ZPRAVODAJ č. 4/2008

Úvod:
Váţení spoluobčané,
na dveře nám opět klepou ty nejočekávanější a nejhezčí svátky roku, Vánoce.
V tento nádherný čas, kdy si většina křesťanského světa připomíná narození Jeţíše Krista, si
projevujeme vzájemnou úctu a lásku. Tyto svátky jsou svátky radosti, štěstí a obdarování se.
Je to čas, kdy se snaţíme setkat s našimi blízkými, nebo v duchu vzdát úctu i našim
nejdraţším, kteří jiţ nejsou mezi námi.
Tento krásný čas nám připomíná vůně stromku, který budeme za chvíli zdobit nebo koláče a
medovníky, které se pečou v našich domovech. Na tento čas se těšíme všichni stejně jak mladí
nebo staří. No jisté je, ţe naši nejmenší uţ odpočítávají dny, kdy nastane den Vánoc a uţ teď
se těší na dárečky, které si přáli.
Váţení a milí spoluobčané dovolte mi, abych Vám i já v tomto nádherném čase popřál jak
krásné a veselé proţití vánočních svátků tak i úspěšný vstup do nového roku.
Procházka Zbyněk, starosta obce

Krásné proţití svátků
Jeţíšova narození
Vám všem přeje
P. Vlastimil Protivínský, farnost Třebíč-Jejkov

Základní data:
Aktuální počet obyvatel: 494
Aktuální čísla popisná: 170
Sibiřská zima (-34 stupňů C) 1929
Kalamita myší 1933
Silnější zemětřesení v obci 1938
Polární záře viditelná v obci 1940
Kalamita chroustů 1940
Sněhová kalamita 1941
Velká povodeň 1941
Abnormální mokro 2002
Abnormální sucho 2003

Společenská rubrika:
Narozeni (X.-XII. 2008):
Tomáš Krouchal (1.10.), č.p. 108
Helena Velebová (31. 10.), č.p. 31
Jan Jeleček (11.12.), č.p. 151
Odhlášení občané (X. -XII. 2008):
Iva Nedvědická (č.p. 51),
Jiří Juţanin (č.p. 117)
Významná ţivotní jubilea:
únor:
Marie Juţaninová (75), Stříteţ 82
březen:
Ludmila Naďová (80), Stříteţ 54
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, rodinné pohody a štěstí.

Zájmové organizace v obci:
1. ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ (od r. 1986) - zakládající členové: Bednář M., Bednář
B., Bednář B. ml., Beneš M., Beneš V., Bříza A., Cejpek Z., Cejpek V., Číhal F., pokračování
na str. 3
2. HONEBNÍ SPOLEČENSTVO STŘÍTEŢ vyuţívá od r. 2003 honitbu ve vlastní reţii.
Honební výbor - sloţení: Dvořák J. - honební starosta, Vaníček E. - honební mí-stostarosta,
pokračování na str. 3
3. RYBÁŘI (od r. 1997) - Bednář B., Beneš A., Beneš M., Cejpek Z., Flóra J., Hladík I.,
Hlouch R., Kutina P., Malena S., Oberreiter P. a Procházka L. (foto: Norsko r. 2008)
4. LETEČTÍ MODELÁŘI (od r. 2002) - Bláha Libor, Černý Roman a Pyrochta Pavel (foto:
Mistrovství ČR, Stříteţ, 6.9.2008)

Milí spoluobčané!
V letošním roce na mnoha místech došlo k oslavám 90. výročí vzniku samostatného
československého státu. Vzpomenuto bylo i obětí I. světové války a také československých
legií. Vznik legií se datuje k 19. srpnu 1914. Legionáři bojovali na třech frontách: ruské,
francouzské a italské (viz. foto).
1. Ruské legie byly nejpočetnější a působily v Rusku. Nejznámější boje, kterých se ruští
legionáři zúčastnili byly bitvy
u Zborova a Bachmače.
2. Francouzské legie se vyznamenaly v bojích u Arrasu a řece Aisne u Terronu.
3. Italské legie, v nich se naši legionáři proslavili zejména v bitvách na řece Piávě a v boji o
kótu 703 zvanou Doss Alto.

Mnoho mladých ţivotů si vyţádala světová válka a to ţivotů nejlepších českých lidí. Vděčná
tichá vzpomínka zalétá k dalekým obzorům na hroby hrdinů, kteří se bili a padli za
československý lid.
Muzeum Vysočiny Třebíč pořádalo 24. 10. 2008 slavnostní konferenci k 90. výročí vzniku
Československé republiky. Vystoupila zde řada osobností s přednáškami po stopách legií.
25. 10. 2008 byla v Třebíči v Tyršových sadech slavnostně odhalena socha národního hrdiny
legionáře a sokola plukovníka Josefa Jiřího Švece za účasti představitelů státu, kraje
Vysočina, města Třebíče, armády ČR, Sokola, Československé obce legionářské a dalších
organizací.
Legionáři obce Stříteţ:
1. Jiří Dvořák - ruský legionář.
Narozen 10. 4. 1891 ve Stříteţi č. 6, syn rolníka Jiřího Dvořáka. Absolvent třebíčského
gymnázia ročník 1911. Vojenskou sluţbu v rakouské armádě nastoupil 2. 8. 1914 (jednoroční
dobrovolník, kadet v záloze). V ruském zajetí od 17. 4. 1915 do 14. 6. 1916, místo zajetí
Karpaty. Místo přihlášení Suzdal, Vladimirovská gubernie. V legiích střelec 1.stř.pl. do 22. 6.
1917. Rozkazem prozatimní vlády ze dne 23. 6. 1917 určena hodnost praporčíka 7. stř. pl.
(velitel čety). 21. 1. 1918 byl vyslán na sluţební poslání do Dárnice a cestou onemocněl na
zápal plic. Zůstal v Baryševce na léčení u 8. pluku a při evakuaci Ukrajiny dopraven do
Poltavy do nemocnice. Po týdenním léčení byl dopraven ruským sanitárním vozem do
Charkova a odtud jako voják „revoluční armády“ české do Saratova. Ze Saratova poslal
hlášení k 7. pl. českosl., ţe se nalézá v Saratově. Přijel za ním praporčík Hamšík, který mu
přivezl gáţi. Ale zdravotní stav byl takový, ţe nemohl nastoupit cestu k pluku. Dostal chrlení
krve a zápal plic se vyvinul na plicní katar. Po půlročním léčení v nemocnici v Saratově byl
odpraven na léčení do Bekova jako postiţený tuberkulózou prvního stádia. Mezitím vypukl
odboj čs. legií a nemohl se vrátit k pluku. Po našem převratu a dosáhnutí samostatnosti se
vrátil přes Kijev a Vídeň 10. 3. 1919 domů (konec v legiích). Po návratu se přihlásil do I.
praporu čechoslováků z Rus-ka. Onemocněl znovu a dne 20. 11. 1920 superarbitrován (č. sup.
1202) ze dne 1. 3. 1920 u čs. zem. velitelství v Brně. Počátkem 20. let student malířské
akademie, akademický malíř. Roku 1923-1928 profesor reálného gymnázia v Mor.
Budějovicích. Od roku 1928 profesor gymnázia v Ivančicích. Zemřel v Ivančicích 25. 1.
1977.
2. Josef Krška - ruský legionář.
Narozen 14. 8. 1872 v Klučově, hospodářský dělník, ţenatý. Ve Stříteţi ţil trvale od r. 1906.
Byl zajat 18. 3. 1915
v Gorlici, hodnost vojín, útvar 18. dom. p. pl. Konec v legiích 14. 4. 1920, útvar koňský zál.
dvůr. Po r. 1945 byl nejstarším členem jednoty československé obce legionářské. Zemřel 13.
10. 1946 ve Stříteţi.
3. Rudolf Ondráček - francouzský legionář.
Narozen 9. 4. 1889 ve Stříteţi. Zaměstnání kovář, kolář, stroj-ník , rolník. Náboţenství
svobodomyslný. Přihlášen do legií 16. 9. 1918 v USA. Bydliště Nebraska, obec Schuyler.
Nastoupil do legií 12. 10. 1918 do útvaru 23. stř. pl. hodnost četař. Konec v legiích 30. 8.
1919. Dne 2. 9. 1919 odjel zpět do Ameriky (6. výprava).
4. František Ondráček - ruský legionář.
Narozen 16. 9. 1988 ve Stříteţi č. 40. Zaměstnání truhlář. Před první světovou válkou

zemědělec a stavební dělník - tesařský pomocník ve stavitelském závodě, po válce
malorolník - v pozemkové reformě dostal 8 měřic půdy. Narukoval v mobilizaci 1914. Útvar
81. p. pl. hodnost vojín. Zajat jako raněný 5. 9. 1914 místo zajetí Zlujec. V zajetí na Sibiři,
Nikolajevsk, Barnaul, Bijsk, v létě na vesnici na práci. Do čs. vojska vstoupil v Bijsku.
Přihlášen do legií 1. 6. 1918 v místě Barnaul. Nastoupil 21. 6. 1918 v útvaru 7. stř. pl. Konec
v legiích 30. 6. 1920. Člen obecního zastupitelstva za nár. soc. stranu, za okupace musel jako
legionář ze zastupitelstva odejít. Od r. 1945 byl 12 let předsedou MNV ve Stříteţi. Byl
členem jednoty ČsOL Třebíč.
5. Bohumír Pátek - ruský legionář.
Narozen 4. 11. 1893 jako syn hajného v Sezomíně u Ţďáru n. Sázavou. Pocházel ze 14 dětí.
Pracoval jako lesní dělník. V rakouské armádě slouţil u p. pl. 21, 10 rota, vojín. Na ruské
frontě se nechal zajmout, dostal se na Sibiř a vstoupil do československých legií. Legionářská
doba 4. 4. 1918 aţ listopad 1920. Leg. osvědčení č. 44855 z 18. 7. 1921. V 30. letech působil
na Slovensku, 1931-1939 člen jednoty ČsOL Dolný Kubín, revizor účtu. Na Ukrajině slouţil
jako četnický štábní stráţmistr. V r. 1939 se s rodinou odstěhoval do rodné obce a později do
Stříteţe. Za okupace byl ÚP v Třebíči nasazen jako nádeník na zem. práce. Po osvobození byl
v četnictvu a v r. 1948 byl vyhozen. Zemřel v r. 1965, pochován - starý hřbitov v Třebíči.

Zřizování válečných památníků na Moravě:
Zemská komise pro válečné památníky na Moravě při českém odboru zemského úřadu na
zvelebování ţivností v Brně upozornila a vyzvala všechny obecní zastupitelstva a spolky,
které se myšlenkou postavení válečných památníků zabývaly, aby se na ni obrátily,
zodpověděla dotazy, vyslala na místo architekta za účelem vyhledání nejvhodnějšího místa,
zprostředkovala styky s odborníky. Sebemenší památník na našem venkově je pietní, vroucí
vzpomínkou nezměrné vděčnosti na padlé spoluobčany, ale i kulturním dokumentem
umělecké vyspělosti našeho venkova.
Památník padlým z 1. světové války ve Stříteţi se nachází před kulturním domem v parčíku
na návsi. Je na něm pět jmen padlých hrdinů s fotografiemi:
* Milouš Hassek (1898 1917, padl v Itálii)
* František Beneš (1875 1917, padl v Rumunsku)
* František Beneš (1889 1915, padl v Haliči)
* František Číhal (1882 1915, padl v Itálii)
* Antonín Nováček (1895 1915, padl v Haliči)
Pod jmény padlých hrdinů je vytesán nápis: „Věnovali občané Stříteřští“. V letošním roce byl
obcí odborně renovován.

Pocty bojovníkům ze Stříteţe v letech 1914-1918:
* Jan Toman, vojenský zvěrolékař - r. 1917, zlatý zásluţný kříţ za výborné sluţby. V r. 19141918, zlatý zásluţný kříţ s korunou na stuze - medaile za statečnost.
* Jan Ondráček, praporčík - stříbrná zásluţní medaile II. tř. za statečnost.
* Tomáš Beneš, dragoun - bronzová medaile za statečnost.
* František Beneš, střelec - bronzová medaile za statečnost.

* Antonín Cejpek - bronzová medaile za statečnost.
* Karel Cejpek - ţelezný zásluţný kříţ.

Roku 1915 ţákyně základní školy ve Stříteţi pletly pro vojíny šály, rukavice, ponoţky,
nákolenice, nátepníčky a kukly. To vše bylo zasláno rodinami vojínů přímo do pole. Ve
válečné době pomáhaly děti sbírat brambory a sklízet řepu.
V srpnu 1915 se konala sbírka pro vojíny, kteří se vrátili. Obec Stříteţ věnovala 406 korun.
A. Hanish ředitel velkostatku věnoval 200 korun. Fr. Dvořák rolník věnoval 10 korun.
V prosinci 1916 darovala obec Stříteţ pro sirotky po padlých vojínech 217 korun. Sbírka
„vánoce v poli“ v prosinci 1917, věnovala obec Stříteţ 73 korun. Fr. Benešová rolnice 8
korun.
V prosinci 1917 „Sbírka pro sirotky po padlých vojínech“
- obec Stříteţ věnovala 62 korun a prémie za oves 640 korun. Antonín Vídeňský 20 korun,
Ant. Kršková rolnice 50 korun a Jiří Dvořák 50 korun.
Omladina ve Stříteţi věnovala výtěţek z věnečku 30 korun pro okresní sirotčinec v Třebíči v
červenci 1918.
Obec Stříteţ věnovala na vdovský a sirotčí fond v Brně roku 1918 částku 78 korun.
Roku 1919 věnovali ochotníci ve Stříteţi 70 korun a 102 korun se sbírky po prodlouţené
taneční hodině pro pozůstalé po českých legionářích.
Agrární dorost ve Stříteţi věnoval v dubnu 1919 padesát korun z věnečku pro pozůstalé po
padlých českých legionářích.
V červnu 1919 věnovala obec Stříteţ z vyţivovacích příspěvků 107 korun pro vdovský a
sirotčí fond v Brně a v květnu 1921 věnovala obec Stříteţ 250 korun Červenému kříţi.
Seznam kmotrů okresního sirotčince v Třebíči:
* Výtešník František - rolník
* Gustav Mityska - hostinský
* František Dvořák - starosta
* Antonín Vídeňský - rolník
* Antonín Výtešník - rolník
* Františka Benešová - rolnice.
Tito šlechetní dárci projevili humánní a v pravdě vlastenecký zájem kaţdý darem 100 korun v
prosinci 1917.
České srdce.
Válka a bída v městech vyvolala v ţivot lidumilný spolek zvaný „ČS“, jehoţ úkolem bylo
dobrovolnými sbírkami peněţitými a potravinami zásobovat a podporovat sirotky po padlých
vojínech a chudou mládeţ ve městech.
Slova, která pronesl T.G. Masaryk (prosinec 1918):
Tato slova se stala mottem sborníku Legionáři I.
„Naše vojsko bojující na třech frontách vybojovalo nám svobodu. Historie naší zahraniční
akce a zejména našeho vojska, jeho bojů, hrdinství, historie sibiřské anabáze to všechno bude
bohatou výchovnou epopejí pro naše budoucí generace.“
Pouţité prameny:
Úřední listy rok 1914-1919.
Kronika Národní školy ve Stříteţi

Údaje o legionářích mi na mou ţádost zaslal Vojenský historický ústav v Praze, ředitel plk.
Mgr. Josef Ţikeš.
Některé doplňující údaje jsem si zjistila od Ing. Vlastislava Valdy předsedy klubu ČsOL z
Třebíče. Za tyto informace velmi děkuji.
Zpracovala: Marie Dvořáková, kronikářka.
Všem spoluobčanům přeji vše nejlepší v roce 2009, hodně zdraví a osobních úspěchů.

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ - pokračování. Dvořák F., Dvořáček J., Dvořáček Z.,
Filipec J., Hladík I., Hofer K., Hrubý V., Jelínek J., Juţanin J., Janoštík F., Klusáček A.,
Komínek V., Komínek V. ml., Kratochvíl J., Kudláček V., Malena S., Nevrzal J., Oberreiter
F., Pavelec F., Pipa A., Pislcajk J., Pislcajk S., Procházka J., Průcha M., Rusín M., Řeţábek J.,
Štěpánek I., Švec J., Ullreich L., Vaníček E., Vaníček M., Veleba J., Zvěřina J. a Široký J.
HONEBNÍ SPOLEČENSTVO STŘÍTEŢ - pokračování. Novotná L. - pokladní, Beneš F. a
Novák O. - členové honebního výboru. Právo výkonu myslivosti v honitbě mají členové HSS:
Pacal A., Procházka L. (myslivecká stráţ), Procházka P., Ryneš F., Valíček J., Vaníček T. a
nečlen Hlouch R. a Heralecký J., mysliveckým hospodářem je Vlk J. z Okříšek.

Z jednání zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo Obce Stříteţ na zasedání:
č. 10 ze dne 27. 10. 2008
Schvaluje:
* znění nájemní smlouvy dle přílohy, která bude uzavírána s vlastníky pozemků pod stavbami
infrastruktury (chodníky, apod.) v případě získání dotace.
* rozpočtovou změnu č. 7 dle přílohy.
* přijetí úvěru od Komerční banky 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 30. 6. 2009,
* splacení: jednorázové, do 10 dnů po obdrţení dotace, maximálně však do 12 měsíců od
podpisu smlouvy o úvěru,
* úroková sazba: 1M PRIBOR + 1,37% p.a. (1M PRIBOR ke dni 24.10.2008 činí 4,00 %),
* poplatek za vedení úvěrového účtu: 150,- Kč,
* poplatek za vyřízení úvěru: zdarma,
* úvěr je moţno kdykoliv předčasně splatit bez sankce,
* zajištění úvěru: zajištění úvěru formou podpisu 1 ks krycí bankosměnky včetně podpisu
Smlouvy o zajištění bankosměnkou.
Zastupitelstvo 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 číslo 10/2008 přijatým na jeho/jejím zasedání konajícím se
dne 27.10.2008.“.
Vydává:
* změnu č. 4 územního plánu obce Stříteţ formou opatření obecné povahy v souladu s
ustanovením § 54 odst. 2) stavebního zákona, za pouţití § 43 odst. 4 stavebního zákona a v
souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdější předpisů.
Bere na vědomí:
* odůvodnění Změny č. 4 územního plánu obce zpracovaného pořizovatelem
* posouzení návrhu Změny č. 4 územního plánu obce krajským úřadem
* vyhodnocení stanovisek a připomínek ze společného jednání o návrhu Změny č. 4 územního
plánu obce a návrhy na jejich řešení v souladu s ustanovením §50 zák.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“)
* vyhodnocení stanovisek a připomínek, námitek z řízení o návrhu Změny č. 4 územního
plánu obce a návrhy na jejich řešení v souladu s ustanovením §52 a §53 stavebního zákona
Zastupitelstvo obce děkuje organizátorům za realizaci pěkné zahrádkářské výstavy a občanům
za zapůjčení exponátů na tuto akci.

č. 11 ze dne 24. 11. 2008
Schvaluje:
* Smlouvu o dílo s firmou KOINVEST, s.r.o. dle přílohy.
* Smlouvu zakládající právo provést stavbu s Krajem Vysočina.
* Doplnění rozpočtového opatření č. 7 dle přílohy.
Jmenuje inventarizační komisi ve sloţení:
* Zahrádka Petr - předseda komise
* Dvořáček Jaroslav - člen komise
* Vejtasová Ladislava - člen komise
Inventarizace bude provedena k datu 31. 12. 2008.
Pprojednalo:
* Zprávu finančního výboru z kontroly hospodaření za rok 2007.
Informace z obecního úřadu:
1. Obecné informace:
V uplynulém období byla dokončena oprava střechy MŠ s dotací Kraje Vysočina, celkové
náklady činily 351.204 Kč z toho dotace 116.000 Kč od kraje Vysočina.
Dále upozorňujeme zejména děti, ţe při obnově osvětlení v obci byly na návsi instalovány
reflektory na osvětlení poţární nádrţe pro zimní období. Pokud by někdo chtěl sportovat na
ledu i po setmění, můţe tyto světla rozsvítit stiskem časovače pod reflektorem, který světlo po
cca 2 hodinách automaticky vypne.
I kdyţ všichni netrpělivě čekáme na nový chodník do Třebíče a investor nám sliboval jeho

vybudování do konce roku, nepodařilo se mu z technických důvodů získat všechna povolení k
realizaci této investice. Proto dosud zrealizoval jen dílčí část budoucího chodníku od
kruhového objezdu k parkovišti bývalého obchodního domu Hypernova s tím, ţe zbylou část
chodníku ke Stříteţi zrealizuje během jarního období příštího roku.
2. Komentář k některým rozhodnutím zastupitelstva:
2.1. Schválení přijetí úvěru.
Zastupitelstvo obce schválilo přijetí úvěru na předfinancování projektu z programu obnovy
venkova od Komerční banky, a.s. s uvedenými parametry s tím, ţe bude celý splacen
počátkem roku 2009 z proplacené dotace.
2.2. Rozpočtová změny č. 7
Tato změna zahrnovala zejména úpravu příjmové a výdajové stránky rozpočtu týkající se
získaných dotací a běţného hospodaření obce.
2.3. Změna územního plánu č. 4
Toto usnesení se týká pokračování procesu schvalování změny územního plánu č. 4
související s realizací obchvatu města Třebíče podél ulice Spojovací.
2.4. Schválení smlouvy o dílo s firmou KOINVEST, s.r.o.
Vzhledem k tomu, ţe nás čeká v blízké budoucnosti vybudování nové splaškové kanalizace,
byla pro projekční práce na tuto investici vybrána výše uvedená firma.
2.5. Schválení smlouvy zakládající právo provést stavbu s Krajem Vysočina.
Poněvadţ k další ţádosti podané na SZIF z programu obnovy venkova je nutné mít vyřešeny
uţívací vztahy k pozemkům pod opravovanými chodníky, z nichţ některé leţí na pozemcích
kraje, byla uzavřena smlouva umoţňující tyto stavební úpravy.
Jan Neruda - Vánoce:
Strůmek se pro mne nestrojil, ale měli jsme jesle. Papírové, dosti velké, ţe by pokryly stolek.
Nahoře nad skalou „Betlém“, se zcela evropskými ovšem domy a věţemi, pak cestičky po
skále a do chléva se svatými figurkami a na prostranství venku pastuchové nesoucí dárky, a
někde nějaká pasoucí se ovečka - i kousek skla se tu leskl stranou a pod ním na ţlutém písku
dvě bělounké, vápenné rybky - rybník! Nové jsem ty jesle ovšem ani nepamatoval - Pánbůh
ví, odkud k nám přišly - byly pak uţ tak zašlé, prachem polepené - Jeţíšek vypadl věru uţ
jako hotový mouřenínek - ale jaká to přece jen krása!
Přes léto a podzim byly na půdě, před vánocemi je pak tatínek snesl, venku na průjezdě
ofoukal, oklepal a hned nato začaly správky. Ty se děly ale na moje prosby vţdycky jen za
poledne, kdyţ jsem byl ze školy doma. Starý mech se odhodil k peci a naloţil všude čerstvý.
Na anděla „gloria“ udělala se nová, sněhobílá paruka. Vánočky, berani a jiné dary na ramenou
pastuchů se pěkně narovnaly a třeba i naţehlily. A kde který dobrý venkovan nebyl na nohou
uţ dosti pevný, podlepilo se mu nové placaté, špičaté dřívko. - Všude po stole plno
zajímavých titěrek - od kamen šířil se zápach vařícího klihu … - rozkoš!
Konečně byly jesle upraveny. Vyklečel jsem na ţidli před nimi, opřen o prádelník, na němţ
stály, a mlčky jsem se díval. Mech voněl, z „vody“ zrovna jako by vanul letní chládek.
Pastuchové vyprávěli. Ovečky se nechaly hladit. A ze svaté rodiny šla na mne taková nějaká
posvátná hrůza ...
A kdyţ nadešel večer - „Tatínku, já si vezmu trochu lampičku - jenom trochu!“ a směl jsem se
stolu vzít „noční lampičku“, jeţ svítila ke všemu a všechněm, a postavit si ji na prádelník.
Nerozlila se z ní po jeslích sice ţádná záplava světla, ale zato bylo po nich více tajůplných
stínů a dumavých koutků - jako by byl ve všech těch postavičkách vzbudil se teď skutečný
ţivot. Hodiny a hodiny stával jsem před nimi, rozmlouval s figurkami, a naslouchal jejich
odpovědím - no, nesmějte se, je to pravda: odpovídaly mi zcela určitě, zpívaly se mnou vţdyť

je podnes slyším.
Pojednou jsem to ale uţ nemohl vydrţet a spustil jsem vroucně
a zboţně:
„Ejhle, co to v Betlémě?
Zdá se, ţe tam něco je:
kejvá na mě krásná panna, ...
Majitelé obce Stříteţ a dvora:
do r. 1104 Litolt Znojemský (Přemyslovec)
1104-1490 mnichové benediktinského kláštera
1490-1556 Pernštejnové (Vilém, Jan)
1556-1563 Burian Osovský z Doubravice
1563-1572 Smil Osovský (vynikající politik a vládce)
1572-1589 Bohunka ze Ţerotína
1589-1945 Kateřina z Valdštejna, rod Valdštejnů
1894-1910 Albert Wilheim (pronajal dvůr, velkostatek)
1911-1925 B. Goldmann (pronajal dvůr, vyráběl lihoviny)
1945
rodina Valdštejnů (hrabě Emanuel Wartenberg) končí pobyt v Československu,
odchází-Vídeň
1945-1948 statek rozparcelován, budovy a pozemky získali deputátníci (zaměstnanci statku)
1948-1989 statek a pozemky ve správě JZD Stříteţ, později JZD Koţichovice
1989 zkonfiskovaný majetek vrácen původním majitelům
1989-2005 majetek rozprodán soukromým majitelům

Seriál - obce s názvem Stříteţ v ČR:
2. Stříteţ nad Ludinou (okres Přereov, kraj Olomoucký)
Obec leţí v Moravské bráně na úpatí Oderských vrchů, 6 km od Hranic. Leţí v úzkém údolí
pod výběţky Nízkého Jeseníku, který sem zasahuje Oderskými vrchy. Rozkládá se kolem
potoka Ludiny v délce 3 km.
Stříteţ nad Ludinou je prastará osada, nejstarší osídlení zde bylo asi před 5000 lety. Název
obce „Střieteţ“ pochází od slovesa střieti, v jeho významu „kácet stromy, vytvářet mýcením
lesa volné prostranství“.
První písemná zpráva je z r. 1412. Keramika je z r. 1262.
Majitelé obce:
V r. 1427 Jan Ctibor Tovačovský z Cimburka a Jiří
z Poděbrad, v r. 1499 Jan z Pernštejna, Ţampach, Václav Mol
z Modřelic, v r. 1620 kardinál Ditrichstein, r. 1627 bělotínská fara.
Zajímavosti v obci:
1. Farní kostel sv. Matouše - byl zbudován v r. 1822. Je to empírová stavba, upravená v
novorománském stylu. Ve věţi je zvon z původního kostelíčka z r. 1766. Současné zvony ve
věţi kostela jsou jiţ třetí v pořadí.
2. Čtyři kaple a fara z roku 1772.
3. Dva vodní mlýny a římský most (kamenný klenutý most
z roku 1847).
4. Sochy P. Marie (r. 1874) a sv. Jana Nepomuckého (r. 1773).

5. Škola (r. 1893), památník obětem 1. světové války
a bysta T. G. Masaryka (r. 1928).
Osobnosti (rodáci obce):
Jan Hynčica (*1867, †1960) - hudebník a sběratel.
Karel Lév (*1891, †1972) - řídící učitel, osobnost všestranných zájmů, kronikář, za německé
okupace vězněn.
Edvard Světlík (*1903, †1970) - akademický malíř.
Karel Jakeš (1953-2002) - horolezec, mistr sportu, člen reprezentace ČSSR, zemřel ve
Vysokých Tatrách.
Zajímavosti v okolí:
město Hranice, chráněná oblast Hůrky, Kostelíček a Hranické kopce s hradem Helfštýnem.

Seriál - zámky na okrese Třebíč:
1. Zámek Krhov. Krhov je připomínán v r. 1253 a krhovská tvrz v r. 1492, kdy ji se vsí
koupil Jan Zelený z Říčan. Ten statek rozšířil a tvrz přestavěl. Jeho vnuk Jan II. v r. 1555
starou tvrz rozšířil v renesančním slohu. Po jeho smrti r. 1570 tvrz a ves koupil Jan
Zahrádecký ze Zahrádek, který statek drţel do r. 1643. Kolem r. 1620 by bylo moţné tvrz
zvát zámkem. Po r. 1679 ztratil zámek funkci panského sídla, ale r. 1759 se zde usídlil F. J.
Roden z Hirzenau, který zámek rozšířil a přestavěl barokně. Rodenové v r. 1825 zámek
prodali a slouţil provozu přilehlého dvora. V r. 1882 zde p. Dreher postavil lihovar. Po r.
1948 došlo k necitlivým úpravám. Po r. 1989 byl zámek vrácen rodině Odehnalů.
Zámek je patrová čtyřkřídlá budova lichoběţníkového půdorysu. Jeho nejstarší částí je část
severní, původně gotická tvrz. Podsklepená budova tvrze se studnou byla začátkem 16. stol.
přestavěna. V pol. 16. stol. na ni navázal zbytek křídla západního a křídlo jiţní, vše ve stylu
renesance. Druhá renesanční přestavba (1600-1620) - dostavěno východní křídlo, strţena stará
tvrz a aţ na substrukce přízemí nahrazena renesanční novostavbou. Na severu v r. 1760
postaveno nové barokní křídlo s vjezdem a schodištěm v jeho východním sousedství. Fasády
byly při této příleţitosti sjednoceny v barokním slohu - jsou členěné šambránami a římsami. V
přízemí zámku se dochovaly pozdně gotické, resp. renesanční klenby.
2. Zámek Krnčice. Nevelký zámek Krnčice (nazývaný Zámeček) se nachází v areálu
bývalého hospodářského dvora uprostřed vsi 3 km od Moravských Budějovic.
Zámek vznikl pravděpodobně počátkem 60. let 17. století za vladyků z Olešničky. V tomto
místě měli vladykové ve 14. století tvrz, to však nelze prokázat. Za Ostěšovských z Ostěšova
(1664-1753) a Wallisů (1753-1945) slouţil jen hospodářským potřebám a jako obydlí
úředníků. Po roce 1945 byly v budově kanceláře MNV, kulturní sál a byty.
Zámeček je prostá, v jádře barokní patrová obdelníková budova bez výrazných
architektonických detailů, nezajímavá, později zmodernizovaná. V současné době je v budově
prodejna smíšeného zboţí a hasičská zbrojnice. Ve dvoře je provozována „Pěstitelská
pálenice“ a v zadní části dřevovýroba (pila).
3. Zámek Lesonice. Dva architektonicky nevýrazné zámky se nachází uprostřed vsi.
Lesonice, dříve Horní Lesonice, se poprvé připomínají roku 1190. Stavba tvrze je zde
doloţena r. 1364. Páni z Čechtína, majitelé lesonického panství, nechali tvrz v 2. pol. 16.
století přestavět na renesanční zámek. Od konce 16. stol. se majitelé rychle střídali. Od r.
1823 náleţel zámek s panstvím Reichenbachům, kteří se psali s přídomkem z Lesonic. Starý
zámek zde stál aţ do osmdesátých let 19. století, kdy byla odstraněna obě patra budovy.

Přízemí a sklepy byly zbořeny aţ ve třicátých letech 20. století. Nové „klasicistní zámky“
byly vystavěny ve čtyřicátých letech 19. století na místě starého renesančního předzámčí. Dvě
nové dvoupatrové obdélné budovy s klasicistickými fasádami slouţily k občasnému pobytu
panstva a hlavně jako kanceláře pro správu panství. V r. 1890 byla v budově zámku zřízena
obecní škola. V r. 1950 bylo v levém zámeckém křídle zřízeno lesnické učiliště, v současnosti
odloučené pracoviště SOU řemesel a sluţeb Moravské Budějovice. V pravém křídle
zdravotnické středisko a základní škola, která byla v roce 1975 zmodernizována.
Na budově zámku je pamětní deska připomínající nevolnické povstání z r. 1775. Současným
majitelem zámku je obec Lesonice.
Ţivot v obci - co se událo:
1., 2. Otevření nákupního centra STOP.SHOP na katastru naší obce. Zahájení - Procházka
(starosta), Korec (rádio Impuls) a majitel centra (1.10.2008), 3. Dotace: Program obnovy
venkova - úsporné osvětlení v obci (1.10.2008), 4. Nátěr střechy kostela (10.10.2008), 5.
Zahrádkářská výstava (12.10.2008), 6. Drakiáda - pouštění draků u Marka (12.10.2008), 7.
Dotace: Kontejnery na bioodpad, nová vývěsní skříňka u OÚ (19.11.2008), 8. Dotace:
Výměna střešní krytiny na MŠ a parkové úpravy (14.11.2008), 9. Dotace - komunikace od
Robotků k Velebům (19.11.2008), 10. Cvičné dekontaminační místo u Stříteţe (26.11.2008),
11. Mikulášská besídka MŠ a 12. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před MŠ
(5.12.2008), 13. Předávání dárkových balíčků důchodcům - děti z MŠ (17.12.2008)

Ţivot v obci - připravujeme:
viz. kulturní a sportovní akce na těchto www stránkách!!!

Šest kostelů v okresním městě Třebíč:
1. Kostel Proměnění Páně, Třebíč-Jejkov - byl postaven v r. 1693. Je farním kostelem pro
naši obec. Věţ, netypická pro podobné kapucínské kostely, byla postavena v r. 1884. Kostel
byl uchráněn v r. 1847 před velkým poţárem, který zcela zničil konvent i s jeho knihovnou.
2. Kostel sv. Martina - byl zaloţen v pol. 13. stol. Presbytář kostela byl postaven v r. 1260.
Věţ byla součástí opevnění města a byla postavena po r. 1335. Ve 14. stol. se stává kostelem
farním. V r. 1502 byl kostel opraven, z toho roku jsou i dveře (pernštejnské) do sakristie.
Původní barokní fresky jsou z r. 1720-1725.
3. Bazilika sv. Prokopa - památka UNESCO od r. 2003 - na tomto místě bylo od r. 1101
benediktinské opatství. Opatský chrám, původně zasvěcený Panně Marii, byl budován v 13.
stol. Bazilika je uţívána
k sakrálním účelům. Je zde nádherný románský portál.
4. Kostel Nejsvětější Trojice - hřbitovní kostel (starý hřbitov) byl postaven v pol. 15. stol. a
věţ v r. 1701.
5. Pravoslavný kostel sv. Václava a sv. Ludmily - postaven v r. 1939 (V. Kolomacký). Věţ
pokryta zlatem.
6. Kostel Českobratrské církve evangelické - na Bráfově třídě. Postaven v secesním slohu v
r. 1910.

Povodně v naší obci a v Třebíči:
Velká povodeň 6.6.1941. Protrhla se hráz rybníka a bylo vytopeno 6 domů (1.,2.,3.).
Povodeň 29.3.2006. Byl vytopen 1 dům, ve Ţlebě se stavěla protipovodňová hráz.

Klidné proţití vánočních svátků,
mnoho štěstí, zdraví, osobní spokojenosti
a pracovních úspěchů v roce 2009 přeje
Obecní zastupitelstvo Stříteţ
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