Zpravodaj č. 1/2008

ÚVOD:
To jsem já, nebojte se!
Kaţdé Velikonoce slyšíme slavnostní velikonoční zvěst: Kristus vstal z mrtvých, opravdu je
vzkříšen! Ten, který „trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřiţován, zemřel a byl pohřben“,
Jeţíš, Boţí Syn, narozený z Panny Marie „třetího dne vstal z mrtvých podle Písma“ (Credo).
Tato zvěst je základem naděje lidstva. Kdyby totiţ Kristus nevstal z mrtvých, nejenom ţe by
byla marná naše víra (Bible, 1 Kor 15, 14), ale byla by marná i naše naděje, protoţe zlo a smrt
by nás všechny drţely zajaté jako rukojmí.
„Ale Kristus z mrtvých vstal“, hlásá dnešní liturgie, „a to jako první z těch, kteří zesnuli
(Bible, 1 Kor 15, 20)“. Tím, ţe Kristus zemřel, zlomil a přemohl ţelezný zákon smrti, a
navţdy vytrhl její jedovatý kořen.
„Pokoj vám (Bible, Jan 20, 19-20)“. To je první pozdrav Zmrtvýchvstalého učedníkům;
pozdrav, který právě dnes opakuje celému světu. Tak očekávaná a ţádoucí Radostná zvěst!
Tak útěšná zpráva pro toho, kdo je utlačován tíţí hříchu a jeho tolikerými strukturami! Pro
všechny, zvláště pro maličké a chudé, ohlašuje naději na mír, na opravdový mír, zaloţený na
pevných sloupech lásky a spravedlnosti, pravdy a svobody.
Vyvedením Izraelitů z egyptského otroctví Boţí záchranná iniciativa neskončila. Záchrana
Izraelitů se stala pouhým předobrazem spásy všech lidí. Spásy ode všeho zotročení, poníţení,
zla a smrti. Bůh totiţ neopustil člověka, který se od něj odvrátil a upadl tak do područí zla a
smrti.
Všechny starozákonní předobrazy a proroctví o spáse došly svého naplnění v Jeţíši Kristu,
jehoţ jméno v hebrejštině znamená: „Bůh zachraňuje, Bůh je spása“. Jeţíš sám zaujímá místo
velikonoční oběti a stává se obětovaným beránkem bez vady. On, nevinný, bere na sebe hřích
i jeho důsledky: utrpení, nemoci, bolest a smrt. Dává svou krev na ochranu (pasch) pro
všechny.
Ve smrti ale nezůstal. Byl vzkříšen. Otevřel tak cestu novou a věčnou, cestu skrze smrt a
vzkříšení k definitivnímu „exodu“ - vyjití, „pesachu“ - přejití z tohoto světa zotročení a smrti
do světa Boţího. Tato cesta je otevřena pro kaţdého z nás...
Velikonoce znamenají, ţe láska a ţivot jsou silnější neţ smrt, ţe hrob není konečnou stanicí
ţivota, ţe pouta, která brání našemu ţivotu, se rozvazují, ţe skrze vzkříšení můţeme objevit
nový ţivot, ţe ve víře v Jeţíšovo vzkříšení můţeme zakoušet vzkříšení i my sami na sobě a ţe
můţeme k ţivotu probouzet i druhé.
Tak jako kdysi apoštolům, Kristus opakuje všem lidem naší doby: „Vzmuţte se! To jsem já,
nebojte se (Bible, Mk 6, 50)!“ Je-li s námi On, proč mít strach? I kdyby se zdál obzor lidstva
sebevíc temný, nyní slavíme zářivé vítězství velikonoční radosti. Jestliţe se moře dějin
rozbouřilo, ať nikdo nepropadá zděšení a malomyslnosti! Kristus vstal z mrtvých; Kristus je
ţivý mezi námi, skutečně přítomen ve svátosti eucharistie, On se obětuje a nabízí jako chléb
spásy, chléb chudých, pokrm putujících. Kéţ nikdy neváháme přijímat tyto velkorysé plody
Jeho lásky, Jeho zmrtvýchvstání!
Poţehnané Velikonoce vám všem přeje P. Vlastimil Protivínský, Třebíč - Jejkov.
Váţení občané,
naše obec je letitým členem svazku obcí „Skládka TKO“. Obec dosud nevyuţívala veškerých
zařízení a sluţeb, které svazek obcí se svou dceřinou firmou ESKO-T, s.r.o. nabízí. Aby obec
co nejefektivněji naplnila poţadavky současné i chystané legislativy, připojí se od dubna

letošního roku do systému nakládání s odpady budovaného svazkem obcí „Skládka TKO“.
Pro naši obec to bude znamenat úsporu nákladů na svoz oproti minulému roku a jistotu
příznivých cen do budoucnosti, kdy se cenový tlak na efektivní nakládání s odpady bude
výrazně zvyšovat.
S tím souvisí i komplexní zajištění svozu a likvidace odpadů v naší obci výše uvedenou
firmou - společností ESKO-T, s.r.o. Tato firma bude provádět svoz odpadů kaţdou středu v
sudém týdnu v dopoledních hodinách; první svoz proběhne 02.04.08. Dále také dojde kvůli
úspoře nákladů ke změně měsíčního inkasa poplatků na čtvrtletní. Inkaso čtvrtletní částky
poplatků bude prováděno vţdy v druhém měsíci příslušného čtvrtletí.
Závěrem Vám přeji příjemné a klidné proţití nadcházejícího veli-konočního období.
Procházka Zbyněk, starosta obce
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA:
Narozeni (I. -III. 2008):
* Vilém Zušťák (4. 1.), č.p. 147
Rozloučili jsme se (I. -III. 2008):
* Rudolf Křivánek (29.12.2007), 81 let, č.p. 43
* Jan Veleba (17.3.), 65 let, č.p. 31
Přihlášení občané (I. -III. 2008):
* ing. Jiří Korotvička, Stříteţ 166
* Jan Šrutka, Stříteţ 165
* Miroslava Šrutková, Stříteţ 165
* Vilém Zušťák, Stříteţ 147
Odhlášení občané (I. -III. 2008):
* Radka Kutinová (č.p. 135)
Významná ţivotní jubilea:
* duben: Věra Simonidesová (70), Stříteţ 83
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, rodinné pohody a štěstí
Aktuální počet obyvatel: 491
Aktuální čísla popisná: 167
Milí spoluobčané!
Přeji Vám hezké proţití velikonočních svátků, hodně zdraví a úspěchů v osobním ţivotě.
Vaše kronikářka.
VELIKONOCE V HORÁCKÉM ZVYKOSLOVÍ:
Velikonoce jako oslava zrodivšího se slunce a vzkříšené přírody mají počátek jistě jiţ v
dobách nejprvotnější kultury lidstva. Vztahují se k jarní rovnodennosti a proto se jim
přisuzuje magická moc. Tentokrát se však nezkoumá jako o zimním slunovratu, co člověka v
příštím roce čeká, ale činí se různá opatření pro zdar lidského počínání. Snad jiţ od dob
prvního zemědělství vstupují tato opatření do zvykoslovných procesů. Pradávný zemědělec
oslavoval nové jarní slunce dary, které získal od země svou prací právě prostřednictvím
samého slunce a také vody. Hodoval ze zbytků svých zemědělských zásob. Z mouky tvořil
pečivo v podobě samotného slunce počínaje nekvašenými plackami, které se později kvasem
měnily na bochníky chleba a vdolky, zdokonalující se časem v mazance, bábovky, koblihy,
nejpozději i v dorty. K moučným pokrmům připojoval pradávný člověk nově získaná ptačí
vejce. Těchto pokrmů si nesmírně váţil a svou úctou je posvěcoval.

Velikonoce v lidovém podání nejsou však pouhé dva sváteční dny jak je známe nyní. Je to
celé období. Zvykoslovně začínají „vybíráním studánek“, pokračují ve „smrtolence“, ve
„svěcení jarních ratolestí“, „ v mrskutu“ s barvenými a malovanými vejci a končí tancem
„Provodní nedělí“. Vybíráním studánek značí uvolnění jarních proudů a mytí v očistné jarní
vodě přináší prý děvčatům krásu a blízkost vyčištěných studánek stává se posvátným místem
milostných schůzek. Svěcené jarní ratolesti obohacují příští úrodu a posvěcují lásku.
Rachotem dřevěných hrkaček se dříve vyháněly naposled všechny zimní příšery a mrskut byl
proti zle řádící prašivce. Vejce, symbol nového ţivota zdůrazňují se obarvením na červeno
barvou krve a lásky a zkrášlují se malováním. Tyto obyčeje jsou známy snad ve všech našich
národopisných oblastech a v různých variacích a s různými pozůstatky určitých kultur. Na
Horácku pak je moţno vyzvednout pozůstatek snad nejstarší doby první zemědělské kultury v
Jamolicích u Mor. Krumlova. Tam po společné obchůzce děvčat se smrtolenkou po celé
dědině se vystrojila z darů vykoledovaných pro smrtolenku hostina „v královském dvoře“ tj. v
domě kde se smrtolenka strojila. Tak tomu bylo i v okolí kde se na hostinu napekly koláče a
jiné pečivo. V Jamolicích však ne ţe by to nedovedli, napekli „křesných placek“
(nekvašených), které pomazali smaţenými vejci. Ejhle! Kolo placky tvar slunce a jeho
zářivé zlato ţluť smaţených vajec. A chléb nekvašený dozvuk nejpradávnější zemědělské
kultury. Jiný mimořádně půvabný obyčej na vysočině je tzv. malovna. Podarovat milého
kraslicí nebo jiným cukrovým dárkem. Na západ od Třebíče (Předín, Opatov, Ţeletava a celý
kraj aţ po Telč a Dačice) byl tento zvyk spojen s celou obřadností. „Malovna“ je výsluţka,
kterou posílá dívka svému milému nebo chlapci, kterého si teprve přeje mít. Patřily do ní
svěcené koláče nebo bábovka, pestře pomalovaný perník, mandel (15) červených vajec, téţ
svěcených z nichţ některá byla malovaná. K tomu se přikládal vyšívaný šátek, později to byly
i vyšívané šle, vesta, vázanka apod. Vše bylo svázáno do bílého servítku (ubrousku).
Poslíčkovi se vyplácelo za donešení velmi dobré spropitné. Chlapec pak musel s děvčetem o
muzice na provodní neděli tancovat.
PRAVĚKÁ LOKALITA STŘÍTEŢ:
Ze Stříteţe pochází část kamenného mlatu s provrtem posunutým k ostří. Je uloţen v MZM
Brno, i.č. PA 16295 (sbírka Hanisch).
Lokalita Stříteţ I.
Na vrcholové plošině SZ obce převáţně vlevo silnice do Třebíče v nadmořské výšce 492-495
m.
Poloha 1. Sběr M. Vokáč, r. 1998-1999 ZMM Třebíč: Nález ŠI z paleolitu - retušovaná
zlomená čepel z patinovaného rohovce typu KL I (obr.1).
Nálezy z neolitu nebo eneolitu: Rohovec typu KL II. - bifaciálně retušovaná zlomená srpová
čepel (obr. 2), srpový úštěp (obr. 3), rohovec typu KL I. - vrchlíkový úštěp, přepálená ŠI úštěp, písčitý střep z výdutě nádoby (obr. 4).
Poloha 2. Sběr J. Mikeš r. 1999: Rohovec typu KL I. - oboustranně osekaný úštěp (obr. 5) a
menší úštěp. Oba kusy jsou z neolitu.
Lokalita Stříteţ II.
SV aţ V obce na hřbetu klesajícím k JV do údolí Markovky. Nadmořská výška je 466-477 m.
Nálezy ŠI a keramiky z neolitu:
1. Sběr S. Houzar, ZMM Třebíč, čepel s laterární retuší z patinovaného rohovce (obr. 6),
zlomená čepel z rohovce typu Olomučany (obr. 7), úštěp se stopami retuše z rohovce typu KL
I. (obr. 8), úštěp z křemičité zvětraliny hadců („plazmy“) s bílou kůrou.
2. Sběr M. Vokáč r. 1999, ZMM Třebíč: Rohovec typu Kl I. - zlomená čepel (obr. 9) a úštěp
(obr. 10), písčitý střep s obsahem jemné slídy (obr. 11).
Lokalita Stříteţ III.

V trati asi 2 km JV obce vlevo silnice do Klučova na úpatí Klučovského hřbetu v nadmořské
výšce asi 510 m.
Z této tratě známe vetší část vysokého kopytovitého klínu ze zvětralé zelené břidlice
(Koštuřík a kol. 1986) a plochou sekerku s asymetrickým ostřím ze zvětralé zelené břidlice
(obr. 12).
Sekerka je někdy uváděna jako nález z Klučova (Skutil 1941, Koštuřík a kol. 1986). Dále je z
této tratě protáhlý kus ţulosyenitu s obroušenými boky, snad polotovar sekerky (Skutil 1941).
Ostatní nálezy BI z této tratě jsou ve skutečnosti pseudoartefakty ze ţulosyenitu (ZMM
Třebíč).
Lokalita Stříteţ IV.
900 m jiţně obce na návrší v trati „V lavičkách“ vlevo silnice do Jaroměřic. Nadmořská výška
je asi 477-480 m.
Nálezy ŠI z neolitu, případně eneolitu:
1. Sběr M. Vokáč r. 1992-1997, ZMM Třebíč: Rohovec typu KL II. - jádro (obr. 13) a čepelky
(obr. 14), rohovec typu KL I. - vrchlíkový úštěp.
2. Sběr J. Mikeš r. 1993-1998: Rohovec typu KL I. - čepel (obr. 15) a úštěp (obr. 16):
Rohovec typu KL II. - jádro, rohovec typu Stránská skála (?) - kvadratický obitý úštěp.
Lokalita Stříteţ V.
Při archeologickém výzkumu slovanského sídliště u kostela sv. Marka JV obce byly v
nejspodnější kulturní vrstvě nalezeny dva nepravidelné kusy „pazourku“ (Horák 1962).
Lokalita leţí na okraji prudkého návrší nad údolím Markovky v nad. výšce 480 m. Nálezy ŠI:
úštěp s antibulbem a s valounovou kůrou z rohovce typu KL I. (obr. 17) a úštěp s kůrou z
rohovce typu KL II. Jsou dnes uloţeny v ZMM Třebíč stejně jako dno z nádobky vyrobené v
ruce z hlíny s příměsí zrn ţivce (obr. 18). Nálezy lze zařadit do neolitu aţ eneolitu.
Lokalita Stříteţ VI.
900 m JV obce v trati pod Kosovicemi na SV svahu v nad. výšce 482 m. Vrchlíkový úštěp s
bulbem a valounovou kůrou z rohovce typu Kl I. snad můţeme datovat do neolitu aţ eneolitu.
Pramen: Milan Vokáč: Počátky města Třebíče a nejbliţšího okolí ve světle archeologických
pramenů. 2000
Vysvětlivky:
Paleolit - (1 milion - 8000 let před. n.l.) starší doba kamenná.
Neolit - (6000 - 3500 let před n.l.) mladší doba kamenná.
Eneolit - (3500 - 2000 let před n.l.) pozdní doba kamenná.
Archeologické nálezy od sv. Marka připravuji do příštích čísel Zpravodaje.
ARNOŠT HANISCH (1.8.1839 – 10.2.1922):
Arnošt Hanisch byl známý přírodovědec a správce (vrchní rada) třebíčského velkostatku. Byl
nadšený sběratel. Na přelomu 19. a 20. století měl nejúplnější sbírku hornin a nerostů okolí
Třebíče.
Nashromáţdil velké sbírky přírodnin, hlavně minerálů a hornin, kterou zpřístupnil veřejnosti.
Řada vynikajících přírodovědců z této sbírky těţila. V r. 1922 se sbírka stala vlastnictvím
městského muzea v Třebíči. Podílel se na zaloţení Muzejního spolku a zaslouţil se o
rekonstrukci baziliky sv. Prokopa. Byl duší zámeckého kasina, kde se scházeli čeští
intelektuálové. Měl četné vědecké kontakty, a to nejen v Čechách a na Moravě.
Sta měr půdy v úrodné pole obrátil, výnosnost velkostatku zvýšil, ku stavbě nových silnic
podnět dával a vysazováním stromů a křovin zdejší krajinu značně okrášlil.
Z jeho popudu se v Třebíči utvořil krouţek sportovních rybářů a koncem osmdesátých let
vznikl Rybářský spolek politického okresu třebíčského, jehoţ prvním předsedou se sám stal.
Byl velký dobrodinec, chudým studujícím dětem dával obědy.

V květnu 1913 byl A. Hanisch jmenován čestným občanem Podklášteří (navrhl zavedení
situačního plánu Podklášteří pro výstavbu obce). Spolupracoval na přípravě Vlastivědy
moravské.
Z Úředního listu 1.10.1908.
Jeho C.K. apoštolské veličenstvo ráčil nejvyšším rozhodnutím ze dne 1.9.1908
hospodářskému radovi na hraběcím Waldstein- Wartenbergském panství svěřenském v
Třebíči panu Arnoštu Hanischovi propůjčiti rytířský kříţ řádu
Františka Josefa.
Z úředního listu 1.5.1910
C.K. moravská zemská školní rada v Brně vyslovila panu Arnoštu Hanischovi
hospodářskému radovi velkostatku jeho excelence pana Josefa Hraběte WaldsteinWartenberg v Třebíči uznání a dík za přízeň školství věnovanou.
JOSEF ZVĚŘINA – teolog:
Ohlédnutí v datech k nedoţitým 95. narozeninám
1913
3. května narozen ve Stříteţi u Třebíče, ale potom se jeho rodiče odstěhovali do
Vídně, odkud se vrátili na Moravu aţ po válce
1932
maturita na arcibiskupském gymnáziu v Praze-Bubenči
1932-1937
studium teologie na římské Lateránské univerzitě
1937
11. července vysvěcen v Římě na kněze
1938-1942
pastorační působení ve Falknově (Sokolově), Pyšelích, Plzni, Praze (Svatý
Mikuláš na Malé Straně)
1942-1943
pro protiněmecký postoj internován v Zásmukách u Kolína
1943-1950
opět administrátorem u Svatého Mikuláše v Praze
1946-1947
studium dějin umění ve Francii, příprava doktorské disertace
1948
promován doktorem teologie Karlovy univerzity
1950-1952
vojenská prezenční sluţba u pracovního útvaru (PTP)
1952
24. ledna zatčen, koncem roku odsouzen k 22 letům odnětí svobody za
údajnou velezradu a špionáţ, ve skutečnosti za pastoraci mezi studenty, uměleckou a tvůrčí
inteligencí
1965
v prosinci podmínečně propuštěn na svobodu
1965-1968
různá manuální a administrativní zaměstnání
1968
šéfredaktorem teologického časopisu Via, spolu-zakladatelem Díla koncilové
obnovy
1969-1970
dva a půl semestru přednáší na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě
v Litoměřicích
1970-1974 duchovním správcem v Praskolesích u Zdic, ztráta státního souhlasu k výkonu
duchovenské činnosti
1975
„poslán“ do důchodu
1975-1990 v Praze a na mnoha místech republiky přednáší teologii v tajných kurzech pro
kněze a pro laiky, publikuje v samizdatu a v zahraničních teologických časopisech, je blízkým
poradcem kardinála Františka Tomáška, stává se členem redakční rady samizdatových
Lidových novin
1977
signatářem Charty 77
1988
čestný doktorát teologie univerzity v Tubingen
1990
návrat na teologickou fakultu s titulem čestného děkana, vedení dálkového
studia, zahraniční cesty, pozvání do Říma, návštěva papeţe, 18. srpna náhlá smrt v moři u
Nettuna v Itálii
1991
vyznamenán řádem T.G. Masaryka in memoriam

Pouţitá literatura a prameny:
Třebíč dějiny města II. 1981
Program gymnázia. 1891-1892. Jiskra. 1967
Třebíč ve starých fotografiích. 2005
Ţít jako znamení. 1995. Úřední listy 1908, 1910
Podle uvedených pramenů a literatury zpracovala M. Dvořáková
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY:
1. Povinná výměna řidičských průkazů, vydaných od 1.1. 1994 do 31.12.2000, do 31.
12.2010! Výměna bez poplatku, v budově bývalého Okresního úřadu, vzít s sebou: platný
doklad totoţnosti (OP, pas), 1x foto (3,5x4,5 cm), řidičský průkaz, kterému končí platnost.
Nový ŘP vydán do 15-20 dnů.
2. Povinná výměna občanských průkazů, vydaných do 31. 12.2003, do 31.12.2008! Kromě
občanských průkazů občanů narozených před 1.lednem 1936! Místo a vlastní výměna
obdobná výměně „řidičáku“.
3. Zápis dětí do cestovního dokladu rodiče. Je umoţněno od 1.3.2008. Jedná se o zápis dětí
mladších 10 let, kteří nemusí vlastnit cestovní pas. K zápisu je třeba předloţit: občanský
průkaz, platný cestovní pas, rodný list dítěte, rodný list rodičů a vyplněný tiskopis „Ţádost o
provedení změn nebo doplnění údajů v cestovním dokladu“. Některé státy, např. Kanada,
však mohou poţadovat pro bezvízový vstup na své území, aby dítě mělo svůj cestovní doklad
s biometrickými údaji.
4. Oznámení o změně ceny vodného a stočného. Od 1.1.2008 je vodné za 1m3 ( 1000 l)
dodané vody 32,70 Kč. Stočné se ve Stříteţi neplatí.
5. Upozornění! Ze svazku obcí jsou opakované stíţnosti - prosíme - sešlapávejte PET láhve
před vhozením do nádob!
Stíţnosti občanů na nepořádek kolem Jednoty (rozházené popelnice, odpadky po zemi,...) prosíme - chovejte se slušně!
6. Upozornění! Neházejte odpadky (foto č. 8, str. 6) za hřbitovní zeď. Je zde kontejner!
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:
Zastupitelstvo Obce Stříteţ na zasedání:
* č. 12 ze dne 27. 12. 2007
Schvaluje:
* rozpočet obce na rok 2008 a rozpočtovou změnu č. 4
* rozpočtový výhled obce na roky 2009 aţ 2010
* uzavření následujících smluv:
* Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Česká republika,
s.r.o.
* Smlouvu o smlouvě o zřízení věcného břemene s Telefónica O2
* podání ţádosti o úplatný převod pozemku č. 1074/35 od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových.
Pověřilo:
provedením inventarizace do 31.12.07 inventarizační komisi ve sloţení (Zahrádka Petr předseda komise, Dvořáček Jaroslav - člen komise a Vejtasové Ladislava - člen komise).
* č. 1 ze dne 28. 1. 2008
Bere na vědomí:
* odůvodnění změny územního plánu obce zpracovaného pořizovatelem

* posouzení návrhu změny územního plánu obce krajským úřadem
* stanoviska a připomínky ze společného jednání o návrhu Změny č. 3 územního plánu obce
Stříteţ 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“)
* stanoviska a připomínky, námitky z řízení o návrhu Změny č. 3 územního plánu obce Stříteţ
a návrhy na jejich řešení v souladu s ustanovením §52 a §53 stavebního zákona
Vydává:
* změnu č.3 územního plánu obce Stříteţ formou opatření obecné povahy v souladu s
ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavebního zákona), za pouţití § 43 odst. 4 a stavebního zákona a v souladu s ustanovením §
171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdější předpisů.
Rozhodlo o:
* uzavření smlouvy na svoz a likvidaci odpadů s firmou Esko-T, s.r.o.
* příspěvku na opravu střechy kostela ve výši 45.000 Kč
* úhradě nákladů na pronájem tělocvičny ve výši 10.000 Kč
* pořízení betonového přístřešku na hřiště za 16.000 Kč.
* pronájmu pozemků obce na pouťové atrakce - jednomu provozovateli
* zamítnutí provozování výherních hracích automatů v budoucím obchodním centru dle
ţádosti firmy European Data Project, s.r.o.
* č. 2 ze dne 3. 3. 2008
Projednalo a schvaluje:
* výsledky inventarizace bez výhrad
* hospodářský výsledek MŠ za rok 2007 ve výši - 23.453,46 Kč
Komentář k usnesením zastupitelstva:
Nakládání s odpady - výběr informací o platné a připravované legislativní úpravě.
1. Platná legislativa ukládá obcím (jako původcům odpadů) mimo jiné i tyto povinnosti:
* sniţování mnoţství ukládaného biologicky rozloţitelného ko-munálního odpadu na skládky:
* na 75% hm. do roku 2010
* na 50% hm. do roku 2013
* na 35% hm. do roku 2020
* 20 % sníţení skládkování do roku 2010
* 50 % materiálové vyuţití komunálního odpadu do r. 2010
Výše uvedené hodnoty byly schváleny vládou v roce 2004.
2. Připravovaná legislativa související s vyuţíváním komunálního odpadu klade na obce další
nároky - od roku:
* 2009 třídit 5 komodit (sklo bílé a barevné, papír, směsné plasty a nápojové kartony).
* 2010 zavedení odděleného sběru biologicky rozloţitelného ko-munálního odpadu.
Skládkování bude zatíţeno zvýšenými poplatky za ukládání odpadu:
* zvýšení rezervního poplatku na 150,- Kč/t
* zvýšení základního poplatku za ukládání odpadů:
rok 2008 (400,- Kč/t), rok 2009 (700,- Kč/t) a rok 2013 (1.500,- Kč/t).
To znamená, ţe společnou snahou všech subjektů musí být:
Co NEJVÍCE komunálních odpadů VYTŘÍDIT, předat k RECYKLACI a k dalšímu
VYUŢITÍ, a to vše za PŘIJATELNÝCH cenových podmínek, protoţe tento přístup ŠETŘÍ
přírodní zdroje, CHRÁNÍ ovzduší a ţivotní prostředí, NAPLŇUJE platnou legislativu.
SVATÝ MAREK STŘÍTEŢSKÝ:

Kaţdoročně v neděli 25. dubna bývá u sv. Marka a ve Stříteţi slavnostně ţivo a veselo, neboť
se tam koná první jarní pouť. Tu jiţ i housátka ţluťoučká batolí se na svěţích trávnících a
koupou se ve zlatém slunečku, jak by si nevyšli lidé ven a to na pouť? Sv. Marek, téţ
Mareček, kostelík Stříteţský, vzdálený od vesnice asi 10 minut nad údolím na mírném návrší,
stojí a rozhlíţí se vesele do širého okolí a nejradostněji o pouti, kdyţ přiblíţil se nejkrásnější
měsíc v roce máj. Zaloţením svým sahá do dob cyrilometodějských, sv. Cyril a Metod prý tu
hlásali slovo Boţí a křtili. Nynější stavba pochází asi ze 13. století. Bývala u něho fara. K ní
náleţely Stříteţ stará i nová (původní vesnice bývala asi hned pod návrším, kde dosud zůstalo
několik stavení, ostatní se odstěhovala k panskému dvoru, k hospodě a ke křiţovatce silnic z
Třebíče do Jaroměřic a do Myslibořic), zaniklé Kvíčovice (asi 1/4 hod. dále na východ k
lesu), Koţichovice, Slavice, Klučov a Petrůvky. Z těchto osad pochovávali (nyní jiţ jen ze
Stříteţe a z Koţichovic) na hřbitov ke sv. Marku. Na výšině, v tichém ovzduší, v malebném
okolí dřímají tu jistě neboţtíci v pokoji a po boji. Na hřbitově se nachází za kostelem menší
kaple. Někteří ji mají za původní kostelíček, však neprávem. Tu kapli dal vystavěti
vrchnostenský úředník ze Sadku Lukáš Jiří Cyprian r. 1648. Stříteţský kostelík přišel o
majetek, fara zašla, a nyní náleţí jakoţto filiální k farnosti O. O. kapucínů v Třebíči. Odtud
kaţdoročně o pouti šlo veliké procesí do Stříteţe. Nyní muţi neradi brzy vstávají, ţenské
dlouho si musí strojit mikada, toţ, je-li pěkně, chodí páni kněţí sami pěšky bez procesí a neníli pěkně, Stříteţáci si je přivezou. Sejde se k Marku síla lidí domácích i z okolí. Jako o kaţdé
pouti i tu se prodává mnoţství hezkých a mlsných věcí, avšak na této pouti také medek. Sv.
Marek, patron včelařů, měl co dělati s medem a marcipanem (Marci panis = chléb Markův).
Proto kaţdý perníkář o této pouti medek prodává a má ho aspoň pořádný soudek. Podle jména
měl by býti z medu. Avšak připravuje se ze syrobu a do něho se dává pro chuť a vůni
hřebíček a jiné koření. Je chutný, ale také nebezpečný. Kdo se ho jednou napije, dostane chuť
pít ho zas, a tu netrvá to dlouhý čas a můţe se něco státi. Avšak nemusí býti zle, protoţe brzy
je zase dobře. Velcí dopřejí si téţ něčeho silnějšího, medku jen aspoň okusí. Ten je hlavně pro
děti. Kaţdý si ho nese z pouti láhev domů. Je-li velké teplo, obyčejně vypije se i ten na cestě,
však ho mají perníkáři ve městě (Třebíči) ještě zásobu. Prodává se jen o marecké pouti. Oni
připravují téţ medek ze pravého medu, ale ten se posílá jen darem a jen vzácnějším osobám. I
na tom jsem si pochutnal. Jednou v oktavě sv. Marka obdrţel náš dobrosrdečný katecheta také
velkou láhev takového medku. Poněvadţ měl před silou strach, pozval si všechny své
ministranty i mne výpomocného, abychom mu od něho pomohli. To bylo něco pro nás! Jaká
teprve musela býti medovina staročeská, jiţ naši předkové pívali! Ţe pouť, máj a mládí jsou
dobré a sladké věci, to ví kaţdá Mařka i ta nejmařkovitější, však doporučuji jim, aby aspoň do
rejstříku těch věcí třeba nakonec přidaly medový medek a staročeskou medovinu.
Pořádní Třebíčáci večerem vracejí se domů, pořádní tanečníci vydrţí aţ do rána, mládeţ
domácí i pozvaná má na to právo, však je pouť jejich, jen kdyţ jsou při tom hodni. A ţe
Stříteţáci i Slavičtí aţ na nějakého nezdařence hodni byli odedávna, to dobře vím, neboť jsem
je také trochu vychovával. Obě strany, oni i já, hlásíme se k sobě dosud rádi a rádi se vidíme,
třeba nám oběma na mladosti a na kráse nepřibylo. Toţ o pouti Stříteţské, dá-li Pánbůh, na
shledanou a o Slavické (na sv. Jana) také!
Autor: Josef Všetečka (vyučoval ve škole ve Stříteţi od r. 1883 do r. 1887). Pramen: Od
Horácka k Podyjí. 1927/28
ZÁMKY OKRES TŘEBÍČ:
Texty, foto, design: ing. Ivan Procházka
Na okrese Třebíč se nachází 26. zámků. K nejznámějším a nejnavštěvovanějším patří zámek s
bazilikou v Třebíči, zámek Jaroměřice nad Rokytnou a zámek Náměšť nad Oslavou.

K méně známým patří zámek Budišov a Sádek. V pozadí zájmu jsou zámky např. Budkov,
Dalešice, Hrotovice, Jemnice, Lesonice, Litohoř, Valeč nebo Vlčí kopec.
V následujících zpravodajích obce Stříteţ se dočtete o historii a současnosti všech 26. zámků
a uvidíte jejich fotografie pořízené v roce 2007.
Doufáme, ţe se Vám seriál bude líbit, a ţe některé z uvedených zámků navštívíte.
Zámek BUDIŠOV
Zámek stojí na místě původní vodní tvrze ze 13. stol., přebudované v 16. stol. na renesanční
zámek. Dnešní podobu získal za výrazné přestavby v honosné barokní letní sídlo ve 20. letech
18. stol. za hrabat Paarů. V téţe době byl kolem zámku zřízen park s bohatou sochařskou
výzdobou. V r. 1974 zámek získalo Moravské zemské muzeum a po rozsáhlých úpravách zde
vybudovalo depozitáře přírodovědných oddělení. V r. 1999 byla zahájena druhá etapa
rekonstrukce zámku (výměna střešní krytiny, krovů a podlah). Krátce před dokončením této
rekonstrukce přešel zámek v r. 2003 do vlastnictví obce Budišov.
Od r. 1991 je veřejnosti přístupná část zoologického depozitáře představující nejstarší kolekce
vycpanin ptáků, savců, ryb i obojţivelníků ze sbírkového fondu oddělení, doplněné trofejemi
z loveckých výprav do Afriky, Asie a Kanady. Z nových přírůstků je v zámeckém depozitáři
uloţen materiál získaný během studijních sběrných cest do oblasti delty Dunaje (1979-1990),
na Kubu (1987), do Jakutska (1991) a Jiţní Ameriky (1994-1998). Sbírky obratlovců jsou
doplněny ukázkami zástupců několika skupin bezobratlých ţivočichů - mořských hub,
ţahavců, korýšů, měkkýšů, červů a ostnokoţců.
Nenechte si ujít návštěvu objektu, jehoţ popularita je v poslední době v popředí zájmu médií.
Zámek BUDKOV
Vodní tvrz v Budkově se připomíná v r. 1353, kdyţ ji Jan z Budkova prodal Jeníkům z
Mezimostí. Začátkem 16. stol. byla středověká tvrz přestavěna v pozdně gotickém slohu a
znovu důkladně opravena v letech 1545-1555, kdy byli majitelé Hrubčičtí z Čechtína. Tato
přestavba přeměnila tvrz v renesanční zámek. Výsledkem renesanční přestavby bylo pět
jednopatrových křídel kolem nepravidelného nádvoří obklopeného arkádami s toskánským
sloupovím v obou podlaţích. Zbytkem pozdně gotické stavby je především vstupní věţ.
Barokní úpravy zachovaly vnější renesanční ráz zámku, změnily pouze interiér sálů. Zámek je
obklopen přírodně krajinářským parkem o rozloze 3,3 ha , který byl zaloţen v 1. čtvrtině 19.
stol.
V r. 1666 koupil Budkov a zámek Matyáš Berchtold. V barokním slohu přestavěl zámek
hrabě František Xaver Berchtold. V r. 1776 zdědil panství Leopold Krakovský hr. Kolovrat. V
r. 1853 koupil Budkov Karel kníţe z Lichtenštejna. Po smrti Rudolfa kníţete z Lichtenštejna
(1908) zdědil Budkov Salm-Reifferscheidt, jehoţ syn Kristián vlastnil statek aţ do r. 1945,
kdy mu byl zkonfiskován. V současné době je v zámku dětský domov. V obci je také farní
kostel sv. Martina, ve kterém se nachází hrobka rodu Berchtoldů. Ve věţi je zavěšen zvon z r.
1489, který zhotovil mistr Jan z Velkého Meziřící a z r. 1655, který ulil Jakub Streckfusse.
ŢIVOT V OBCI – CO SE UDÁLO:
Pozn. Fotografie ve Zpravodaji, případně na poţádání na OÚ
1., 2. Česká televize natáčela pořad o Josefu Zvěřinovi (24.11.2007). Byl vysílán 20.1.2008
(16.15) na programu ČT2. Název pořadu: „Světci a svědci“. Josef Zvěřina - teolog lásky a
radosti, 3., 4., 5. Tradiční mikulášská besídka mateřské školky s velkou účastí a pěkným
programem (1.12.2007), 6. Výstava vyřezávaného betlému Jana Veleby v kulturním domě -

výstavu navštívilo 200 občanů (26.12.2007), 7. Turnaj ve stolním tenisu pořádaný obcí Stříteţ
(6.1.2008), účast: 16 hráčů, 20 diváků, 1. Stanislav Simonides, 2. Tomáš Procházka a 3.
Vladimír Bednář, 8. Odpadky za hřbitovní zdí (8.3.2008) - váţení občané, vyhazujte veškerý
odpad do kontejneru, děkujeme, 9., 10. Vítání občánků narozených v roce 2007 a 2008 v obci
Stříteţ - více fotografií na rubu zpravodaje. Nově zavedené vítání občánků mělo velkou účast
a příjemnou atmosféru (2. 2. 2008), 11., 12. Mateřská školka - jiţ třetí „Vynášení zimy utopení Moreny - pohanské bohyně smrti“ (9. 3. 2008). Více in-formací: Horácké noviny (Pátek 14. 3. 2008, str. 7), 13., 14. Tradiční „Velikonoční hrkání“ - děti ze Stříteţe (20.3.2008).
FOTOSERIÁL – archeologický průzkum – Stříteţ:
1. Lokalita „Staroslovanské sídliště u Stříteţe“- lokalita Stříteţ V. u kostela sv. Marka.
Archeologický průzkum se uskutečnil v r. 1962, provedl jej Karel Horák. Nálezy: úštěp s
antibulbem z rohovce a dno nádobky z hlíny - uloţeno v ZMM Třebíč. Nálezy lze řadit do
neolitu (6000 - 3500 let před n.l.) - mladší doba kamenná.
2. „Nová lokalita“ - na návsi u mateřské školky. První nálezy - únor 2008 - Mgr. Milan Vokáč
(Muzeum Jihlava) a Marie Dvořáková (kronikářka). Mnoho střepů z konce 13. stol., z konce
14. a 15. stol. a ze 16. stol.
3. Rohovec typu KL I - oboustranně osekaný úštěp - pochází z neolitu, nalezen v r. 1999,
lokalita Stříteţ I., sběr J. Mikeš.
4. Střepy ze 16. století - nalezeny v r. 2008, lokalita u mateřské školky, sběr Mgr. M. Vokáč a
M. Dvořáková, foto I. Procházka.
5. Mísa ze 17. století - nalezena v r. 2007, lokalita Stříteţ V., sběr J. Dvořák (hrobník), foto I.
Procházka.
Publikováno dne: 9.4. 2008

