 33 kr. 4), z úroku z lánu gruntovního o
sv. Jiří (23 kr. 2), téţ o sv. Václavu (23 kr. 2), z 8 kusu roli pusté (45 kr. 4), z kopaniny o témţ
čase (30 kr. 2), z kusu roli od popluţí panského (12 kr. 5), z kusu u Hlouška (3 kr. 3), za 2
slepice po 8 kr. o sv. Jiří (16 kr.), za 15 vajec (3 kr. 4,5).
Václav Grunth, z úroku místo obilí sutýho o sv. Václavu (4 zl. 23 kr.), více úroku o sv. Jiří
(10 kr), téţ o sv. Václavu (10 kr), z 9 kusů roli pusté (14 kr. 2), z kopaniny o témţ čase (8 kr),
z kusu rolí od popluţí panskýho (5 kr. 3,5), slepice o sv. Jiří 2 - 15 vajec.
Václav Krška ze dvoru o sv. Jiří (3 zl) a téţ o sv. Václavu (3 zl. 15 kr.).
Matěj Nahodil, z podsedku o sv. Jiří (24 kr. 3,5), téţ o sv. Václavu (24 kr. 3,5), z kopaniny
nové (15 kr) a slepice o sv. Jiří 1- 10 vajec.
Vondra Nemrcák, z úroku místo obilí sutýho o sv. Václavu (4 zl. 23 kr.), více úroku o sv.
Jiří (10 kr), téţ o sv. Václavu (10 kr), z 5 kusu rolí pusté a loučky (24 kr. 1), z kusu rolí od
popluţí panského (5 kr. 3,5) a slepice o sv. Jiří 2 - vajec 15.
Pavel Grunth, z úroků za obilí suté o sv. Václavu (5 zl. 33 kr. 4), více z úroku z lánu
gruntovního o sv. Jiří (23 kr. 2), téţ o sv. Václavu (23 kr. 2), z 9 kusu rolí pusté (33 kr. 2), z
kopaniny o témţ čase (18 kr. 5), z kusu rolí od popluţí panskýho (12 kr. 5), za 2 slepice po 8
kr. o sv. Jiří (16 kr), za 15 vajec (3 kr. 4,5).
Jan Krška, ze dvoru (bejvalo prve manství) o sv. Jiří (3 zl. 30 kr.), téţ o sv. Václavu (4 zl. 5
kr.).
Bartoň Nevoral, z podsedku o sv. Jiří (57 kr. 1), téţ o sv. Václavu (57 kr. 1), z kopaniny
nové o témţ čase (35 kr), za 1 slepici o sv. Jiří (8 kr), za 10 vajec (2 kr. 3).
Václav Nevoral, z úroku za obilí suté o sv. Václavu (5 zl. 33 kr. 4), z úroku z lánu
gruntovního o sv. Jiří (23 kr. 2), téţ o sv. Václavu (23 kr. 2), z pěti kusů roli pusté a loučky
(56 kr. 2), z kusu roli od popluţí panskýho (102 kr. 5), za 2 slepice po 8 kr. o sv. Jiří (16 kr),
za 15 vajec (3 kr. 4,5).
Další v této listině uvedení občané ze Stříteţe: Vondra Veczerze, Šimek Štěpek, Vondra
Vondrouš, Říha Tuhej, Martin Krátkej, Pavel Valeckej, Václav Vencelík, Florián Neczas,
Vondra Vondrouš, Bureš Hurt, Jan Kozel, Mikoláš Vlk, Tomáš Vorzyšek, Martin Zavadil,
Pavel Valeckej, Matěj Maštera, Jíra Číţek, Šimek Ţídek, Vítek Dvořák, Václav Prokop a
Jakub Dvořák.
Pramen: Urbář třebíčského panství r. 1654.

K TEOLOGU JOSEFU ZVĚŘINOVI:
3. 5. 2003 byl ve Stříteţi slavnostně odhalen památník teologu Josefu Zvěřinovi. Téhoţ roku v
Horáckých novinách vyšel článek nazvaný „K Josefu Bohumilu Zvěřinovi“. V tomto článku
byly uvedeny některé nejasnosti ve vztahu k rodině Zvěřinů, jejíţ příslušníci v obci ţijí.
Jednalo se o to, zda rodina Zvěřinů je s teologem zpřízněna. Ujala jsem se úkolu toto
vypátrat. Přes známého ţijícího v Německu jsem získala adresu kněze, který mi poslal
duplikát oddacího listu rodičů teologa Josefa Zvěřiny z Vídně z Rakouska. Z oddacího listu
jsem vyčetla německý název vesnice Stiegnitz region Moravský Krumlov. Zde se narodil otec
Josefa Zvěřiny. Napsala jsem na farní úřad do Moravského Krumlova. Místní farář a
matrikářka mi odepsali, ţe Stiegnitz je německý název pro obec Trstěnice. Zde v této malé

vesničce mezi Moravským Krumlovem a Znojmem se narodil otec teologa Josefa Zvěřiny a
tím je dokázáno, ţe ze Stříteţe nepocházel!
Poznámka: Monsignor Géza Veselý, farář v Mikulově (působil také ve farnosti Třebíč
Jejkov) se setkal s teologem Josefem Zvěřinou krátce před jeho smrtí v Římě. Po mé
korespondenci mi poslal adresu na jednoho (asi posledního) ţijícího spoluţáka teologa Josefa
Zvěřiny Mr. Georga Svobody. Ten ještě ţije v Kanadě ve Winnipegu. S teologem Josefem
Zvěřinou byl pět a půl roku v Římě na studiích. Mr. G.. Svoboda na mé otázky odpověděl a
poslal stručný dopis. Všechny zajímavosti, články a dokumenty o teologu Josefu Zvěřinovi
shromaţďuji a zakládám do sloţky ke kronice.
Milí spoluobčané přeji Vám všem hodně zdraví, dětem hezké prázdniny a ostatním příjemnou
dovolenou.
Marie Dvořáková, kronikářka.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
Zastupitelstvo Obce Stříteţ na zasedání:
č. 3 ze dne 30. 03. 2009
Schvaluje:
* uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 1074/35 dle přílohy
* podmínky Rozhodnutí o udělení dotace na pořízení pracoviště CZECH POINT (částka
93.927 Kč)
* smlouvu o vypracování a podání ţádosti o dotaci v rámci IOP pro prioritní osu 2, oblast
intervence 2.1. „e-Government v obcích - Czech point“ včetně jejího vyúčtování a závěrečné
monitorovací zprávy
* architektonickou studii na chráněné bydlení s asistenční sluţbou dle přílohy
* rozpočtová změna č. 1 dle přílohy.
Rozhodlo o:
* výběru dodavatele na projekt novostavby mateřské školky - kancelář ETNA.
Zvolilo:
* do výběrové komise na dodavatele stavebních prací při výstavbě nové mateřské školky p.
Vladimíra Nováka a Ivana Hladíka.
Projednalo (bylo seznámeno):
* závěrečný účet Svazku obcí „Skládka TKO“
* závěrečný účet Mikroregionu Třebíčsko
* závěrečný účet svazku obcí „Vodovody a kanalizace“
* získané dotace na obnovu infrastruktury - 4.491.900 Kč
* získané dotace na obnovu kulturní památky „Stříteţ, zvonička“ - 44.290 Kč .
č. 4 ze dne 27. 04. 2009
Schvaluje:
* navýšení kapacity dětí v mateřské škole a stravovaných ve školní jídelně (výdejně) z 25 na
27, jejichţ činnost vykonává Mateřská škola Stříteţ 34, okres Třebíč, příspěvková organizace
* hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola Stříteţ ve výši - 3.221,51 Kč.
č. 5 ze dne 25. 05. 2009
Schvaluje:

* závěrečný účet obce a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stříteţ bez výhrad
* zápisy v obecní kronice bez výhrad
* aktualizované vyhlášky obce dle přílohy, a to:
-Vyhláška č. 01/2009 o místním poplatku ze psů
-Vyhláška č. 02/2009 o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství
-Vyhláška č. 03/2009 o místním poplatku z ubytovací kapacity
-Vyhláška č. 04/2009 o systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a
odstraňování komunálních a stavebních odpadů
* doplnění rozpočtové změny č. 1 dle přílohy.
Zrušuje:
* Vyhlášku o místním poplatku ze vstupného
Rozhodlo o:
* výběru dodavatele techniky pro zřízení kontaktního místa Czech Point, a to firmy DATAS,
s.r.o.
Děkuje kronikářce obce pí Dvořákové za vzornou práci při vedení kroniky obce.
č. 6 ze dne 29. 06. 2009
Schvaluje:
* zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 1056/19, 1056/22, 1056/24, 1056/26, 1056/27,
1056/28, 1056/29, PK 1074/2 - dle smlouvy v příloze.
* přijetí dotace na realizaci projektu „Pořízení pasportu“ od kraje Vysočina.
* přijetí dotace na projektovou dokumentaci Kanalizace a ČOV obce Stříteţ od kraje
Vysočina.
* rozpočtovou změnu č. 2
Bere na vědomí:
* připomínku občanů z lokality na Hřebelci k přívalovým vodám s tím, ţe obec bude ve
spolupráci s příslušnými odborníky hledat moţnosti řešení této situace.
Pověřuje:
* starostu obce k provádění rozpočtových změn v nezbytně nutném rozsahu, které budou
následně předloţeny ke schválení zastupitelstvu.
Schvaluje:
* doporučení hodnotící komise a výběr firmy Archatt Památky spol. s r.o. jako zhotovitele
stavby „Ubytovací zařízení, novostavba školky“.
* vyloučení uchazeče firmy Vesas, s.r.o. pro nesplnění kvalifikačních předpokladů.
Pověřuje:
* starosty obce podepsáním smlouvy o dílo na akci „Ubytovací zařízení, novostavba školky“
Stříteţ s vybranou firmou.
Schvaluje:
* přijetí úvěru od Komerční banky, a s., IČ 453 17 054 na předfinancování akce „Stříteţ
Obnova místních komunikací III. a IV. TŘ., úprava veřejných prostranství“ v následující
skladbě:
Krátkodobý úvěr na investiční akci ve výši 3 000 tis. Kč s následujícími parametry:
* vyčerpání úvěru: max. do 31.10. 2009,
* 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 za vedení úvěrového účtu: 300,- Kč.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU:
Komentář k některým rozhodnutím zastupitelstva:
1. Schválení aktualizovaných vyhlášek obce.
Vzhledem ke změnám legislativy jsme museli aktualizovat znění obecních vyhlášek.
Aktualizace nepředstavuje věcnou změnu v obsahu vyhlášek; je to v podstatě formální
přizpůsobení jejich znění stávající legislativě.
2. Rozpočtové změny.
Rozpočtovými změnami jsme aktualizovali rozpočtové příjmy
a výdaje zejména o:
* nerozpočtované výdaje a vícenáklady na skutečné výdaje
* výdaje (4.991.000 Kč - opravy a udrţování) a příjmy (přijatý úvěr 3.000.000 a převod z
rozpočtové rezervy 1.991.000 Kč) související
s dotací na obnovu infrastruktury obce
* dar na povodně (10.000 Kč)
* přijetí dotací na volby a vyúčtování voleb
* výdaje na projektovou dokumentaci na výstavbu nové mateřské školky (600.000 Kč).
3. Výběr dodavatele techniky.
Byl proveden výběr dodavatele techniky pro zřízení kontaktního místa Czech Point, a to firmy
DATAS, s.r.o. Tato firma nabídla v příslušném finančním rámci nejlepší parametry
technického vybavení pro zřízení kontaktního místa Czech Point.
4. Zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 1056/19, 1056/22, 1056/24, 1056/26,
1056/27, 1056/28, 1056/29, PK 1074/2 - věcné břemeno se zřizovalo firmě E.ON. kvůli
přístupu na pozemky
v lokalitě na Hřebelci, v nichţ má uloţené elektrické vedení.
5. Přijetí dotací - schvalovali jsme přijetí nových dotací a to dotaci na realizaci projektu
„Pořízení pasportu“ od kraje Vysočina ve výši 15.015 Kč (55 % z celkových nákladů 27.300
Kč) a dotaci na projektovou dokumentaci Kanalizace a ČOV obce Stříteţ od kraje Vysočina
ve výši 76.373 Kč (30 % z celkových nákladů 254.660 Kč).
6. Pověření starosty obce k provádění rozpočtových změn v nezbytně nutném rozsahu vzhledem ke zpřísněné legislativě je nutné mít všechny finanční transakce kryté rozpočtem
obce. Pro krajní situace, kdyţ by nebylo moţné časově čekat na rozhodnutí zastupitelstva,
jsem byl pověřen zastupitelstvem k provádění nezbytných rozpočtových změn, které budou
následně zastupitelstvu předloţeny.
7. Výběrové řízení na zhotovitele stavby „Ubytovací zařízení, novostavba školky“. V
červnu proběhlo výběrové řízení na zhotovitele této stavby. Na základě doporučení hodnotící
komise byl schválen výběr firmy Archatt Památky spol. s r.o. V této souvislosti bylo
projednáno vyloučení uchazeče firmy Vesas, s.r.o. pro nesplnění kvalifikačních předpokladů a
byl jsem pověřen podepsáním smlouvy o dílo na akci „Ubytovací zařízení, novostavba
školky“ Stříteţ s vybranou firmou.
8. Schválení přijetí úvěru od Komerční banky, a s., na předfinancování akce „Stříteţ
Obnova místních komunikací III. a IV. TŘ., úprava veřejných prostranství“. Abychom mohli
zrealizovat a přefinancovat další etapu revitalizace veřejných prostranství jsme schválili
přijetí krátkodobého úvěru na tuto akci ve výši 3.000 tis. Kč.
Zbyněk Procházka, starosta obce

Myslivečtí činovníci:

1915 - 1923 Gustav Mytyska (č. 39)
1924 - 1933 M. Hassek, továrník z Třebíče, nájem
1927 volen honební výbor: F. Dvořák (č. 17), G. Mytyska (č. 39), J. Procházka (č. 10), J.
Dokulil (č. 11), A. Dvořák (č. 6), J. Krška (č. 7)
1933-1939 M. Hassek, továrník z Třebíče, nájem
1939 volen honební výbor: J. Procházka, L. Výtešník (č. 4), F. Beneš (č. 14), J. Morava (č.
12), F. Dvořák (č. 17), A. Dvořák (č. 6), J. Dokulil (č. 11), K. Bazala (č. 19)
1949 zaloţena myslivecká společnost Stříteţ (prof. Svoboda, dlouholetý myslivecký
hospodář B. Bednář st., J. Straka, M. Beneš, atd.)
1950 J. Příbek, J. Beneš (č.78), L. Kutina a A. Pacal
1977 zaloţeno myslivecké sdruţení Koţichovice (MS Stříteţ spojeno s MS Koţichovice).
Předseda J. Venhoda, místopředseda B. Bednář st. (č. 55)
1992-2003 „Honební společenstvo Stříteţ“
2003 činnost MS Stříteţ přebírá „Honební společenstvo Stříteţ“, které umoţňuje výkon
práva myslivosti (členové a funkcionáři jsou uvedeni ve Zpravodaji č. 4/2008)

Český zahrádkářský svaz:
1986 - 1999 MVDr. Vladimír Komínek (předseda ČZS), č. 93
1999 - nyní Josef Nevrzal (předseda ČZS), č. 121

Oznámení:
CENY ZA PRONÁJEM KULTURNÍHO DOMU
pro rok 2009
* Narozeniny občanů ze Stříteţe (kulatiny) 500,- Kč
* Pohřby zdarma
* Akce místních organizací 1.000,- Kč
* Ostatní akce 4.000,- Kč
Platnost od 28. 1. 2009

Statistika - návštěvnost www stránek naší obce:
Návštěvnost našich www stránek neustále roste. Děkujeme. Pracujeme na nových, lepších
stránkách (Zpravodaje, foto, ...).
* Rok 2007 (579)
* Rok 2008 (1.689)
* Rok 2009 (3.300) - odhad (od 1.1. do 30.4.2009.......... 1.076)

Jednota Stříteţ - pracovní doba:

Pondělí 06:30 - 12:00
Úterý 06:30 - 14:30
Středa 06:30 - 13:00 14:00 - 16:30
Čtvrtek 06:30 - 12:30
Pátek 06:30 - 13:00 14:00 - 16:30
Sobota 07:30 - 10:00
Neděle zavřeno

Seriál - obce s názvem Stříteţ v ČR:
4. Stříteţ - okres Třebíč
Starosta: ing. Zbyněk Procházka
Obecní úřad Stříteţ 42
674 01 Třebíč
tel.: 568 844 337
e-mail: info@stritez.eu
www.stritez.eu
Nadmořská výška 440-540 m n.m.
Zeměpisná šířka 49o11´15´´
Zeměpisná délka 15o54´12´´
Výměra katastru 756 ha
Stříteţ je prastará osada, coţ dokazují vykopávky z neolitu (6000 - 3500 let před n.l.) a
paleonitu.
První písemná zmínka je z r. 1104 a souvisí se zaloţením benediktinského kláštera v Třebíči v
r. 1101.
Majitelé obce:
Stříteţ náleţela k třebíčskému mílovému právu. Od r. 1560 byl majitelem Burian Osovský a
po jeho smrti syn Smil Osovský z Doubravice, vynikající politik a vládce. Své první manţelce
Blance z Ţerotína daroval r. 1572 jako věnné právo i naši obec. V r. 1573 daroval druhé
manţelce Kateřině z Valdštejna i dvůr ve Stříteţi.
Zajímavosti v obci:
1. Románský kostelík svatého Marka - kulturní památka, jedna z nejstarších dochovaných
památek středověké sakrální architektury. Podle pověsti zde kolem r. 863 stál dřevěný
kostelík, který nechali postavit Cyril s Metodějem. V dnešní podobě byl postaven asi ve 12.
stol.
2. Barokní kaple s márnicí - kulturní památka, stojí vedle kostela. Dal ji postavit sádecký
vrchnostenský úředník Lukáš Georg Cyprianus v r. 1648.
3. Zvonička na návsi - ukázka lidové architektury pol. 19. stol. Před ní je umístěn památník
Josefu Zvěřinovi z r. 2003.
4. Památník obětem 1. světové války na návsi.
5. „Libušina studně“ - v ní dle pověsti kněţna Libuše napájela svého koně.
6. Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1737.

Osobnosti (rodáci obce):
Jiří Dvořák (*10.4.1891, † 25.1.1977) - akademický malíř, inţenýr, profesor matematiky a
kreslení. V r. 2007 byla na rodném domě odhalena pamětní deska.
Josef Zvěřina (*3,5,1913, † 18.8.1990) - kněz, profesor, teolog, obhájce náboţenské svobody
a poradce kardinála Tomáška. Podepsal CHARTU 77. Utonul v moři u Říma, a to den po
setkání s papeţem Janem Pavlem II. Je pohřben v Praze na Vyšehradě.
Josef Procházka (*12.9.1899, † 28.12.1971) - starosta obce.

Seriál zámky na okrese Třebíč:
Zámek Náměšť nad Oslavou
Zámek ve své renesanční podobě byl přestavěn v r. 1565-1578 moravskými pány ze Ţerotína
na místě starého hradu ze 13. století. Hrad, z něhoţ se zachovala obranná kruhová věţ a části
hradebního zdiva, stával na místě nynějšího severovýchodního rohu zámku.
V r. 1583 zdědil náměšťské panství Jan Diviš ze Ţerotína. V této době je náměšťsko
významným střediskem kulturního a společenského ţivota na Moravě. Vzniká pěvecký sbor,
byla zaloţena tiskárna (v r. 1533 vytiskla první českou gramatiku, v r. 1535 první český
slabikář). V pobělohorské době kupuje náměšťsko císařský generál Albrecht z Valdštějna.
Ten panství předal Werdenbergům. Od r. 1733 vládne Adrián z Enkenvoirtu, od r. 1743
Kufštejni a od r. 1752 Haugwitzové. Hraběcí rodu Haugwitzů ţil na zámku do r. 1945. Po
válce bylo panství zkonfiskováno a zámek upraven pro letní sídlo prezidenta. Dr. Edward
Beneš zde byl krátce v r. 1947.
Vzhledem k prostorným a světlým sálům zde Státní památková správa v r. 1949 umístila
sbírku závěsných koberců (tapisérie), obrazy (Veronese, Tintoretto, Zampieri, Bellotto, Luini,
Lawrence,...) a historický mobiliář (nábytek, porcelán, keramika, kachlová kamna, křišťálové
lustry,...). Dále je zde vyhlídková terasa a zámecká kaple - okna presbytáře jsou pojata v
gotických tvarech. Inventář kaple se rozrůstal od 80. let 17. stol. do poloviny 18. stol. Ve
svém celku kaple představuje významnou památku barokního interiéru na Moravě.

Zámek Nové Syrovice
Na místě dnešního zámku stála původně tvrz, kterou postavil po r. 1529 Mikuláš z Víckova,
kdy mu bylo panství Syrovice zapsáno. Začátkem 17. stol., kdy byl vlastníkem syrovického
panství Jan Čejka z Olbramovic, byla tvrz přestavěna na renesanční zámek. Tato podoba
zámku však zanikla počátkem 18. století, kdy byl přestavěn v barokním stylu. V letech 18201830 byl zámek přestavěn v klasicistním slohu a tuto podobu si zachoval dodnes. Zejména
interiéry byly upraveny v empírovém stylu. K zámku přiléhá anglický park vzniklý
v polovině 19. století.
Zámek po r. 1945, kdy musel ze zámku odejít jeho poslední majitel hrabě Stubenberg, slouţil
jako kasárna. Od počátku šedesátých let byl vyuţíván jako domov důchodců. V r. 1996 došlo
k přeměně zámku v Ústav sociální péče a od r. 1997 je jeho část vyčleněna pro léčbu
chronických alkoholiků.
Zámek s parkem je zařazen mezi chráněné památky.
V Nových Syrovicích se 4. 4. 1790 narodil lupič a vrah Jan Jiří Grasel, který byl za své

brutální zločiny popraven 31.1.1818 ve Vídni. Rozporuplná postava, po které v českém jazyce
zbylo nehezké slovo grázl a řada pověstí a vyprávění. Více na www.graselovy-stezky.cz.

Zámek Okříšky
Zámek se nachází v areálu bývalého hospodářského dvora ve východní části obce.
Původně zde stála gotická tvrz z r. 1375, kterou v r. 1466 získal rytířský rod z Hrochova. V
jejich v1astnictví byla skoro 100 let a přebudovala se v pozdně gotickém stylu. V 16. stol.
Ţeletičtí přestavěli tvrz v renesanční zámek zdobený sgrafitovou fasádou. Koncem 17. stol. za
Levesů byl zámek přestavěn barokně. V r. 1751 brtničtí Collaltové připojili Okříšky k
brtnickému panství a zámek přestavěli (barokně členěné průčelí). V 18. stol. za rytířů von
Hoch byla barokizována průčelí. V této době zámek slouţil jen jako úřední a hospodářská
budova. Ve 20. stol. byla opakovaně opravována krytina. Po r. 1945 zámek uţívalo JZD a od
r. 1991 se upravují hospodářské budovy ve dvoře u zámku. V r. 2000 koupila zdevastovaný
zámek s hospodářskými budovami obec Okříšky. Začala obnova zámku a bylo doporučeno
vyhlášení celého dvora za kulturní památku. V současné době je v zámku domov důchodců a
nová radnice městyse.
Zámek je patrová obdelníková budova, na nádvorní straně je barokní bohatě členěná fasáda,
pod ní jsou renesanční sgrafita s motivy mořských panen, které mají silně zdůrazněné ţenské
rysy. V současné době probíhá důkladná rekonstrukce všech budov zámku.

Ţivot v obci - co se událo:
1. Vítání jara - topení Morany - děti z MŠ (31.3.2009), 2. Úklid silnice (6.4.2009), 3.
Velikonoční hrkání, hrkalo 25 dětí (9.4.2009), 4. Pomlázka - mrskačka (13.4.2009), 5.
Skákací hrad na návsi pro děti zdarma (19.4.2009), 6. Stavění máje, délka 18m, stavělo 25 lidí
(25.4.2009), 7. Pouť sv. Marka ve Stříteţi, více foto na rubu (26.4.2009), 8. Zahájení
výstavby chodníku do Třebíče!!! (29.4.2009), 9. Tradiční setkání s důchodci za účasti paní
Marie Smutné - 2.5. oslavila 90. roků (8.5.2009), 10. Divadelní představení: „Svatba pod
deštníky, aneb zvoní se po třetí“ (8.5.2009), 11. Oprava boţích muk, opravu provedli: Dvořák
J., Kudláček L. a Pavlík, Z., 12. Mistrovství ČR kluzáků na letišti u Stříteţe (9.5.2009), 13.
Oprava věţe kostela - výměna trámů z důvodu zatékání vody a hromosvodů (8.6.2009), 14.
III. turnaj ve stolním tenisu pořádaný obcí. Hrálo 10 hráčů. Pořadí: 1. V. Kudláček, 2. S.
Simonides a 3. L. Buchal (20.6.2009), 15., 16. Krupobití a silný déšť (50 mm) v obci. Voda
zničila zahrádky, vyvrátila starou vrbu na hrázi rybníka „Mareček“ z r. 1940 a poprvé od r.
1966 vytekla voda na náves z rybníka „Na návsi“ (25.6.2009).

Ţivot v obci - připravujeme:
Stolní tenis - tréninky
* místo: kulturní dům
* datum: od 2. 9., kaţdou středu,

* čas: dle dohody (18:00)

Kostel sv. Marka - interiér:
1. Pohled z kůru - na jednolodní svatyni - jediný oltář v presbytáři (v kněţišti) směřuje k
východu.
2. Pohled na oltář a kazatelnu - koncem 19. stol. byl z kostela necitelně odstraněn původní
kamenný oltář a nahrazen dřevěným. Oltář a kazatelnu pozlatil A. Čaloud.
3. Varhany - detail - pocházejí z r. 1882. Na tyto varhany hrával PhDr. Otmar Urban (*1922 †2004) - hudební znalec, pedagog, kritik, varhaník a člen Asociace hudebních umělců a
vědců. Do Stříteţe jezdil hrát na varhany a zpívat při mších a pohřbech.
4. Oltář a obraz - detail - oltářní obraz je z r. 1797 a namaloval jej Václav Hartmann.
5. Dřevěná vazba na věţi kostela - stojí na staré věţi vybíhající ve zděný jehlanec. Jedná se o
starou kříţovou klenbu. Pod ní jsou zavěšeny dva zvony z r. 1521 a z r. 1553. Větší zvon v r.
1995 nešťastně pukl a byl v r. 1996 nahrazen novým zvonem z dílny Marie Tomáškové z
Brodku u Přerova a posvěcen p. Jiřím Paďourem.

Jak šel čas - velkostatek č. 12 a 13.:
1. Dvůr - velkostatek číslo 12 a 13. Fotografie zachycuje místní občany při likvidaci poţáru
stodoly, kterou údajně zapálily děti. Foto r. 1912.
2. Osudy dvora jsou shodné s historií obce. Ke dvoru patřilo 129 ha polí, 11 ha luk, 1 ha
pastvin, 1,6 ha zahrad, 2 ha neplodné půdy, 93 ha lesů a 4 rybníky, ... Foto r. 1945.
3. Původní stav budov před uskutečněnou rekonstrukcí - stáje r. 2002, ostatní prostory r. 2005.
Foto r. 2001.

Jak jde čas - pouťový víkend - Stříteţ:
6 fotografií.

Publikováno dne: 26.6. 2009

