ZPRAVODAJ č. 3/2008

Úvod
Váţení spoluobčané,
pro zkvalitnění sluţeb týkajících se odpadového hospodářství jsme s pomocí dotace od kraje
Vysočina pořídili dva nové kontejnery na bio odpad - výdaje celkem 101.317 Kč, z toho
dotace 49.349 Kč, tj. 49 %. Nové kontejnery nahradí dosud zapůjčené zásobníky a budou
nadále umístěny za stodolou p. Bazaly a ve Ţlebu. Protoţe se neustále zvyšuje mnoţství
bioodpadu a tím i nákladů na jeho likvidaci, bude v nejbliţší budoucnosti nutné, abychom
maximum biologicky rozloţitelného odpadu zpracovali a vyuţili na svých pozemcích.
Připravujeme proto moţnost spolupráce občanů s obcí při pořizování kompostérů na
bioodpad, které jednoduchým, laciným a účinným způsobem tento odpad přeměňují na
kvalitní humus.
Dále jsme kvůli zvýšení ochrany a zabezpečení obecního nemovitého majetku rozhodli o
instalaci zabezpečovacího zařízení. Na tuto akci nám kraj Vysočina poskytl dotaci - výdaje
budou celkem 84.000 Kč, z toho dotace 50.000 Kč, tj. 60 %. Instalace by měla proběhnout v
průběhu října.
Toto pondělí byla zahájena rekonstrukce střechy kostela sv. Marka - nátěr střechy a
oplechování stavby, kterou také z části financuje naše obec.
Závěrem Vás zveme na kulturní akce připravované zejména ve spolupráci s mateřskou
školkou, abychom Vám závěr roku co nejvíce zpříjemnili různorodou zábavou.
Procházka Zbyněk, starosta obce

Upozornění pro občany
1. KRAJSKÉ VOLBY.
Volby proběhnou v pátek a v sobotu, 17. a 18. října 2008. V pátek od 14.00 do 22.00, v
sobotu od 8.00 do 14.00. Volební místností je Kulturní dům na návsi. Vezměte s sebou
hlasovací lístky a platný občanský průkaz nebo pas.
2. SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU.
Firma ESKO-T, s.r.o. Třebíč uskuteční svoz nebezpečného odpadu v naší obci 22. listopadu
2008.
1. sběrné místo - u Jednoty (stanoviště kontejnerů na tříděný odpad)
2. sběrné místo - křiţovatka směr na Koţichovice (stanoviště kon-tejnerů na tříděný odpad).
3. Upozorňujeme na moţnost objednání publikace: „KOSTELY NA MORAVĚ, Kraj
Vysočina a Jihomoravský“, ve které je uveden i náš kostel sv. Marka. Publikace má 128
barevných stran a cena činí 175,- Kč.
Tuto publikaci lze objednat na OÚ nebo samostatně na tel. 777 639 431, e-mail: publishingart.com.

Základní data

Aktuální počet obyvatel: 496
Aktuální čísla popisná: 168
1827 první zpráva o hospodě v obci
1872 hospoda v č. 11
1948 Hostinec u zeleného stromu
1934 Prodejna potravin č. 73
1950 Prodejna potravin Jednota č. 23
1953 Hospoda Jednota Moravské Budějovice
1973 Nová Jednota prodejna potravin
1991 Hospoda Kňaţko, Morávek
1993 Hospoda L. Buchal
1995 Z hospody autosalon Toyota
1992 Hospoda U Pepouše
1996 Nová hospoda U Pepouše
2005 Restaurace Dvůr Stříteţ

Společenská rubrika
Narozeni (VII.-IX. 2008):
Aneta Šrutková (5. 7.), č.p. 165
Ţaneta Šrutková (5. 7.), č.p. 165
Přihlášení občané (VII. -IX. 2008):
Adriana Fialová (č.p. 54), Barbora Krulová (č.p. 101), Iva a Ludmila Naďová (č.p. 54), ing.
Vítězslav Kudláček, Nikola a Petra Kudláč-ková (č.p. 164), Pavel Řezáč, Jar-mila a Lenka
Řezáčová (č.p. 5)
Odhlášení občané (VII. -IX. 2008):
Pavel Brudík (č.p. 99)
Významná ţivotní jubilea (září):
Věra Robotková (80), Stříteţ 41
Hedvika Velebová (91), Stříteţ 76
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, rodinné pohody a štěstí

Unikátní záběr z Klučovské hory (autor: pan Tretera, Klučov, 24.12.2004). Alpy z
Klučovské hory? Ano, za opravdu výjimečných atmosférických podmínek je dohlednost
moţná! Alpy byly vidět na jaře 1985, 16.4.2000 a 24.12.2004. Na obzoru jsou vidět
zasněţené Alpy, hora Schneeberg (2076 m), která leţí jiţně od Vídně. Vzdušná vzdálenost
od Klučovské hory je cca 160 km. Za ideálních podmínek jsou vidět i další zasněţené hřebeny
Alp (Otscher).
Kdyţ pojedete někdy přes Klučovskou horu autem či na kole, nebo se zde budete procházet a
bude zrovna jasná a čistá obloha, neopomeňte se podívat na jiţní obzor. Třeba se vám
naskytne pohled a záţitek, který je moţný jen jednou za několik let.

O ZANIKLÝCH VSÍCH NA TŘEBÍČSKU:
Třebíčsko je kraj po obou stranách řeky Jihlavky, jehoţ středem je město Třebíč. Bylo
osídleno slovanskými předky jiţ v dobách pradávných, jak tomu nasvědčují četné předměty a
popelnicové hroby. Předkové přišli sem do kraje, aby zdejší kameny měnili v chléb, močály v
rybníky, dobytek pásli na stráních, hledali včely v lesích, zlaté a stříbrné ţíly a rudy ţelezné v
zemi. Zakládali sídla (sedlce) poblíţ řeky Jihlavky, četných potoků a vod. Stavěli si obydlí z
jednoho nebo více dřevěných srubů, a to velmi prostranné, aby v nich mohla bydlet celá
rodina pohromadě aţ do smrti dědovy, čili společně po staroslovansku „chlebiti“.
Protoţe bydleli všichni z rodu pohromadě, tvořili ves, kteréţto slovo mělo tehdy zcela jiný
význam neţli má dnes. Znamenalo, ţe všichni (srbsky svi) z rodu tvoří určitou jednotu čili ves
a bydlí pohromadě bez ohledu na to, jestli je to v jednom, více srubech nebo osadě.
Poněvadţ obydlí byla dřevěná a všude tehdy bylo dřeva dostatek, nebylo zatěţko opustit
obydlí a vystavět si nové na místech příhodnějších. Příčiny k tomu bývaly různé. Byl to třeba
nedostatek vody následkem dlouhotrvajícího sucha, nebo lákavá naděje nabytí jinde lepšího
bydla na místě, které poskytovalo více bezpečí před přírodními ţivly, nebo před lidským
nepřítelem. A tak bývalé vsi zanikaly a nové vyrůstaly. Po bývalých vsích se nám dochovala
jenom jména v názvech polních tratí.
Nejvíce vsí, a to namnoze velikých osad, zaniklo následkem nepřátelských vpádů do kraje. U
nás se tak stalo, kdyţ do kraje vtrhli roku 1304 Kumáni, zpustošili a vypálili celé desítky vsí a
jejich obyvatelstvo z větší části vyhubili, anebo později za války krále Jiřího s uherským
králem Matyášem kolem roku 1468 vzalo mnoho vsí za své.
O jménech některých zaniklých vsí se také dozvídáme z nejstarší písemné památky našeho
kraje, ze zakládací listiny kláštera třebíčského z roku 1101, respektive z opisu této listiny z
roku 1115, který opisovač připojil k rukopisu Kosmovy kroniky a patrně jsa neznalý
slovanského jazyka, zkomolil všelijak slovanské názvy vsí, které byly věnovány zaloţenému
klášteru. Avšak přesné slovanské znění vsí se nám dochovalo v názvech vesnic, které ještě
dnes existují, a o zaniklých nám vypravují názvy tratí, takţe dnes můţeme bezpečně
lokalizovat zaniklé osady v našem kraji.
O lokalizaci všech vesnic uvedených v zakládací listině klášterní se jiţ pokusili Aug.
Sedláček, A. L. Krejčík v ČMM (1911), Dr. Fr. Dvorský, Karel Křivý a jiní. Ve svých
míněních se namnoze shodují, v některých částech se rozcházejí. Právě zaniklé vsi jim bylo
těţko lokalizovat, protoţe se jim nedostávalo potřebných pomůcek o přesných lidových
názvech tratí z našeho kraje. Při sbírání pověstí z našeho kraje byl Jan Dokulil nucen obírat se
po mnoho roků názvy místních polních tratí, studovat původ těchto názvů a srovnávat s
dřívějšími studiemi uvedených autorů při lokalizaci osad věnovaných klášteru.
Došel k přesvědčení, ţe zaniklých vsí na Třebíčsku je mnohem více, neţli se dříve uvádělo.
Kaţdá taková koncovka -ice ve jménu tratí nám povídá, ţe zněla před 13. stol. a koncovka -ici
značila zde usazený rod. Například: Větrovice, Vařejovice, Radičovice, Kosovice aj. Často
koncovka -ov (dřívejší -ovo) značila sídlo, například: Radvanov, Nehradov, Čaknov aj.
Někdy se název tratě poněkud změnil. Tak místo Raškovice vzniklo V hrašových, Hrdoňovice
se změnilo na Hrdinovky apod. Také název trati Pustá ves nám jasně povídá o zaniklé vsi
Arklebicích.
Proto pro lokalizaci zaniklých vsí na Třebíčsku zjišťoval napřed místo u toho neb onoho
pojmenování a na místě samém pak zjistil podle nálezů nebo podle polohy, kde ves stávala.
Tak se mu podařilo vypracovat náčrt našeho kraje se zakreslením zaniklých osad (vsí), který
jako příloha je uveřejněn v knize: „Náš kraj v pověstech a lidovém vypravování“, vydané
roku 1936 u E. Čapka v Třebíči.

Podle mapky je moţno sledovat zaniklé osady (vsi) na Třebíčsku. Na místě dnešního
předměstí Jejkova v Třebíči stávala kdysi ves Jajkoviců, nedaleko na návrší Radostín, při ústí
potoka Stařečky na místě dnešního předměstí osada Stařiců, v níţ ještě za dob kláštera býval
samostatný vladycký dvorec, který roku 1365 patřil do Znojemska. Část osady roku 1357 a
1376 patřila k Červené Lhotě.
Naproti na druhém břehu řeky v Nehradově stávalo sídlo Nehradovo. Nedaleko Sokolí na
pravém břehu řeky bylo sídlo Víckovo, na levém břehu osada Slavatín, mezi Týnem a
Račerovicemi Vrchotice, u Nové vsi proti Petrovicím Dobrkovice. Od Nové vsi směrem k
Číhalínu stávaly Větrovice a Hrdoňovice, které zanikly asi v 8. stol. Obyvatelstvo si
pravděpodobně pro nedostatek vody vyhledalo příhodnější místo u stálého pramene a
nedaleko řeky Jihlavky vybudovalo Novou ves, která v těchto místech stojí podnes.
U Okřešic zanikly Radičovice, Křiţanovo, Lubany u Pocoucova, Radvanovo u Hostákova,
osada Na Boru u Náramče, Dobrotovice u Budišova, osada Brody změnila své jméno na
Vladislav, poblíţ zanikly Nemojovice, u Koţichovic Kvíčovice a Arklebice (Pustá ves), u
Stříteţe Kosovice. Památkou zůstal na Kosovice jen kostelík sv. Marka. Za Horou u Klučova
zanikly Kochany, u Stříţova Pohvizdy, u Slavic Raškovice (nyní trať V hrašových) a
Čaknovo.
Poblíţ osady Vísek zanikly Horní a Dolní Rokytánky, u Římova Březová, u Štěměch
Dašovice, u Předína Bezděkov, u Opatova Petrůvky, Martinice a Jenišov, u Heraltic Mosty a
Sluţanov, u Okříšek Hofeřice, u Radošova Prosenín, u Červené Lhoty Bezděčice, u Číhalína
Vařejovice, u Přibyslavic Lhota, dříve Čertov zvaná a u Číchova Vyprechtice.
U mnoha zaniklých vsí známe z historie dobu, kdy se tak stalo. Nejvíce jich zaniklo kolem
roku 1468 za války krále Jiřího s uherským králem Matyášem. Tehdy byly vypáleny:
Petrůvky, Martinice, Jenišov, Dašovice, Bezděkov, Březová, Mosty, Sluţanov, Hofeřice,
Arklebice, Lhota (Čertov) aj. Některé vesnice zanikly jiţ dříve.
Tak oboje Rokytánky byly zničeny za bojů mezi Joštem a Prokopem začátkem 15. stol.
Kosovice zanikly začátkem 13. stol. Celkem prodlením věků na Třebíčsku z různých příčin
zaniklo, pokud se dalo zjistit, 41 vsí (osad menších i větších).
Vysvětlivka: ČMM = Časopis matice moravské.
Pramen: Od Horácka k Podyjí ročník XIII.

ŢILI TU PŘED NÁMI:
Ves Stříteţ, z téţ vsi tento níţe psaný plat a povinnosti vychází r. 1629.
Bureš Lichvice z úroků místo obilí ssutýho o sv. Václavě (4 zl 23 gr), téţ z úroků z lánu
gruntovního o sv. Jiří (10 gr), do sv. Václava téţ (10 gr), z 5 ks pusté roli a louky od té roli
(24 1/2 gr 2 denáry), z kopaniny o témţ čase (11 gr), z kusu roli od popluţí panskýho (5 gr),
ze zahrady k gruntu přikoupené a připletené (3 gr), slepice o sv. Jiří 2 - vajec 15.
Vávra Hranáč z lánu gruntovního o sv. Václavě místo obilí ssutýho (4 zl 23 gr), téţ více z
lánu gruntovního o sv. Jiří (10 gr), do sv. Václava téţ (10 gr), ze 7 kusů roli pusté (11 gr 2
denáry), z kopaniny o témţ čase (15 1/2 gr), z kusu roli od popluţí panskýho (5 gr), slepice o
sv. Jiří 2 - vajec 15.
Vávra Baloun z lánu gruntovního o sv. Václavě místo obilí ssutýho (4 zl 23 gr), téţ více z
lánu gruntovního o sv. Jiří (10 gr), do sv. Václava (10 gr), téţ dává z 8 kusů pusté roli (23 gr
4 denáry), z kopaniny o témţ čase (13 gr), z kusů roli od popluţí panskýho (5 1/2 gr), z kusů

loučky (1 1/2 gr), slepice o sv. Jiří 2 - vajec 15.
Václav Grunt z lánu gruntovního o sv. Václavě místo obilí ssutýho (4 zl 23 gr), více úroků o
sv. Jiří (10 gr), do sv. Václava téţ (10 gr), téţ z 9 kusů roli pusté (14 gr 2 denáry), z kopaniny
o témţ čase (8 gr), z kusu roli od popluţí panskýho (5 1/2 gr), slepice o sv. Jiří 2 - vajec 15.
Václav Krška ze dvoru, kde bejvalo prve manství o sv. Jiří (3 zl), o sv. Václavu (3 zl 15 gr).
Matěj Nahodil z podsedku o sv. Jiří (24 1/2 gr), do sv. Václava téţ (24 1/2 gr), z kopaniny
nové (15 gr), slepice o sv. Jiří 1- vajec 10.
Vondra Nemroţath z lánu gruntovního o sv. Václavě místo obilí (4 zl 23 gr), více úroků z
lánu o sv. Jiří (10 gr), do sv. Václava téţ (10 gr), z pěti kusů roli pustejch (24 gr 1 denár), z
kusů roli od popluţí panskýho (5 1/2 gr), slepice o sv. Jiří 2- vajec 15.
Vávra Večerţe z lánu gruntovního o sv. Václavu místo obilí ssutýho (4 zl 23 gr), z úroků z
lánu gruntovního o sv. Jiří (10 gr), o sv. Václavu téţ (10 gr), z 10 kusů roli pustejch a louky
(24 gr 1 denár), z kusu roli od popluţí panskýho (11 gr), slepice o sv. Jiří 2 - vajec 15.
Šimek Štěpek z lánu gruntovního o sv. Václavu místo obilí ssutýho (4 zl 23 gr), úroku z
téhoţ lánu o sv. Jiří (10 gr), do sv. Václava (10 gr), ze 7 kusů pustejch a louky z kusů roli od
popluţí panskýho (1 zl 3 1/2 gr), z kopaniny nové (11 gr), slepice o sv. Jiří 2 - vajec 15.
Vondra Vondrouš z lánu gruntovního o sv. Václavu místo obilí (4 zl 23 gr), úroků z téhoţ
lánu o sv. Jiří (10 gr), do sv. Václava (10 gr), z 11 kusů roli pustejch (1 zl 14 gr 1 denár), z
kopaniny (9 gr), z pustejch kusů pod Arklebicemi (5 gr), z kusů roli od dvora stříteţskýho (22
gr), slepice o sv. Jiří 2 - vajec 15.
Václav Vencelík z lánu gruntovního místo obilí o sv. Václavu (4 zl 23 gr), více úroků z téhoţ
lánu o sv. Jiří (10 gr), do sv. Václava (10 gr), z kusů roli od popluţí panskýho (5 1/2 gr), z
kopaniny nové (20 gr), téţ z kopaniny (24 gr), ze zahrady přípletené od Vávry (3 gr), slepice
o sv. Jiří 2 - vajec 15.
Florián Nečas z lánu gruntovního místo obilí o sv. Václavu (4 zl 23 gr), více z téhoţ lánu o
sv. Jiří (10 gr), do sv. Václava (10 gr), z kusů roli pusté o sv. Václavu (2 gr 1 1/2 denáru),
slepice o sv. Jiří 2 - vajec 15.
Vondra Vondrouš z podsedku o sv. Jiří (3 gr 1 denár), do sv. Václava (3 gr 1 denár).
Bureš Hurth z podsedku o sv. Jiří (3 gr 2 denáry), do sv. Václav (3 gr 2 denáry), z kopaniny
(20 gr).
Jan Kozel z podsedku o sv. Václavu (4 gr 5 1/2 denáru), z kopaniny (20 gr).
Mikuláš Vlk z lázně úroků o sv. Václavu 4 gr.
Šimek Ţídek úroků o sv. Jiří (4 1/2 gr), do sv. Václava téţ (4 1/2 gr), z kopaniny 2 zl (?), k
pustejmu roli po pustejch má platu 1 zl 24 1/2 gr dávati o sv. Václavu, téţ má dávati z roli
pustejch co mu pán pustiti ráčil kaţdého roku o sv. Václavu (3 zl), slepice o sv. Jiří 3 - vajec
38.
Vítek Dvořák ze dvoru úroku o sv. Jiří (3 zl), do sv. Václava (3 zl). Slepice o sv. Jiří 2 - vajec
30.
V též vsi jest lánů gruntovních 10. Z jednoho kaţdého k tomu roboty a povinnosti vykonávati
mají. Vorati na ozim tři dni, na jař jeden den, ozim ţíti jeden den, ozim síci jeden den, jař síci
jeden den, ozim voziti jeden den, jař voziti jeden den, hnoje voziti jeden den, obilí z polí
voziti dva dni, trávu zsíci na sena i votavy tři dni, sena a votavy sušiti jeden den, sena a
votavy přivézti čtyři vozy, dřeva k topení nadělati šest sáhů, ze vsi vézti na zámek šest sáhů,
pleti zelí, vsaditi, okopávati sedm dní, hrách trhati jeden den, řepu vybírati sedm dní, konopí
trhati jeden den, listů na zimu pro dobytek nadělati jednu kopu a přivézti ho jednu kopu.
Ve Stříteţi vsi jest kostelní podací panský, slove u sv. Marka, náleţí k němu Stříteţ,
Koţichovice a Slavice pana z Waldštejna.
Z téţ vsi jest jedna kaţdá hospodyně povinna přediva panskýho zpřísti. --------------4

Odtud všichni jsou povinni vokolo niv a polí panských ploty dělati a proutí k tomu vézti
kaţdý po 4 dnech.
Stříteţ má tyto rybníky panský, první rybník slove:
1. Trpík pod sv. Markem, sází se do něho plodu na vejtah 12 kop.
2. rybník pod Ochuzkou, sází se do něho plodu na vejtah 6 kop.
3. rybník Mokrej Wadomecz, sází se do něho plodu na vejtah 10 kop.
Tyto strany a chrastiny při téţ vsi jsou v kterýchţ se dříví ke dvoru stříteţskýmu totiţ k palivu
i jiným potřebám seká.
V Křivolaczích (1), Na Křivolačce (1), Na Bezkovczí (1), U babincze (1), V Hardeku (1), U
jívy (1), V Vodomci (1), V horách Petrovských (1).
Na dalších řádcích následují celkové sumy.
Pramen: Urbář třebíčského panství 1629.
Zpracovala: Marie Dvořáková, kronikářka.
Všem spoluobčanům přeji stálé zdraví.

Z jednání zastupitelstva obce:
Zastupitelstvo Obce Stříteţ na zasedání:
č. 7 ze dne 28. 7. 2008
Bere na vědomí:
* získání dotace na ochranu nemovitého majetku ve výši 50.000 Kč.
* získání dotace na pořízení kontejnerů na bioodpad ve výši 49.349 Kč.
Schvaluje:
* aktualizaci pojistné smlouvy dle návrhu pojišťovací makléřské společnosti.
* ţádost firmy European Data Project, s.r.o. na provozování výherních hracích přístrojů za
podmínky, ţe smlouva bude uzavřena na 5 let a příjem obce od této společnosti za toto období
bude činit 3.000.000 Kč.
* rozpočtovou změnu č. 4 dle přílohy.
Rozhodlo o:
* rozšíření změny územního plánu č. 5 z důvodu plánované výstavby nové mateřské školky,
domu s pečovatelskou sluţbou a multifunkčního hřiště ze stávajícího regulativu Rs pro
sportovní vyuţití o regulativy umoţňující výstavbu uvedených zařízení.
* pořízení architektonické studie na stavbu domu s pečovatelskou sluţbou v hodnotě do
130.000 Kč.
* o převzetí ulice Spojovací se stávajícím názvem a čísly popisnými, to znamená, ţe adresa
ulice Spojovací, Třebíč se mění na adresu ulice Spojovací, Stříteţ. Čísla popisná budou
zachována stávající.
č. 8 ze dne 25. 8. 2008
Schvaluje:
* rozpočtovou změnu č. 5 dle přílohy.
* architektonickou studiu budovy nové mateřské školky.
* darovací smlouvy od Mikroregionu Třebíčsko a to:
1. dopravních značek na cyklotrase Mirkoregionem Třebíčsko
2. informační desky velikosti 9x3 pro 27 A4
Rozhodlo o:

* o pořízení dokumentace pro územní řízení na akci „Odkanalizování obce Stříteţ“ od firmy
KOINVEST, s.r.o.
č. 9 ze dne 29. 9. 2008
Schvaluje:
* Zastupitelstvo obce projednalo moţnosti čerpání dotací z Programu rozvoje venkova,
prodiskutovalo za účasti veřejnosti potřebná opatření v obci. Během jednání byl vytvořen
seznam navrţených oprav a záměrů. Zastupitelstvo schvaluje přípravu projektu z Programu
rozvoje venkova ČR, opatření IIL2.1., podopatření III.2. 1. 1. Prezenční listina a seznam
navrhovaných úprav je přílohou zápisu zastupitelstva.
* rozpočtovou změnu č. 6 dle přílohy.
* aktualizované účetní směrnice dle přílohy.
* vyřazení nepotřebného majetku (starého rozhlasu) z evidence dle přílohy.
* návrh smlouvy na překlenovací úvěr ve výši 2.500 aţ 3.000 tis. Kč od Komerční banky, a.s.
pobočka Třebíč na profinancování projektu z Programu obnovy venkova.
* podíl vlastních zdrojů na pořízení novostavby budovy mateřské školky ve výši 2.000 tis. Kč
při získání dotace od MFČR ve výši 15.000 tis. Kč.
* architektonickou podobu komunitního centra.
Rozhodlo o:
* uzavření darovací smlouvy na pozemky p.č. 1086/60 a 1116/7.
* rozšíření změny územního plánu č. 5 o změnu stávajícího regulativu na regulativ Rsj na p.č.
32/11, 32/10, 32/9, 32/8.
* o zveřejnění záměru pronájmu níţe uvedených nemovitostí pro účely zemědělské výroby
(přesná identifikace pozemků je zveřejněna na úřední desce).
* o zveřejnění záměru zřídit věcné břemeno dle nákresu v příloze na p.č. 1168/1 dle
zpracovaného geometrického plánu.
* o záměru prodeje části pozemku p.č. 1132. Záměr bude zveřejněn po zpracování
geometrického plánu.

Informace z obecního úřadu:
Obecné informace:
Jak jste si jistě všimli byla v uplynulém čtvrtletí dokončena oprava a údrţba památníku
vztahujícího se k událostem 1. světové války. Dále začala velká investiční akce částečné
obnovy infrastruktury v obci. V této souvislosti jste se dotazovali, proč obnovovaná polní
cesta není úplně rovná. Není přímá a to z několika důvodů - jednak se domníváme, ţe do
přírody nepatří dlouhé a rovné cesty, ale zejména jsme museli kopírovat vlastnické vztahy k
pozemkům pod cestou.
Dále jiţ proběhla výměna nového úsporného osvětlení a instalace nového bezdrátového
rozhlasu. Nyní jiţ jen zbývá dokončení obnovy chodníků, vybudování zpevněné cesty ke
studni Libuši a dokončení parkových úprav před kulturním domem.
Také se zpracovává studie regulace provozu v obci v zájmu zvýšení bezpečnosti a ochrany
zdraví, včetně moţného rozmístění zpomalovacích prahů. Konkrétní řešení bude později
projednáno s dotčenými občany.
Komentáře k některým rozhodnutím zastupitelstva:
1. Záměr pořízení architektonické studie na stavbu domu s pečovatelskou sluţbou,
schválení konečné podoby studie budovy nové mateřské školy a komunitního centra a
rozšíření změny územního plánu č. 5

Pořízení architektonické studie domu s pečovatelskou sluţbou navahuje na předchozí projekty
a završuje naši snahu pokrýt nabídku sluţeb pro občany od nejmladších aţ po nejstarší.
Současně byla schválena konečná podoba architektonické studie mateřské školy a budoucího
komunitního centra. Dále byl schválen poţadovaný podíl vlastních zdrojů od poskytovatele
dotace na pořízení novostavby budovy mateřské školy. Pro výstavby těchto zařízení je nutná
úprava regulativů v této oblasti, která byla zahrnuta do projednávané změny územního plánu
č. 5.
2. Ţádost firmy European Data Project, s.r.o. o vyjádření k provozování výherních
hracích přístrojů
Bohuţel regulace státu v oblasti výherních hracích přístrojů není plošná a jednotná. Za této
situace dochází v praxi k tomu, ţe i kdyţ s něčím nesouhlasím, tak to přesto na svém katastru
raději udělám sám, neţ aby to udělal „soused“ a veškeré finanční výnosy pak plynuly jemu a
výsledný negativní dopad na občany a společnost byl úplně stejný.
Vnitřně jsme zásadně proti provozu jakéhokoliv typu heren, kasin apod. a pouze z důvodu
ekonomického přínosu pro obecní rozpočet jsme rozhodli o umoţnění provozu tohoto zařízení
na 5 let za podmínky příjmů obce od této společnosti v celkové výši 3.000.000 Kč. Tato
částka však byla pro ţadatele nepřijatelná a protoţe jsme odmítli „změkčení“ těchto
podmínek, ţadatel od záměru provozovat výherní hrací přístroje v novém obchodním centru
odstoupil.
3. Rozpočtové změny č. 4, 5, 6
Tyto změny zahrnovaly zejména úpravy příjmové a výdajové stránky rozpočtu týkající se
získaných dotací a zvýšení příspěvku pro příspěvkovou organizaci mateřské školy.
4. Převzetí ulice Spojovací se stávajícím názvem a čísly popisnými
Poněvadţ se při aktualizaci centrálních státních databází ukázalo, ţe ulice Spojovací v Třebíči
leţí z části na katastru naší obce, bylo nutné tuto část ulice administrativně zahrnout do naší
evidence. Kvůli minimalizaci nedorozumění v adresách subjektů v této lokalitě jsme
ponechali původní očíslování jednotlivých staveb, na které bude navazovat číslování budov v
obchodním centru.
5. Darovací smlouvy od Mikroregionu Třebíčsko a darovací smlouva na pozemky pod
chodník
Mikroregion Třebíčsko pořídil ze svého rozpočtu pro naší obec informační desku a dopravní
značky na cyklostezce, které nám tímto darem předal do majetku. Dále obec obdrţela darem
pozemky, které sice nebyly podstatné pro vybudování chodníku do Třebíče, avšak zjednoduší
jeho realizaci.
6. Pořízení dokumentace na akci „Odkanalizování obce Stříteţ“
Poněvadţ nás čeká v nejbliţších letech významná investiční akce odkanalizování obce,
rozhodli jsme o pořízení projektové dokumentace pro tuto stavbu od firmy KOINVEST, s.r.o.
7. Projednání moţnosti čerpání dotací z Programu obnovy venkova
Protoţe chceme pokračovat v podávání ţádostí o další dotace na zlepšení infrastruktury obce,
byly komunitním způsobem na posledním zastupitelstvu (coţ je podmínka pro ţádost o
dotaci) projednány otázky týkající se navrhovaných úprav infastruktury v obci (chodníků,
parkovišť, parkových úprav, apod.).
8. Zveřejnění záměru pronájmu zemědělských pozemků a zřízení věcného břemene
Poněvadţ bylo ukončeno stávající uţívání zemědělských pozemků, byl tímto rozhodnutím
zastupitelstva zveřejněn záměr pronájmu zemědělské půdy ve vlastnictví obce.
Záměr zřízení věcného břemene souvisí s dohodou odprodeje pozemku pod horní
autobusovou zastávkou obci za umoţnění příjezdu tomuto vlastníku ke své provozovně přes
obecní pozemek.
Záměrem prodeje části pozemku p.č. 1132 se umoţní vlastníku sousedního pozemku přístup
na jeho pozemek na úplném okraji katastru obce.

Hospodští v obci Stříteţ:
1827-1831 Martin Sýkora (statek č. 24), hospoda č. 10
1831-1842 Jan Krejčí, hospoda č. 10
1872 ¨
Dokulilovi (Nová Ves), hospoda č. 11
1914-1918 postavena hospoda, manţelé Mityskovi
1918-1952 Mityskovi (Hostinec u zeleného stromu)
Vedoucí Jednoty Moravské Budějovice (1953-1991):
* 1953 - 1955 B. Vašíček
* 1956 - 1964 Jiřina Joslová (č. 26)
* 1965 - 1968 Věra Široká (č. 90)
* 1969 - 1973 Josef Zálešák
* 1973 - 1975 Zdena Kosmáková - Doleţalová
* 1975 - 1976 Jiří Frey
* 1976 - 1980 Miluše Freyová
* 1980 - 1991 Bohumil Bednář
30. 4. 1991 objekt předán Hedvice Hrbáčkové (vnučka)
1991-1992 M. Kňaţko a M. Morávek
1993-1994 Lubomír Buchal
1994
hospoda prodána
1995
rekonstrukce objektu na autosalon Toyota
1992-1996 Josef Procházka, ml. (hospoda č. 10)
1996
nová hospoda (č. 10), Josef Procházka, ml.
2005
Jezdecký, rekreační a sportovní areál (č. 156)

Seriál - obce s názvem Stříteţ v ČR:
1. Stříteţ - okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský
Starosta: Mgr. Jaroslav Molin
Obecní úřad Stříteţ 118
739 59 Stříteţ u Českého Těšína
tel.: 558 694 322
e-mail: stritez@obecstritez.cz
Nadmořská výška 365 m n.m.
Zeměpisná šířka 49o41´05´´
Zeměpisná délka 18o34´14´´
Výměra katastru 614,5 ha
Počet obyvatel 998
Čísla popisná 246

Obec leţí v podhůří Moravsko-slezských Beskyd na říčce Ropičanka (přítok Olše) a na
Černém potoku. Obcí vede ţelezniční trať z Frýdku Místku do Českého Těšína.
Stříteţ (dříve Trzycieţ, Tritiesch) patří k nejstarším v regionu. První písemná zmínka je z r.
1305, ale historie sahá do 12. století.
Majitelé obce:
V r. 1282 Vladislavův syn Měšek, v r. 1316 kníţe Kazimír, v r. 1483 Jan z Koňakova, od r.
1625-1634 Mitrovští z Nemyšle, v r. 1825 arcivévoda Karel, syn Albrecht a kníţe Bedřich, po
1. světové válce mu byly statky zabaveny státem. Do r. 1792 bydleli majtelé panství na
zámečku.
Zajímavosti v obci:
1. Římskokatolický kostel sv. Archanděla Michaela byl postaven v r. 1806 na místo
dřevěného kostelíka, který na počátku 19. stol. vyhořel, a stal se zdaleka viditelnou
dominantou obce.
2. Zděná kaplička sv. Marka je ve tvaru rotundy a leţí na Malých Koplích.
3. Evangelická hřbitovní kaple byla postavena v r. 1972 místo hřbitovní kaple s věţí (zvon o
váze 117 kg) z r. 1860. Nová obřadní síň vznikla podle projektu ing. G. Nowaka a je
inspirována švýcarským stylem. Místo věţe má budova vysoký betonový pylon, pod jehoţ
vrcholem je zavěšen zvon.
4. Pomník Josefa Mánese - v r. 1846 aţ 1854 maloval v okolí obce významný český malíř
Josef Mánes.
5. Nádraţí ČD - bylo postaveno v r. 1887.
Osobnosti (rodáci obce):
Ida Münzberg (*17. 2. 1876, †5. 6. 1955 ) - akademická malířka, profesorka kreslení.
Vystudovala Uměleckou akademii ve Vídni, vynikala v malbě portrétů a zátiší. Bydlela v
Českém Těšíně.
Zajímavosti v okolí:
K výletům do okolí vybízejí i okolní obce. Za návštěvu rozhodně stojí empírový zámek v
Hnojníku, klimatické lázně Komorní Lhotka, golfová hřiště v Ropici nebo horský masiv
Moravskoslezských Beskyd.

Seriál - Zámky v okrese Třebíč:
Zámek Jaroměřice nad Rokytnou
Tento zámek patří k nejmohutnějším architekturám 1. pol. 18. stol. u nás i v Evropě. Původní
středověká tvrz byla koncem 16. stol. přestavěna na renesanční zámek, který se dochoval ve
zdivu nynější barokní budovy. Do barokní podoby se zámek přebudoval za vlády
Questenberků (1700-1737), podle projektu rakouského architekta J. Prandtauera.
Současně s budovami vznikla i zámecká zahrada francouzského typu, na druhém břehu říčky
Rokytné je park v anglickém stylu. Ve své nejslavnější době byly Jaroměřice centrem
kulturního ţivota, který zde organizoval Jan Adam Questenberk (1678-1752). V zámku byla
velká knihovna, galerie, divadlo a vlastní zámecká kapela, kapelníkem byl známý český
hudební skladatel František Václav Míča, který je autorem vůbec první české opery „O
zaloţení města Jaroměřic“. Od r. 1999 se zde kaţdoročně pořádá Hudební festival Petra
Dvorského.
Zámek je stylovou rekonstrukcí barokního sídla i interiéru 19. století. Jednotlivé místnosti
jsou zařízeny podle jejich bývalých funkcí a navráceny účelům, ke kterým dříve slouţily. Jsou

v ní také zastoupeny dobové hudební nástroje a další mobilie související s hudebním ţivotem
na zámku, jako připomínka slavné hudební minulosti. V součané době se zde pořádají svatby,
festivaly, srazy veteránů (auta),...
V blízkosti barokního zámku stojí farní kostel sv. Markéty, postavený spolu se zámkem v
duchu vrcholného baroka.

Zámek Jemnice
Zámek vznikl přestavbou zeměpanského hradu (z počátku 13. stol.), který měl pravidelnou
dispozici typu francouzského kastelu. V 16. stol. byl přestavěn na renesanční zámek. R. 1737
(projekt A. E. Martinelli) barokní podoba. Po r. 1818 byly interiéry upraveny empírově. V r.
1841 koupil panství markrabě Alfons Pallavicini. Jeho manţelka Gabriela (Früstenbergová)
nechala celý areál přestavět v pseudo-rokokovém stylu. Gabriela vyrostla ve vídeňském
Hofburgu a byla zvyklá na dvorské prostředí. Přestavba pokračovala v druhé pol. 19. století.
Za války v r. 1943 zámek ukrýval vídeňské umělecké sbírky a byl ubytovnou studentů
vídeňské konzervatoře. R. 1945 byl zámek konfiskován a budovy uţívala armáda k ubytování
muţstva. V r. 1992 zanikl jemnický vojenský útvar a zámek zůstal prázdný. Od r. 1994 je celý
areál v majetku města Jemnice.
Přízemí: Bývalý lovecký sál s dekorativní štukovou výzdobou byl po r. 1945 vyuţíván jako
důstojnická jídelna, je zde novobarokní krb s vysokým štukovým nástavcem. V jiţní části
přízemí je zámecká studna hluboká 25 m a zbytky nároţní středověké válcové věţe (prům.
365 cm). Hlavní schodiště - štuková výzdoba, kované zábradlí a sochy od Ignáce Weiricha.
Zámecká kaple v jihovýchodním rohu budovy se zvedá i do druhého patra. Je vyzdobena
štukovou pseudobarokní výzdobou. Oltářní obraz maloval F. Cuiling v r. 1851veVídni.
Zámek Kněţice
Zámeček se nachází na okraji obce v blízkosti rybníka. Snad stojí v místech tvrze, kterou
vybudovali ve 14. stol. Hrutovicové a která zanikla v pol. 15. stol. Dnešní zámek postavili
koncem 16. stol. Valdštejnové jako renesanční lovecký zámek. Za Collaltů počátkem 18. stol.
upravován barokně (boční rizality hlavního průčelí) a koncem r. 1800 klasicisticky. Collaltům
náleţel do r. 1945 a vţdy slouţil jako lovecký zámek. Po konfiskaci mejetku zde byly sklady
a byty JZD.
V současné době je objekt po důkladné rekonstrukci. Je zde sídlo obecního úřadu, zdravotní
středisko, pošta a restaurace.
Zámek je patrová budova, vchod je v dvoupatrové hranolové věţi. V interiéru jsou zbytky
barokní štukové výzdoby. V Jestřebském lese asi 2,5 km od Kněţic je druhý lovecký zámeček
Aleje (rekreační zařízení Chaloupky).
Pozor - nezaměnit za zámek Kněţice u Sušice (Pardubický kraj).

Ţivot v obci - co se událo:
1. Oprava silnice v obci (24.6.2008), 2. Nové pískoviště a sezení u MŠ (26.6.2008), 3., 4.
Dětský den MŠ - průvod dětí, loučení se školáky, vítání prázdnin (29.6.2008), 5. Dotace:
Program obnovy venkova - obnova komunikace od hřiště u Františka k vodojemu u

průmyslové zóny (14.8.2008), 6. Renovovaný památník obětem 1. světové války - dotace od
Kraje Vysočina a oprava sochy sv. Jana Nepomuckého (27.8.2008), 7., 8. Mistrovství ČR,
kategorie: Rádiem řízené větroně s pomocným motorem, pořadatel Pavel Pyrochta (6. 9.
2008), 9, 10. Dotace: Program obnovy venkova - bezdrátový rozhlas (10.9.2008), oprava
chodníku od OÚ do „Ţleba“ (20.9.2008).

Ţivot v obci - připravujeme:
více na www obce - rubrika společenské a kulturní akce

Přírodní rezervace v okolí:
1. Mikroregion Náměšťsko - se rozkládá v nejvýchodnější části okresu Třebíč, vznikl v r.
2000. Sdruţuje 15 obcí s 9855 obyvateli a plochou 12 950 ha. Je protkán řadou turistických
cest a cyklostezek. Největší památkou je zámek Náměšť n.O. a zámeček Vlčí kopec.
2. Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step - se nachází pod vodní nádrţí
Mohelno, podloţí tvoří hadec (hornina obsahující oxid hořčíku). Vznikla v r. 1933. Největší
vzácností je kavyl Ivanův (líc Zpravodaje), nanismus rostlin, unikátní druhy hmyzu a
pavouků.
3. Přírodní památka Klučovský kopec - se nachází na Klučovské hoře směrem k rybníku
„Horák“. Vznikla v r. 1982, má výměru 0,72 ha. Největší vzácností je koniklec začernalý a
koniklec luční atd.
4. Přírodní park Třebíčsko - se nachází severně od Třebíče (Trnava, Přeckov, Pocoucov,
Rudíkov, Ptáčov a Nárameč). Vznikl v r. 1983. Největší zajímavostí je ţulosyenitový masív s
typickým balvanitým rozpadem.
5. Přírodní rezervace Hošťanka u Slavic - se nachází na Výčapské hoře, u silnice směrem
do Slavic. Vznikla v r. 1996, má výměru 54 ha. Největší vzácností je jedle bělokorá a buk
lesní atd.

Jak šel čas - hospody ve Stříteţi:
1. Obrázek akademického malíře Jiřího Dvořáka. Pohled na původní „Hostinec u zeleného
stromu“, který postavili manţelé Mityskovi v r. 1914 aţ 1918.
2. „Hostinec u zeleného stromu“ - foto před r. 1925. Mityskovi provozovali hospodu do r.
1952 a od r. 1953 byla hospoda v pronájmu Jednota Moravské Budějovice.
3. „Hospoda u Pepouše“. Josef Procházka ml. začal provozovat hospodu v r. 1992. V r. 1996
byla vybudována a otevřena nová hospoda (foto).

Publikováno dne: 10.10. 2008

