ZPRAVODAJ č. 1/2009

Úvod:
Váţení občané,
v letošním roce byla naše obec opět úspěšná v získání dalších dotací. Nejvýznamnější dotace
byla obci přiznána z Programu obnovy venkova. Jedná se o projekt, který bude realizován
v průběhu letošního roku, a jehoţ celkové výdaje budou činit 4.991.000 Kč, z toho dotace
4.491.900 Kč (tj. 90 %). Z této částky budou hrazeny zejména následující opravy a investice:
* stavební výdaje na obnovu místní komunikace od p. Oberreitera k přehradě (do „Hliníka“)
včetně rekonstrukce lávky přes potok
* instalace zpomalovacích prahů v nebezpečných místech obce
* výdaje na obnovu spodního parku
* výdaje na opravu zbývající části chodníku od obecního úřadu aţ na okraj obce směrem k
Třebíči
* výdaje na opravu chodníku od horní autobusové zastávky ke kulturnímu domu
* výdaje na opravu chodníku před „řadovkami“ ve ţlebě včetně vybudování parkovacího
pruhu pro automobily
* výdaje na opravu kontejnerových stání na tříděný odpad
* výdaje na rekonstrukci a rozšíření veřejného osvětlení
* výdaje na nákup techniky na údrţbu veřejných prostranství
a zahradního traktoru.
Dalšími získanými dotacemi jsou prostředky od Kraje Vysočina, a to:
* na obnovu kulturní památky „Stříteţ, zvonička“, na jejíţ opravu bude vynaloţeno celkem
147.637 Kč, z toho dotace bude činit 44.290 Kč (30%)
* na další opravu zbývající části střechy nad mateřskou školkou, na jejíţ opravu bude
vynaloţeno celkem cca 300.000 Kč, z toho dotace bude činit 134.000 Kč (45%)
* na pořízení kompostérů, které budou občanům bezúplatně zapůjčeny, jejichţ pořízení bude
stát cca 176.800 Kč, z toho dotace bude činit 86.632 Kč (49%).
Současná ekonomická situace v posledních měsících způsobuje problémy i při likvidaci všech
druhů odpadů. Abychom alespoň částečně pomohli řešit tuto situaci, rozhodli jsme se s
pomocí dotace z Kraje Vysočina pořídit různé druhy kompostérů, které jste si sami vybrali.
Tyto kompostéry Vám dle pořízeného seznamu bezplatně poskytneme. Pro občany, kteří si
kompostéry z jakýkoliv důvodů nestihli objednat a budou mít o ně zájem, máme v rezervě
dostatečný počet různých typů. V nejbliţší době proběhne
v kulturním domě školení, jak správně kompostéry pouţívat,
a současně budou při tomto školení zájemcům kompostéry předány. O termínu Vás budeme
včas informovat.
Doufám, ţe se nevyskytnou nějaké překáţky a všechny tyto významné akce se podaří bez
problémů zrealizovat.
Procházka Zbyněk, starosta obce
Poţehnané Velikonoce vám všem přeje
P. Vlastimil Protivínský, Třebíč - Jejkov

Základní data:
Aktuální počet obyvatel: 491
Aktuální čísla popisná: 171
Cholera 1832-36, 1866
Chřipka 1889, 1926, 1935
Mor 1507, 1541, 1558
Mor 1574, 1673
Mor 1680, 1713-16
Úplavice 1615-16
Dobytčí mor 1711-12, 1938
Slintavka, kulhavka 1889, 1938

Informace pro občany:
1. Nové cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a se dvěma biometrickými údaji budou
vydávány od 1.4.2009!
Všechny typy vydaných cestovních pasů jsou platné po dobu platnosti.
K cestám do států EU lze pouţít cestovní pasy a také občanské průkazy.
Ministerstvo vnitra, odbor správní činnosti, únor 2009.
2. Mobilní svoz nebezpečného odpadu - jaro 2009. Esko-T, Třebíč.
Termín: 9.5.2009
Čas: 10:05 - 10:15 (U Jednoty) a 10:15 - 10:25 (křiţovatka na Koţichovice)
Co se odváţí: akumulátory, obaly od barev, olejů a chemikálií, zářivky, výbojky, TV, rádia,
osobní pneu bez disků, ledničky, pračky, sporáky, vysavače, mikrovlnky, friťáky a drobné
elektrozařízení (fény, telefony,...).

Společenská rubrikla:
Rozloučili jsme se (I. -III. 2009):
Josef Juţanin (24.2.), 81 let, č.p. 82
Jarmila Doleţalová (30.3.), 77 let, č.p. 109
Odhlášení občané (I. -III. 2009):
Ivo Janoštík (č.p. 103)
Významná ţivotní jubilea:
duben:
Jaroslava Benešová (75), Stříteţ 71
květen:
Marie Dvořáková (70), Stříteţ 88

červen:
Věra Široká (75), Stříteţ 90
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, rodinné pohody a štěstí

Hudební skupiny, kde hrají nebi hráli občané ze Stříteţe (č.1):
BAGR (bagrcz.cz)
Doba působení (1983 - nyní).
Členové: Petr Szabó - zpěv, Petr Kotalík - kytara, Jaromír Heralecký - basa, Jiří Trţil klávesy, Lukáš Doleţal - bicí.
DEHET (dehet.webzdarma.cz)
Doba působení (1998 - 2004).
Členové: Jan Bednář - bicí, Ja-romír Heralecký - basa a zpěv, Pavel Černý - kytara.
DUO LOJZO
Doba působení (1990 - nyní).
Členové: František Dvořák - bicí, Bedřich Chytra - varhany a zpěv, Zdeněk Pátek - trombón.
GARANT
Doba působení (1991 - nyní).
Členové: Jaromír Heralecký st. - klávesy a zpěv, Jaromír Heralecký ml. - kytara, Antonín
Zvěřina - basa, František Ondráček - bicí

Selská jízda okresu Třebíč:
Politický okres třebíčský měl dvě Selské jízdy, Selskou jízdu okresu Třebíč a Selskou jízdu
okresu Náměšť. Selská jízda náměšťská náleţela do znojemského sboru Selských jízd a
třebíčská patřila ke Staňkovu sboru Selských jízd se sídlem v Jihlavě. Selská jízda okresu
Třebíč (fotografie na rubu Zpravodaje) byla zaloţena v r. 1925 Okresní jednotou
republikánského dorostu v Třebíči a čítala tehdy 16 členů. V r. 1926 přijala organizační řád
Ústředí selských jízd v Praze a podle toho se řídila. Také v technickém směru se řídila
cvičným a závodním řádem vydaným ústředím a dbala všech pokynů, jeţ vesměs přispěly k
jejímu rozvoji. Do r. 1932 vstoupila se 67 členy činnými a 106 členy přispívajícími.
Činnost v prvých letech omezovala se na stránku výchovnou, výcvikovou a chovatelskou.
Jako první veřejné vystoupení bylo převzetí vlajky darované okresní jednotou
republikánského dorostu dne 7. 8. 1927 v Třebíči.
Organizační a výcvikovou zkoušku absolvovala 15. 9. 1929 veřejným vystoupením ve
Stříteţi, která jako první vystoupení Staňkova sboru selských jízd organizovala a připravila
technicky s úplným zdarem. Při tomto vystoupení získala prvé místo v soutěţi jízdárenské a
jednotlivci získali mimo to 6 cen prvních, 6 cen druhých, 4 třetí a 2 čtvrté ceny. V tomto roce
pořádala celou řadu cvičných hodin a vyjíţděk do terénu, zvláště pak „Hubertovu“ jízdu, které
se zúčastnilo 9 členů při absolvování trati dlouhé 16 km.
V r. 1930 absolvovala mimo jiné zájezd okresu na sborové vystoupení do Velkého Meziříčí,
kde získali jednotlivci 4 první ceny, 1 cenu druhou a 1 třetí. V r. 1931 se účastnila opět

povinným zájezdem třetího sborového vystoupení Staňkova sboru selských jízd v Jihlavě (20.
a 21.6.1913). Ač slavnosti spadaly do plné senoseče účastnil se okres značným počtem
jezdců a jednotlivci získali opět 1 druhou a 1 třetí cenu. Mimo to účastnilo se šest členů
povinného zájezdu Staňkova sboru na prvé zemské vystoupení Selských jízd v Olomouci (6.
září), kde se ve velké konkurenci umístili na čestných místech.
Jako v letech předcházejících, ale ve zvýšené míře, byly pořádány pravidelně v neděli a o
svátcích výcvikové vyjíţďky a byla absolvována „Hubertova“ jízda dvanácti účastníky na
trati Stříteţ - Slavice - Mikulovice - Sadek, kde bylo „halalli“ a současné zaloţení V. okrsku.
Selská jízda okresu Třebíč čítala pět okrsků, které byly postupně zaloţeny počínaje r. 1929
pro snadnější organizování výcviku v jízdě koňmo a vozmo. V čele selské jízdy okresu Třebíč
byl jako první starosta od r. 1925-1928 Augustin Malena, stavitel z Výčap. V r. 1929 MVDr.
Augustin Zábojník, okresní zvěrolékař. Prvým náčelníkem byl zvolen J. Cejpek z Petrůvek,
krerý působil aţ do konce r. 1929, kdy převzal funkci náčelníka B. Němec z Valdíkova. 22.
11. 1931 se stal náčelníkem Fr. Dvořák ze Stříteţe č. 17 (otec pana Fr. Dvořáka z č. 17 a paní
Marie Ondráčkové z č. 2).
Činnost vzdělávací a výchovná byla prováděna pořádáním přednášek a předváděním
vhodných filmů. Stránka chovatelská byla velmi pečlivě sledována jednak přednáškami,
jednak speciálními kursy. Přitom bylo dbáno zejména toho, aby členové odborným
působením svůj dosavadní koňský materiál zlepšovali, zejména po stránce vhodnosti a
vytrvalosti v zemědělském podnikání a hleděli vychovat materiál pevný, vůči chorobám
odolný a mírné a klidné povahy.
Po stránce výcvikové bylo dbáno v prvé řadě toho, aby se členové seznámili se správným
uzděním, sedláním a postrojem, který koni dovoloval splnit poţadavky na něj kladené a
dovolil mu také snadno se jich zhostit účelným vyuţitím svých sil. Dále bylo dbáno toho, aby
členové poznali schopnosti koně, dovedli jich vyuţít bez jakéhokoliv přepínání v praktickém
ţivotě a aby jejich poměr ke koním stal se přátelštějším.
Takovým způsobem bylo vyuţito sportovní stránky k uţitečným účelům, nehledě k tomu, ţe
dorostu venkova dostal se zdravý, laciný a pěkný sport, který působil na duševní vlastnosti
budoucích zemědělců tím, ţe se cvičili v obratnosti a rychlém myšlení, posilovali odvahu a
ušlechtilé soutěţení o lepší výkony a úspěchy.
Bratrský poměr, který v organizaci vládl a dobrovolná kázeň potlačovaly nezdravé touhy
jednotlivců po uplatnění se bez ohledu na celek a působily k pěstování svornosti a sebekázně.
Společné zájmy a ušlechtilé cíle působily, ţe členové přenášeli bratrský poměr i do ţivota
mimospolkového, hleděli se navzájem podporovat. Duševní rytířství, které bylo cílem,
působilo, ţe do řad se hlásili noví a noví členové, kteří byli ku prospěchu obcím, okresu
i republice.
Poznámka: Kroje pro „Selskou jízdu“ šil krejčí Karel Fučík z Kojetic.

Kovářství:
Původ kovářství sahá do daleké minulosti do 3 tisíc. př. n. l. První ţelezné výrobky ze ţeleza
meteorického i zemského se objevují v Mezopotámii, Sýrii, Egyptě. Tyto výrobky byly tak
vzácné, ţe byly ukládány vladařům spolu se zlatem do hrobů. Nejstarší archeologický nález
kovářského nářadí na našem území je ţelezný prsten u Býčí skály na Moravě (kultura
halštatská), kovářské kladivo, nýty, pilník aj.
Ţivot na vesnici byl nepředstavitelný bez kováře, zejména v zemědělských oblastech.
Kovárny byly vybudovány téměř v kaţdé vesnici. Byly umístěny vţdy při silnici, to uţ
souviselo s formanskou tradicí. Převáţně byly stavěny z kamene. Kromě kováren patřících

vyučeným kovářům si sedláci budovali na odlehlých samotách často i malé soukromé
kovárničky, aby si mohli sami udělat nejběţnější kovářské práce, např. naostření motyky,
sekyry, přibití podkov, nejrůznějších nástrojů pro podomáckou výrobu: dláta, pořízy aj.
Kováři byli váţenými mistry pro svoji dovednost, všestrannost a nepostradatelnost.
Kovářské řemeslo mělo své kouzlo, pracovalo se s otevřeným ohněm, který pomáhal přetvářet
ţelezo v různé nástroje. Význam kovářského řemesla ještě vzrostl vyuţíváním koní jako
potahové síly. Vznikla nová profese kování koní a tak mnohým kovářům přinesla nový název
kovář podkovář. Byl-li kovář také podkovářem, měl na vývěsním štítě napsáno „Kovář a
zkoušený podkovář“. Dobře okovat koně byla umělecká práce. V dřívějších dobách si museli
kováři udělat podkovy i hřebíky do nich. Ty musely být ploché, konické s plochou hlavičkou
a ne příliš tvrdé, aby se mohly vyčnívající špičky z kopyta dobře zahnout. Podkovy musely
být dobře tvarované, aby dobře přilnuly ke kopytu a koně netlačily. Menší sedláci, kteří
neměli koní, pouţívali k tahu voly a krávy. Podkovy pro hovězí dobytek se nazývaly „půlky“.

Zkoušky civilních pdkovářů:
Na vojenských školách podkovářských v Brně a Olomouci se konaly zkoušky pro civilní
podkováře, kteří se nemohli vykázat vysvědčením, ţe odbyli s prospěchem půlroční běh
učební z podkovářství a chtěli nabýt oprávnění k samostatnému provozování ţivnosti
podkovářské. Kteří chtěli, museli se dostavit k c.k. okresnímu hejtmanství v Třebíči a doloţit
předepsané průkazy o řádném vyučení se řemeslu podkovářském a o nejméně tříletém
zaměstnání jako pomocník podkovářský (pracovní kníţkou) na c.k. moravském
místodrţitelství v Brně. Rovněţ při zemské hospodářské škole v Přerově byl zřízen
šestinedělní přípravný běh pro podkováře. Podmínkou bylo vyučení řemesla podkovářského a
tříleté zaměstnání jako tovaryš. Navštěvovatelé tohoto běhu splatili učiteli o kování za
upotřebený materiál pět zlatek obdrţeli bezplatně 10 ks podkov, které si sami jako vzorky
zhotovili.
Podle archivních dokladů ve Stříteţi pracoval kovář Josef Česnek. Roku 1872 činil nájem z
kovárny 40 zl. Po něm nastoupil Václav Výtešník (z Křiţanova). Chtěl původně odejít do
Lipníka, ale dozvěděl se, ţe ve Stříteţi v č. 21 je kovárna na prodej. Tento dům koupil. Z
archivního dokladu II. pozemkové knihy cituji: „ Na základě vysokého zemského výboru ze
dne 20.6.1874 pak trhové smlouvy uzavřené mezi obcí Stříteţskou pak manţelama Václavem
a Helenou Výteznik ze dne 11.10.1874 je na tuto kovárnu právo vlastnické pro manţele
Václava a Helenu Vyteznik“. To byli praprarodiče pí Ondráčkové č. 21 a Fr. Dvořáka č. 17.
Jejich babička si vzala pana Fr. Křivánka ze Zárubic, také kováře. Panu Křivánkovi byla
16.9.1910 udělena koncese. Jako svobodný byl v Rakousku na zkušenou. Kováři vyučení
řemeslu ještě v době Rakousko-Uherska chodívali na „vandr“ na zkušenou. Hodně jich
pracovalo ve Vídni a následkem toho měly kovářské nástroje jména, která vznikla
zkomolením němčiny např.: „durchhamr“ - kladivo probíjecí, „duchšlák“ - průbojník,
„kerner“ - dulčík, „majzlík“ - sekáč, „ráf“ - obruč, „falbok“ - podnoţka ke kování koní,
„grajfcirkl“ - obkročné hmatadlo, „krejshamr“ - kladivo kříţové, „kvintbor“ - závitník,
„bormašina“ - ruční vrtačka, „lajšpic“ - prohrabávač ohně, „rafcígl“ - potáhlík, „lajer“ kolovrátek „runthamr“ - horní zápustka, „runtštekl“ - spodní zápustka, „sézhamr“ - sedlík,
„špicangle“ - kleště do ohně jednoduché, „špicštekl“ - vlček, „šrubštok“ - kloubový svěrák ,
„ventajs“ - vratidlo aj. názvy“.
Pan Křivánek pracoval s učněm asi do r. 1940, pak dělal věci jen pro rodinu. Po něm
pokračoval v sousední kovárně pan Alois Pacal, který sloţil zkoušku tovaryšskou ze ţivnosti
kovářské a podkovářské ve Velkém Meziříčí 27.12.1926. Kováře dělal i v JZD.

V současné době se jiţ sváření na otevřeném ohni neprovádí. Skoro kaţdá kovárna je
vybavena elektrickým svářecím aparátem. Technika má ovšem i negativní vliv na řemeslnou
dovednost. Těţko by se našel kovář , který by dovedl třeba vykovat kloubový svěrák jaký si
pro svoji potřebu vyrobil jeho děd. Ţelezo bývalo věcí cennou. Dosud je moţné vidět ve
starých zemědělských usedlostech na stěnách chlévů a kůlen nabité hřeby, nejrůznější
součástky kování. Před kovárnami se povalovala kupa ţelezného šrotu, uvnitř býval tento
sklad obyčejně ve výklenku pod výhní. Kdyţ kovář koval třeba podkovu nepouţil nový
materiál, ale svařoval a ohýbal starší podkovy. Starý zvyk a pověra, ţe nalezená podkova
přináší štěstí se traduje ještě z dob, kdy za cenu ţeleza nalezené podkovy se mohl člověk
najíst.
Použitá literatura a prameny:
Třebíč město a okres, vydala hospodářská propagace ČR
v Brně. Úřední listi c.k. okr. hejtmanství v Třebíči. II. pozemková kniha Stříteţe, archiv Brno.
Chytilův úplný adresář Moravy
Za laskavé zapůjčení fotografií děkuji pí Ondráčkové č. 21 a manţelům Dvořákovým č. 17.
Omluva: ve Zpravodaji č. 4/2008, na str. 2 - Legionáři. U F. Ondráčka patří datum narození
16.9.1888 (nikoliv 1988).

Nuceně nasazení občané ze Stříteţe:
Na základě rozhodnutí Říše byli na nucené práce nasazeni muţi i ţeny, ročníky 1921, 1924,
ale i jiné ročníky.
1. Antonín Beneš (*24.12.1920, +16.4.2001). Přijal práci v Linzi v Rakousku, kde měl dle
smlouvy pracovat 1/4 roku. Po uplynutí doby mu bylo řečeno, ţe smlouva ve válečné době
propadá a byl nucen pracovat déle. Dne 9.11.1943 měl úraz (zlomení bérce pravé nohy). Byl v
léčení v Linzi do 4.9.1944. Dne 28.2.1945 utekl, byl chycen na cestě a 3 týdny zavřen v
Gmundu. Dne 30.4.1945 utekl podruhé a 2.5.1945 se dostal šťastně domů.
2. František Beneš (*19.1.1894, +25.2.1985). Nasazen na nucené práce v Mostě od r. 1943
do r. 1944.
3. František Dokulil (*12.2.1923, +18.7.1973). Pracoval na výkopech zákopů.
4. Josef Kutina (*8.3.1922, +1.5.2000). Byl totálně nasazen v Německu - město Amstetten u
Deutsche Reichshbahne (německých drah), a to od listopadu 1942 do března 1945, tj. 29
měsíců.
5. František Ondráček (*23.12.1914, +31.7.1999). Byl totálně nasazen ve městě Wien v
Rakousku, a to od dubna 1941 do února 1945, tj. 3 roky a 11 měsíců. Pracoval ve
stavebnictví.
6. Alois Pípa (*27.10.1913, +23.4.1992). Byl totálně nasazen v Linzi v Rakousku. Pracoval u
tří stavebních firem od 19.3.1940 do 3.5.1945. Vrátil se po válce.
7. Karel Průša (*14.12.1899, +10.7.1984). Byl totálně nasazen v přístavu Stralsund v
Německu, asi 3 roky. Ke konci války utekl, byl zadrţen a 3 dny vězněn.
8. Štěpánka Witzová (roz. Fleischmannová) * 23.12.1926. Byla totálně nasazená ve městě
Melk a Wien v Rakousku. Pracovala asi 2 roky v továrně (na zbrojení). Několik roků ţila ve
Stříteţi. V nynější době bydlí v Třebíči.
Rodinám děkuji za laskavé zapůjčení fotografií a některé informace.
Zpracovala Marie Dvořáková, kronikářka.

Všem spoluobčanům přeji pěkné proţití velikonoc.

Z jednání zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo Obce Stříteţ na zasedání:
č. 12 ze dne 22. 12. 2008
Schvaluje:
* uzavření nájemní smlouvy na zemědělskou půdu se Země-dělským druţstvem Koţichovice,
* uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle přílohy,
* rozpočtové opatření č. 8 dle přílohy,
* rozpočtové provizorium, podle kterého bude obec hospodařit do doby schválení rozpočtu.
Pravidla pro rozpočtové provizorium: bude pouţita 1/12 rozpočtu minulého roku v
provozních výdajích a kapitálové výdaje do výše přijatých účelových dotací.
č. 1 ze dne 26. 1. 2009
Bere na vědomí:
* dopis p. ing. Dvořáka, který se týká obsahu vývěsní skříňky KSČM.
Schvaluje:
* upravený návrh zadání Změny č. 5 - Územního plánu obce Stříteţ - ve smyslu § 47 odst. 5
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů,
* vyhodnocení stanovisek, podnětů a připomínek k návrhu zadání Změny č. 5 Územního
plánu obce Stříteţ.
Ukládá:
* starostovi, zadat projektantovi dokumentace na základě schváleného zadání vypracování
návrhu Změny č. 5 Územního plánu obce Stříteţ v souladu se smlouvou o dílo.
Schvaluje:
* znění nájemní smlouvy se ZD Koţichovice na pronájem zemědělské půdy.
Zamítlo:
* odprodej části pozemku p. Doleţalovi.
č. 2 ze dne 16. 2. 2009
Schvaluje:
* rozpočet na rok 2009 včetně doplněných změn dle přílohy,
* rozpočtový výhled na roky 2010 aţ 2011,
* změnu územního plánu č. 6 dle přílohy,
* inventarizaci k 31. 12. 2008.

Informace z obecního úřadu:
1. Obecné informace:
Na posledním zasedání jsme schválili architektonickou studii chráněného bydlení s asistenční
sluţbou. Je to další krok z naší komplexní koncepce obnovy a rozšíření občanské vybavenosti

pro obyvatele naší obce, která by měla výrazným způsobem zvýšit úroveň veřejných sluţeb.
Tuto koncepci jsme zahájili přípravou výstavby moderní mateřské školky, která by měla naše
nejmladší spoluobčany co nejlépe připravit do začátku jejich ţivota. Pro všechny věkové
kategorie připravujeme přestavbu stávajícího kulturního domu na komunitní centrum, které
umoţní všestranné kulturní vyţití, a výstavbu nového multifunkčního hřiště vedle nové
mateřské školky. Logickým završením této koncepce je výstavba chráněného bydlení s
asistenční sluţbou pro naše nejstarší spoluobčany, ve kterém bychom jim rádi umoţnili proţití
klidného, spokojeného a bezstarostného stáří v obci, ve které strávili většinu svého ţivota.
2. Komentář k některým rozhodnutím zastupitelstva:
2.1. Schválení nájemní smlouvy na zemědělskou půdu se ZD Koţichovice.
Zastupitelstvo obce schválilo na základě zveřejněného záměru uzavření nájemní smlouvy na
zemědělskou půdu ve vlastnictví obce se ZD Koţichovice.
2.2. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene.
Věcné břemeno přístupu přes obecní pozemek bylo schváleno vlastníkovi pozemku pod
autobusovou zastávkou výměnou za uzavření kupní smlouvy na tento pozemek.
2.3. Rozpočtové opatření č. 8.
Toto rozpočtové opatření dle platné legislativy dorovnává rozpočet se skutečným čerpáním
finančních prostředků v průběhu roku.
2.4. Schválení rozpočtového provizoria.
Vzhledem k tomu, ţe rozpočet byl připraven na schválení na zasedání zastupitelstva v roce
2009, hospodařila obec na začátku roku formálně podle rozpočtu minulého roku.
2.5. Dopis p. ing. Dvořáka týkající se obsahu vývěsní skříňky KSČM.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí připomínky p. ing. Dvořáka týkající se zveřejňovaného
obsahu v této vývěsní skříňce.
2.6. Pokračování změny ÚP č. 5.
Byla provedena redukce velikosti plochy určené k obchodním účelům nad obchodním
centrem na cca 1/2.
2.7. Rozpočet na r. 2009 a rozpočtový výhled na r. 2010-2011.
V únoru byl schválen rozpočet na rok 2009, ve kterém předpokládáme příjmy (bez nových
dotací na investiční i neinvestiční akce) ve výši 8.544.450 Kč a výdaje ve stejné výši
8.544.450 Kč s rozpočtovou rezervou ve výši 2.361.050 Kč.
2.8. Změna územního plánu (ÚP) č. 6.
V této změně ÚP je plánováno vyuţití pozemků vpravo od cesty směrem k „Borovičku“ na
obchodní a průmyslové účely.
2.9. Kupní smlouva na pozemek p.č. 1074/35 od České republiky.
Na základě této smlouvy se obec stane vlastníkem pozemku, na kterém je plánována výstavba
nové mateřské školky, multifunkčního hřiště a domu s chráněným bydlením s asistenční
sluţbou.
2.10. Ţádost o zřízení kontaktního místa Czech Point.
Ve spolupráci s Městem Třebíč jsme ţádali o zřízení kontaktního místa „Czech Point“, díky
kterému budete moci přímo na naší radnici jednoduše získat většinu dokumentů různých
úřadů, jako např. výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z rejstříku trestů, výpisy z obchodního
a ţivnostenského rejstříku, výpis z bodového hodnocení řidičů, apod.
2.11. Výběr dodavatele na projekt novostavby mateřské školky.
V současné době pokračuje příprava stavebního řízení na výstavbu mateřské školky. Jako
dodavatel s nevýhodnější nabídkou na dodávku projektu této stavby byl vyhodnocen
projekční tým kanceláře ETNA, ing. Libor Cejpek.
2.12. Rozpočtová změna č. 1.

Touto změnou jsme upravovali letošní rozpočet o náklady na projekt mateřské školky,
náklady na hrazené regulační poplatky u lékaře a o náklady na architektonickou studii výše
uvedeného chráněného bydlení s asistenční sluţbou.

Vedoucí - prodejna potravin (JMB):
1950-1952 Miroslav Chvátal (Vladislav)
1953-1959 Rozsypal (Výčapy)
1960-1966 Pánková (Třebíč)
1967-1973 Marta Pokorná (Výčapy)
1973-1975 Marie Veselá (roz. Svatoňová)
1975-1976 Bedřiška Dusíková
1976-1977 Jana Durdová
1977-1978 Jana Durdová (Tomanová)
1978-1983 Zdeňka Horká
1984 (II.-XII.) Miluše Freyová
1984-1992 Jana Tomanová
1987-1988 Miluše Freyová
1992 Marie Bayerová
1992-1993 Boţena Kubová
1993-1995 Jaroslava Bednářová
1995-1996 Pavla Řeţábková a Miluše Němcová
1996 Danuška Loucká a Marta Benešová
1996-1998 Lenka Černá a Tomáš Láznička
1998-2000 Lenka Černá a Dana Bláhová
2001-2007 Lenka Černá a Marcela Mašterová
2006 (II. - X.) Jana Dvořáková (zástup)
2007-nyní Marcela Mašterová

Přehled obyvatel obce Stříteţ dle roku narození - graf

Seriál - obce s názvem Stříteţ:
3. Stříteţ nad Bečvou (okres Vsetín, kraj Zlínský)
Starosta: ing. Martin Beneš
Obecní úřad Stříteţ nad Bečvou 193
756 52 Stříteţ nad Bečvou
tel.: 571 634 224
e-mail: stritez@valachnet.cz

Nadmořská výška 334-565 m n.m.
Zeměpisná šířka 49o26´55´´
Zeměpisná délka 18o03´33´´
Výměra katastru 745 ha
Počet obyvatel 797
Čísla popisná 220
Obec leţí v údolí Roţnovské Bečvy (2.) na úpatí Vsetínských vrchů. Část usedlostí je
roztroušena v okolí na pasekách.
První písemná zmínka je z r. 1376. Původní název byl Strites. Pečetidlo z r. 1731 znázorňuje
radlici a rákos. V r. 1777-1781 se zdejší poddaní zúčastnili „předtolerančního hnutí
evangelíků“ a na podnět falešného tolerančního patentu se přihlásili „k bludům“.
Stříteţ je zemědělskou obcí, zdejší sedláci prosluli pěstováním travních semen. Byla zde
výroba vlněných dřevařských rukavic, košíků a pletených rákosových sedadel. Na počátku 40.
let zaloţil Antonín Trčka továrnu na výrobu koţeného zboţí, v r. 1948 byla továrna
znárodněna a zanikla.
Škola byla zaloţena r. 1838, vyučovalo se do r. 1980. V r. 1892 byla zřízena vlaková zastávka
Valašské Meziříčí - Roţnov p. R. a v r. 1897 vznikl poštovní úřad.
Majitelé obce:
Obec aţ do zániku feudalismu náleţela k roţnovskému panství. Olomoucké biskupství,
později meziříčsko - roţnovské panství a od r. 1548 majiteli Ţerotínové. V r. 1985 Stříteţ
připojena k obci Zašová a v r. 1990 se osamostatnila.
Zajímavosti v obci:
1. Kostel Českobratrské církve evangelické (r. 1872) - uvnitř barokní varhany z konce 18.
stol.
3. Přírodní památka „Rákosina“, kde ţijí chráněné druhy obojţivelníků a ptáků, např.
ledňáček říční.
* Socha T. G. Masaryka, památník obětem první světové války a druhé světové války.
* Lidový dům, kde se konají bohosluţby římskokatolické církve.
Sportovní areál pod Hostýnem - tenisové kurty, fotbalové hřiště.
Sokolovna, volejbalové hřiště.
Osobnosti (rodáci obce):
František Dobeš (1895-1975) - autor „Knihy o Stříteţi“
Jan Dobeš (1826-1898) - kronikář obce.
Zajímavosti v okolí:
Vsetínské vrchy, řeka Bečva, ...

Seriál zámky na okrese Třebíč:
Zámek Litohoř
Obec Litohoř náleţela od r. 1190 louckému klášteru. Leţí na silnici I. tř. č. 38 z Jihlavy do
Znojma. Hned při silnici se nachází jednoposchoďový, obdélníkový, pozdně barokní zámek s
bohatě členěnými fasádami. Jedná se o kulturní památku.
Stavbu zámku počátkem 18. století zahájil Loucký klášter a zámek vyuţíval jako letní sídlo.
V roce 1789 se po zrušení kláštera (r. 1784) stal zámek součástí budečského panství Wallisů.
Počátkem 19. století jej upravili pro hospodářské vyuţití a kanceláře. Později zde byly byty,

kanceláře a sklady n. p. Oseva, šlechtitelský a semenářský podnik.
Po r. 1989 byl zámek vrácen původním majitelům. Byl opraven a pronajat k podnikatelským
aktivitám. Ve spodním patře byla prodejna nábytku, v současné době je zde velkoobchod
(hračky, papír a sport).

Zámek Moravské Budějovice
Moravské Budějovice náleţely k borovskému zeměpanskému zboţí, které bylo v 15. stol.
lenním vlastnictvím (od 15. stol. svobodným) rodu Borovských z Lichtenburka. Jindřich z
Lichtenburka prodal v r. 1522 město bratrům Zdeňku a Burianu z Valdštejna. Zdeňkovi bylo
panství v r. 1623 pro účast na stavovském povstání z letech 1618-1620 zkonfiskováno a v r.
1626 darováno plukovníku Hanibalu ze Schaumburku. Hanibalův dědic, hrabě Rudolf
Jindřich ze Schaumburku vystavěl v letech 1666–1672 na Dolním náměstí (na místě čtyř
renesančních měšťanských domů) nový barokní zámek. K jeho stavbě bylo částečně pouţito
stavebního materiálu z hradu. Rovněţ původní stará radnice, kterou charakterizují renesanční
psaníčková sgrafita a renesanční portál s letopočtem 1592, byla architektonicky pojata do
zámeckého areálu, aniţ by její podstata byla porušena. Hrabata ze Schaumburku vlastnila
Budějovice do r. 1736, kdy je koupil hrabě František Václav Wallis. V r. 1924 jej Josef Wallis
odkázal A. M. Schafgotschové (+ 1945). Dnes je zámek v majetku města.
Zámek je dvoupatrová obdélníková stavba s věţí, barokním portálem a hlavním schodištěm.
Interiéry - renesanční a barokní - mají štukovou a malířskou výzdobu (panské pokoje a
lovecký salon). V zámku je muzeum zaniklých městských řemesel (cínař, zbrojíř, kloboučník,
koţešník, pilníkář, aj. - Masné krámy), expozice o historii města a archeologické sbírky. Je
zde moţná vyhlídka z věţe sv. Jiljí.

Zámek Myslibořice
Obec náleţela vladykům z Myslibořic - Hartleb z Myslibořic (purkrabí na znojemském hradě
v r. 1228-1234). Existence tvrzi je doloţena r. 1373. V r. 1437 se stal majitelem Jan Liznov z
Arklebic a v r. 1531 Václav Chroustenský z Malovar. Jan Rafael Chroustenský přišel o statek
po Bílé hoře a koupil jej hrabě Jiří z Hodic a záhy Ostašovští z Ostašova, kteří drţeli
Myslibořice v r. 1637-1760. Začátkem 18. stol. přestavěli starou tvrz na zámek dle projektu
Jakuba Prandbauera. V r. 1760 koupil panství nejvyšší kancléř Království českého hrabě
Rudolf Chotek a po něm jeho dědicové. V r. 1836-1921 byli majiteli Sinové, kteří provedli
stavební úpravy a zaloţili cenné sbírky obrazů, knih a hudebních nástrojů. Od nich koupil
zámek r. 1921 československý stát a v r. 1928 budovu adaptoval pro sociální účely, kterým
slouţí i dnes. Od r. 1992 vlastní zámek Českobratrská církev evangelická.
Původní gotická tvrz stávala v místě východního křídla, byla podsklepená a opevněná (hradby
a hluboký příkop). Současný zámek je trojkřídlá dvoupatrová budova s čestným dvorem,
krytá mansardovou střechou. Východní křídlo se vstupem má střední rizalit s erbem
zakladatelů; jeho fasáda je výrazně členěna pilastry, okenními šambránami a frontony. Čestný
dvůr se směrem na západ otevírá do parku
s uměle vybudovaným kanálem. Interiéry utrpěly úpravami v r. 1928 a zbylo zde jen torzo
štukové výzdoby.

Ţivot v obci - co se událo:
1., 2. Turnaj ve stolním tenisu pořádaný obcí Stříteţ - II. ročník. Účastnilo se 11 hráčů, hrálo
se formou „kaţdý s kaţdým“. Pořadí: 1. ing. Vítězslav Kudláček, 2. Tomáš Procházka a 3.
ing. Ivan Procházka (20.12.2008), 3., 4. Výstava: BETLÉMY ZE STŘÍTEŢE v K.D., betlémy
- autoři: Josef Procházka, Alois Pipa, Jan Veleba, Jiří Dvořák, František Pokorný a tištěný
betlém od Mašterů. Výstavu navštívilo asi 230 lidí, dvě rodiny z Austrálie a lidé z Prahy,
Brna, Jihlavy, Znojma, Příbrami, ... (25. a 26.12.2008), 5. 28. silvestrovský běh na
Klučovskou horu přes naši obec (31.12.2008), 6. Bruslení na návsi (4.1.2009), 7. Novoroční
program cirkusu Adrian v K.D., uváděl Fugas z rádia Vysočina (16.1.2009), 8. Druhé vítání
občánků narozených v r. 2008 v obci Stříteţ - více fotografií na rubu Zpravodaje (17.1.2009),
9. Ples mateřské školky s velkou účastí, hudba Rémus (6.2.2009), 10. Kvalitní údrţba silnic v
obci díky p. Malenovi (11.2.2009), 11., 12. Maškarní bál pro děti v kulturním domě pořádaný
mateřskou školkou (28.2.2009)

Ţivot v obci - připravujeme:
1. Koncert folkové skupiny LOKÁLKA. Pátek 24.4.2009. O 20:00 do 21:00 koncert a od
21:00 zábava.
2. Stavění máje na návsi. Sobota 25.4.2009, 15:30 hod., u kulturního domu
3. Zábava se skupinou DRUHÝ DECH. Sobota 25.4.2009, 20:00, kulturní dům
4. Poutní posezení na návsi. Neděle 26.4.2009, 13:00 hod., kulturní dům a náves. Hudba
PETROVANKA
5. Akce pro děti - DORADO - Rytířské hry. Nedělě 26.4.2009, 14:30 hod., místo: Dvůr
Stříteţ
6. Setkání s důchodci. Pátek 8.5.2009, 13:30 hod., kulturní dům. Hudba: Dou Lojzo
7. Divadelní představení. Svatba pod deštníky aneb zvoní se po třetí. Pátek 8.5.2009, 15:00
hod., místo: kulturní dům, vstup zdarma.

Sluţby v katastru obce - prodejny a restaurace:
1. Hyper Albert - otevřen 1.10.2008 v nákupním centru STOP.SHOP. Adresa: Spojovací
1345, Stříteţ-Třebíč, přání a stíţnosti: info@ahold.cz, telefon: 568 408 751-753, otevírací
doba: pondělí aţ nedělě (8:00 - 20:00).
2. Jednota Moravské Budějovice (Renta) - prodejna na návsi ve Stříteţi byla otevřena v
roce 1950. Seznam prodavaček, které zde pracovaly je uvnitř Zpravodaje.
3. Grillsteak - firma Liman, s.r.o., otevřen u Toyoty v roce 2008. Nabízí rychlé občerstvení.
4. Jezdecký, rekreační a sportovní areál „Dvůr Stříteţ“ - otevřen v roce 2005 na dvoře
bývalého panského statku. Nabízí ubytovací kapacity, ustájení koní, sportovní vyţití (tenis,
jízda na koni, jízda na povozu

s poníkem, cyklistika, solárium), restauraci a venkovní posezení s dětským hřištěm a ohradou
s kozami.
5. Hospoda „U Pepouše“ - byla otevřena v r. 1992. V r. 1996 byla zbourána stará hospoda a
postavena nová.
6. Restaurace Café sportbar - otevřena 1.10.2008 v nákupním centru STOP.SHOP. Nabízí
denní menu (polévka, hlavní jídlo), širokou nabídku kávy, alkoholických i nealkoholických
nápojů, míchaných nápojů, zmrzlinové poháry, deserty a čokoládovou fontánu.

Jak šel čas - Selská jízda okresu Třebíč - zaloţena r. 1925:
3 fotografie

Jak jde čas - Vítání občánků narozených v r. 2008 ve Stříteţi:
6 fotografií

Publikováno dne: 13.3. 2009

