Zpravodaj č. 2/2007

ÚVOD:
Váţení spoluobčané,
v minulých dnech se někteří z Vás mohli seznámit s blíţe nespecifikovaným a nepodepsaným
letákem, který má údajně „pravdivě“ informovat občany o dopadech rozhodnutí vedení obce
ohledně změny názvu lokality Stříteţ, Čihadla na ul. Třebíč, Hrotovická - průmyslová zóna a
dále je v něm zastupitelstvo obviněno z okrádání obce. Tyto a jiné nepravdivé informace jsou
téţ dále šířeny dalšími neoficiálními zdroji v obci.
K této dezinformační kampani je vedení obce nuceno zaujmout zásadní stanovisko a tyto
zcela nepravdivé a ničím nepodloţené informace uvést na míru pravou. Je skutečností, v obci
pravděpodobně dostatečně známou, ţe na zasedání zastupitelstva bylo rozhodnuto o změně
názvu výše specifikované lokality. Důvodem, proč se vůbec zastupitelstvo obce touto
tematikou zabývalo a následně se rozhodlo pro změnu názvu, byly opakované výzvy a ţádosti
stávajících a budoucích investorů k pojmenování této lokality tak, aby bylo v souladu s jejím
určením a vyuţitím, a to tedy právě k účelům podnikání, průmyslové výroby apod. Naopak
původní, nyní změněný název lokality, pro prezentaci těchto firem a podnikatelským
záměrům příliš nevyhovoval.
Zastupitelstvo dále zdůrazňuje, ţe se jedná v tomto případě pouze o administrativní změnu
názvu lokality, beze změny hranic katastru obce, přičemţ původní název lokality v mapách
zůstane zachován. Je skutečností, ţe setrvání na původním názvu lokality by řadu firem
nemotivovalo a naopak je odradilo od umístění svého sídla v katastru obce a to by znamenalo,
ţe by obecní pokladna přišla o výnosy z daní, které jsou (zjednodušeně řečeno) přidělovány
obcím dle počtu zaměstnanců firem sídlících na jejím území.
Nakonec pak nelze nezmínit skutečnost, ţe zbabělý autor předmětného letáku v sobě nenašel
ani dostatek odvahy, aby si za svým názorem zcela stál a aby toto své „dílo“a křivé obvinění
také podepsal a případně své názory veřejně obhájil před občany naší obce.
Zastupitelstvo závěrem zdůrazňuje, ţe své rozhodnutí o změně názvu učinilo po důkladné a
zralé úvaze a je nadále přesvědčeno, ţe toto rozhodnutí přinese obci nemalý finanční prospěch
a další pracovní příleţitosti. Naopak zcela nepravdivé a ničím nepodloţené informace autora,
či autorů letáku a nepravdivých tvrzení vůbec, škodí rozvoji obce a zájmům našich občanů.
Zastupitelstvo obce ţádá všechny občany obce aby (pokud se v budoucnu s obdobnými
nepravdivými a nepodloţeným názory setkají) anonymním informacím nevěnovali pozornost
a naopak, pokud by měli zájem se blíţe s danou problematikou seznámit, aby se obrátili na
vedení obce, které jim poskytne veškeré informace tak, aby si následně mohli sami učinit
zcela reálný a objektivní názor na postup a rozhodnutí zastupitelstva, ať jiţ v této věci, či
samozřejmě v jakékoli v jiné obecní záleţitosti.
Zastupitelsto obce Stříteţ
ZÁKLADNÍ DATA:
Aktuální počet obyvatel:
Aktuální čísla popisná:
Elektrifikace obce
Kanalizace v obci
Vodovod v obci
Plynofikace obce

492
163
1928
1973
1986
1997

Asfaltování silnice:
Třebíč - Jaroměřice
1946
Stříteţ - Klučov
1964
Cyklostezka Stříteţ - Třebíč 2004
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA:
Narozeni (IV. - VI. 2007):
* Adéla Hamţová (02. 05.), č.p. 149
* Aneta Kutinová (05. 05.), č.p. 97
* Filip Chytka (28. 05.), č.p. 51
* Ondřej Pánek (24. 06.), č.p. 7
Rozloučili jsme se (IV. - VI. 2007):
* Ivan Hladík (02. 05., 71), Stříteţ 115
* Marie Dokulilová (15. 05., 82), Třebíč
* Zdeňka Chlubnová (24. 05., 81), Třebíč
* Marie Pavlátová (29. 06., 73), Třebíč
Přihlášení občané (IV. - VI. 2007):
Odhlášení občané (IV. - VI. 2007):
* Eva Juřicová (č.p. 103)
* Adéla Kramářová (č.p. 9)
* Jana Kupková (č.p. 9)
Významná ţivotní jubilea:
srpen:
* Dobrovolná Marie (70), Stříteţ 85
září:
* Velebová Hedvika (90), Stříteţ 76
* Dvořáková Zdeňka (75), Stříteţ 84
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, rodinné pohody a štěstí
Milí spoluobčané,
zdravím Vás a přeji Vám vše dobré, letní pohodu a dětem hezké prázdniny.
Kronikářka obce
ŢILI TU PŘED NÁMI:
Na kaţdém panství byly od dřívějších dob knihy tzv. urbáře (viz. fotokopie části z r. 1556),
které obsahovaly soupis všech poddaných dle jednotlivých obcí, soupis dávek a povinnosti
poddaných. Jsou také důleţitým historickým a vlastivědným pramenem. Staré texty jsou také
důleţitými kulturními a jazykovými doklady, musí být proto vydány pečlivě a přesně, coţ
mnohdy nebývá práce tak snadná.
Poţitky (úrok neboli rentu) platívali poddaní většinou 2x ročně na sv. Jiří (sv. Jana) a sv.
Václava či sv. Havla (odtud ourok svatojiřský, ourok havelský) výjimečně i v jiných
termínech.
Ves Stříteţ (urbář třebíčského panství rok 1556)
Jan Kvyslaků
z lánu gruntovního, ţita o svatým Martinu 13 měřic, ovsa o týmţ času 13 měřic, slepice o
svatým Jiří 2, vajec o týmţ čase 15, orati povinen na ozim 3 dny, na jař 1 den, ozimy naţíti 8
kop, jaři 8 kop, ţíti na ozimě 1 den, na jaři den, ozim voziti 1 den, jař 1 den. Týţ dává z kusu
zahrady k gruntu připlacenej o sv. Václavu 3 gr., z 5 kusův roli pusté a z louky od tý roli o sv.

Václavu 28 gr. 2 denáry. Z kopaniny o týmţ čase 11 gr. Z kusu roli od popluţí panskýho o
týmţ časi 6 grošů.
Jakub Hranáčů
z lánu gruntovního ţita o sv. Martinu 13 měřic, ovsa o týmţ čase 13 měřic, slepice o sv. Jiří
2, vajec o týmţ čase 15. Orati na ozim 3 dni, na jař 1 den. Ozimy naţíti 8 kop, jaři 8 kop, ţiti
ozim 1 den, jař 1 den, ozim voziti 1 den, jař 1 den. Týţ dává z 7 kusů rolí pusté o sv. Václavu
11 gr., 2 denáry, z kopaniny o témţ čase 13 gr, z kusu roli od popluţí panského o témţ čase 6
grošů.
Martin Pavlů
z lánu gruntovního ţita o sv. Martinu 13 měřic, ovsa o týmţ čase 13 měřic, slepice o sv. Jiří 2,
vajec o týmţ čase 15. Orati má ozim 3 dni, na jař 1 den, ozimy naţíti 8 kop, jaři 8 kop, ţíti
ozim 1 den, jař 1 den. Týţ dává z 8 kusů roli pusté o sv. Václavu 19 gr. 4 denáry, z kopaniny
o týmţ čase 8 gr. Z kusu roli od popluţí panskýho o týmţ čase 6 grošů.
Šimek Mrakeš
z lánu gruntovního ţita o sv. Martinu 13 měřic, ovsa o týmţ čase 13 měřic, slepice o sv Jiří 2,
vajec o týmţ čase 15. Na ozim orati 3 dny, na jař 1 den, ozimy naţíti 8 kop, jaři 8 kop, ţíti
ozim 1 den, jař 1 den. Týţ dává z 9 kusů roli pusté o sv. Václavu 14 gr. 2 denáry. Z kopaniny
o témţ čase 8 gr. Z kusu roli od popluţí panskýho o týmţ čase 6 gr., ozim voziti den, jař 1
den.
Jiřík Hanykalů
z lánu gruntovního ţita o sv. Martinu 13 měřic, ovsa o týmţ čase 13 měřic, slepice o sv. Jiří 2,
vajec o týmţ čase 15. Na ozim orati 3 dny, na jař 1 den, ozimy naţíti 8 kop, jaři 8 kop, ţíti
ozim 1 den, jař 1 den, ozim voziti 1 den, jař 1 den. Z 5 kusů roli pusté a z loučky o sv.
Václavu 18 gr. 1 denár. Z kusu roli od poluţí panskýho 6 gr, z kusu roli u hlinišť na Sychrově
o týmţ čase 4 groše.
Mirek Buků
z lánu gruntovního ţita o sv. Martinu 13 měřic, ovsa o týmţ čase 13 měřic, slepice o sv. Jiří 2,
vajec o týmţ čase 15. Na ozim orati 3 dny, na jař 1 den, ozimi naţíti 8 kop, jaři 8 kop, ţíti
ozimy 1 den, jař 1 den, ozim voziti 1 den, jař 1 den. Z 5 kusů roli pusté o sv. Václavu 11 gr. 1
denár. Z kopaniny o týmţ čase 15 gr., z kusu roli od popluţí panského 16 grošů.
Matěj Bartů
z lánu gruntovního ţita o sv. Martinu 13 měřic, ovsa o týmţ čase 13 měřic, slepice o sv. Jiří 2,
vajec o týmţ čase 15, na ozim orati 3 dny, na jař 1 den, ozimy naţíti 8 kop, jaři 8 kop, ţíti
ozim 1 den, jař 1 den, ozim voziti 1 den, jař 1 den. Ze zahrádky k gruntu připlatěný o sv.
Václavu 2 gr, z 10 kusů roli pusté a z loučky o témţ čase 26 gr. Z kusu roli u hlinišť o týmţ
čase 4 groše, z kusu roli od popluţí panského 11 grošů.
Brychta Martinů
z lánu gruntovního ţita o sv. Martinu 13 měřic, ovsa o týmţ čase 13 měřic, slepice o sv. Jiří
2, vajec o týmţ čase 15. Na ozim orati 3 dni, na jař 1 den, ozimy naţíti 8 kop, jaři 8 kop, ţiti
ozimy 1 den, jař 1 den, ozim voziti 1 den, jař 1 den, z 6 kusů roli pustých a z louky 1 kopu 1
groš. Z kusu roli od popluţí panskýho 11 grošů.
Jan Kneslík
z lánu gruntovního ţita o sv. Martinu 13 měřic, ovsa o týmţ čase 13 měřic, slepice o sv. Jiří 2,
vajec o témţ časi 15. Na ozim orati 3 dny, na jař 1 den, ozimy naţíti 8 kop, jaři 8 kop, ţíti
ozimy 1 den, jař 1den, ozimy voziti 1 den, jař 1 den. Z 11 kusů rolí pustých a z loučky o sv.
Václavu 43 grošů 4 denáry. Z kopaniny o témţ čase 9 grošů, z pustýho kusu po Arklebovicích
5 grošů, z kusu roli ode dvora stříteţského 22 grošů.
Tomáš Cakl
z lánu gruntovního ţita o sv. Martinu 13 měřic, ovsa o týmţ časi 13 měřic, slepice o sv. Jiří 2,
vajec o týmţ čase 15. Na ozim orati 3 dny, na jař 1 den, ozimy naţíti 8 kop, jaři 8 kop, ţíti

ozim 1 den, jař 1 den, ozim voziti 1 den, jař 1 den. Ze 3 kusů rolí pustých o sv. Václavu 9
grošů, z kopaniny o týmţ čase 17 gr. Z kusu roli od popluţí panskýho 6 grošů.
Marek Koutků(a)
z lánu gruntovního ţita o sv. Martinu 13 měřic, ovsa o týmţ čase 13 měřic, slepice o sv. Jiří 2,
vajec o témţ čase 15. Na ozim orati 3 dny, na jař 1 den, ozimy naţíti 8 kop, jaři 8 kop, ţíti
ozimi 1 den, jař 1 den, ozim voziti 1 den, jař 1 den. Z kusu roli pustý o sv. Václavu 2 gr. 2
denáry.
Jakub Ochyan z podsedku dává o sv. Jiří 15 gr., o sv. Václavu 15 gr, robot ţádných.
Mikuláš Dvořák za vinné fůry o sv. Martině 1 kopu (grošů).
Kateřina Dvořka za vinné fůry o sv. Martině 1 kopu (grošů).
(Potom následují celkové sumy).
Z téţ vsi povinni jsou na louce Opatůvce trávu zsíci, zsušiti, zhrabati a seno do dvora
stříteţského svísti.
Týţ kaţdý, kdoţ pivo v té vsi šenkuje, povinen jest dáti bečku soli o sv. Václavě.
Pramen: Urbář třebíčského panství r. 1556.
Za přesný doslovný překlad děkuji PhDr. Rudolfu Fišerovi třebíčskému historikovi.
Vysvětlivky:
Urbář - soupis poddanského pozemkového a vůbec nemovitého majetku s vyměřením
peněţních platů, naturálních dávek a robot, které měly z panství, rychet, vesnic a usedlostí
plynout příslušné vrchnosti.
Popluţí - v oblastech západních Slovanů stará plošná míra jejíţ rozsah se přibliţně rovnal
takové rozloze půdy, kterou bylo moţno obdělávat jedním pluhem. Výrazem popluţí se
později často označovaly i pozemky náleţející k panskému dvoru nebo jednotlivé poddanské
usedlosti.
Popluţní dvůr - dvůr, který byl hospodářským střediskem feudálního velkostatku. Jeho
hlavní úkol spočíval zejména v organizačním zajištění dominikálního hospodaření, na kterém
se vedle dvorské čeledi podíleli i poddaní ve formě roboty.
Pán - příslušník vyšší šlechty vlastnící svobodné šlechtické statky a náleţející ke stavu
panskému. Ke zřetelnějšímu vydělování panstva jako nejvýznamnější vrstvy šlechty
docházelo v českých zemích ve 14. století, i kdyţ vlastní důsledná diferenciace pánů a rytířů
přichází aţ na sklonku 15. století.
Kostelní podací - tzn. s patronátem.
Man - většinou niţší šlechtic, převáţně bez vlastního svobodného statku, který za své
vojenské nebo jiné sluţby prokazované panovníkovi nebo některému významnějšímu
světskému či duchovnímu feudálovi získával do uţívání manství.
Manství - statek propůjčený do uţívání manovi za jeho vojenské nebo jiné protisluţby
příslušné vrchnosti.
Lán - plošná míra, rozšířená v českých zemích od 13. století. Rozloha lánu se různila podle
místních podmínek, vedle nejobvyklejšího lánu zemského (přibliţně 18 ha), který rovněţ
nepředstavoval vţdy jednotnou míru, se uţívalo i lánu selského, panského, kněţského a
královského. Pouţívání lánové výměry později ustoupila plošným mírám, přesnějším a
jednotnějším.
Podsedek - nelánový usedlík obhospodařující malý díl pole.
Poplatek za vinnou fůru - povinnost vyplývající z drţby pozemkového majetku.
Arklebovice (Arklebice) - zaniklá ves u Koţichovic.
Zpracovala Marie Dvořáková kronikářka.
STŘÍTEŢSKÉ ŠKOLSTVÍ - UČITELÉ:

Počátky vyučování v obci nelze přesně určit, ve školní kronice je počátkem vyučování rok
1770.
1770 - ?
Nevoral (bydlel a učil v chaloupce u sv. Marka)
?-?
Antonín Vrbka (soukeník)
? - 1784
děti docházely do Slavic
1784 - 1790 Jan Bazala
1790 - 1799 Josef Bazala
1799 - 1800 Pavel František Dvořák
1800 - 1839 Jan Bazala
1839 - 1869 Tomáš Bazala (Václav Švanda, Karel Ondrák)
1869 - 1899 Antonín Štiksa (Marie Štiksová, Václav Hládek, František Vyskočil, Josef
Všetečka, Antonín Matoušek, František Melichar, František Dolejší, Vincenc Slezák, Rudolf
Dvořák)
1899 - 1925 Theodor Václav Toman (Františka Krodlová)
1925 - 1927 Stanislav Toman
1927 - 1941 Karel Krátký (Vlasta Šteflová, Emilie Kruţíková, Karel Kremláček, Zahrádka,
Jarmila Oberreiterová)
1941 - 1965 Jan Přibek
1965 - 1975 Antonín Hrůza (p. Babáčková)
30. 06. 1975 ukončeno vyučování ve Stříteţi
ZVONIČKA:
21. 8. 1751 vydala Marie Terezie tzv. „ohňový patent“ (měl 30 článků), kterým bylo uloţeno
ponocným, aby v případě poţárů upozornili na nebezpečí udeřením na zvon. Toto nařízení
platilo pro všechny obce - i pro ty, kde nebyl kostel s věţí a se zvony - a tak bylo na
vrchnostech, aby dbali na zbudování obecních zvoniček po vsích svého panství. Někde
vznikaly zajímavé, většinou dřevěné výtvory lidové architektury podobné kapličkám, které
charakteristicky doplňují obraz vsi, jinde se spokojili s jednoduchou trámovou konstrukcí, na
níţ byl zavěšen menší zvonek.
Na panství třebíčském byla tato akce uskutečněna v roce 1753. Zvonků se pouţívalo také k
účelům náboţenským, k vyzvánění klekání apod. Před zavěšením byly zvonky posvěceny.
Zvoničky stávaly nejčastěji uprostřed návsi, aby zvonek byl dostupný co nejrychleji nejen
nočnímu hlídači, ale kaţdému kdo zpozoroval nebezpečí nějaké ţivelné katastrofy. Obecní
zvonička se stala významným doplňkem celkového obrazu horácké vesnice, charakteristickou
stavbou. Dodala jí tak osobitého rázu, ţe by současníci ani nevěřili, ţe je to jen dobový článek
stavebního vývoje našich osad, a ţe naše vesnice byly kdysi bez zvoniček. Archivní zprávy o
obecních zvoničkách jsou teprve z pol. 18 stol. a nelze pochybovat, ţe tato doba je také
dobou jejich vzniku.
Doloţené opravy naší zvoničky ve Stříteţi: roku 1875 stála 1 zl. 93 kr., roku 1892 oprava
nákladem 89 zl. Báň a kříţek na zvoničku věnoval tehdejší starosta Jan Dvořák z čísla 23. Do
báně byl tehdy vloţen pamětní spis podepsaný představenstvem obce a učitelstvem školy ve
Stříteţi. Roku 1913 byla zvonička omítnuta a obílena. Roku 1928 další oprava zvoničky.
Roku 1961 část zvoničky spadla a byla opravena. V roce 2006 byla provedena oprava - nátěr
střechy, kterou provedla firma pro výškové práce pan Bohumil Caha ze Stříteţe č. 55
společně s paní Dášou Řezáčovou. Pamětní spis se bohuţel nenašel.
Před zvoničkou je umístěn památník teologu Josefu Zvěřinovi, který slavnostně odhalil v roce
2003 prezident České křesťanské akademie profesor PhDr. Tomáš Halík. Památník byl
navrţen třebíčským výtvarníkem Zdeňkem Šplíchalem.

NAUČNÁ VINAŘSKÁ STEZKA SÁDEK:
Na jiţním svahu zámku Sádek byla vybudována vinařská stezka. Výchozím bodem jsou
agátové pergoly, na které je vyvedeno 40 různých odrůd révy. Mnohé z nich jsou ojedinělé
vzhledem ke svému dávnému původu, především z Proles pontica a nacházejí se jen na
několika málo místech světa (Damascenka, Muškát ţlutý, Modrý Janek). Jiné jsou běţně
známé - moštové odrůdy (Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené, Cabernet Sauvignon). Dále jsou
zde zastoupeny nové odrůdy (Bianca, Festivalnyj) vhodné pro ekologické pěstování. Všechny
odrůdy jsou barevně zobrazeny a popsány.
Vinařská stezka pokračuje ukázkou různých typů řezu a vedení révy vinné, počínaje kordony
a konče moderním dvouetáţovým ţenevským závěsem. Téměř dvoukilometrové putování
bude ukončeno degustací vín místních i z jiných oblastí Moravy.
* Naučná vinařská stezka je otevřena (s doprovodem a odborným výkladem) od 1. 6. do 30. 9.
po celou denní dobu.
* Doba prohlídky včetně degustace cca 1 hod.
* Minimální skupina je 10 osob.
* Cena 100,- Kč/1 osoba - včetně degustace 5 vzorků vín.
ZAHRADA ČECH 14.9. aţ 22. 9.
V letošním roce se bude výstava v Litoměřicích konat ve dnech od 14. do 22. září 2007. V
loňském roce se veletrhu zúčastnilo více neţ 120 000 návštěvníků.
Otevřeno:
14. 9. - 21. 9. 2007 od 9 do 18 hod.
22. 9. 2007 od 9 do 17 hod.
Vstupné:
dospělí: 60,- Kč
důchodci, studenti: 30,- Kč
děti do 15ti let: 20,- Kč
POZVÁNKA NA SRAZ RODÁKU
Sobota 25. 8. 2007 od 14:00 hodin, místo KD Stříteţ
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘÍTEŢ:
Zastupitelstvo Obce Stříteţ na zasedání:
* č. 04 ze dne 30. 04. 2007
rozhodlo o:
zveřejnění záměru pronájmu nemovitostí pro účely země-dělské výroby.
č. 05 ze dne 28. 05. 2007
schválilo:
1. nájemní smlouvu se společností LIIPAN A. EURO, a.s.
2. zápisy v obecní kronice
projednalo:
závěrečný účet svazku VODOVODY A KANALIZACE.
č. 06 ze dne 25. 06. 2007
projednalo a schválilo:
1. rozpočtovou změnu č. 1
2. zprávu o výsledku hospodaření obce

3. závěrečný účet obce
rozhodlo o:
změně názvu v části obce Stříteţ, Čihadla, a to ulice Hroto-vická - průmyslová zóna.
VZPOMÍNKA:
Letos 21. 7. 2007 by se PhDr. Otmar Urban doţil 85 let. Narodil se 21. 7. 1922 v Třebíči.
Vystudoval s vyznamenáním třebíčské gymnázium (r. 1941). Zajímal se o hudbu a dějepis,
plynně hovořil německy a dokonale ovládal latinu. Byl ovlivněn otcem Rudolfem Urbanem
(regenschori, varhaník kostela Třebíč-Jejkov), po kterém zdědil lásku k hudbě. Po maturitě
hrál na varhany po otcově boku. V r. 1953 dokončil studia MU v Brně a získal titul PhDr.
Studoval varhanické oddělení a teorii hudby skladebních směrů 20. století jako přípravu na
vysokoškolské učitelství na AMU v Praze.
Z náboţenských důvodů byl v r. 1975 propuštěn ze školství. Od 1. 9. 1975 byl vědeckým
pracovníkem a vedoucím Ustředního fondu hudebnin ČS rozhlasu v Praze. V r. 1985 odešel
do důchodu. Publikoval články s hudební a vlastivědnou tématikou. Objíţděl archivy a pátral.
Objevil dříve neznámý cyklus skladeb Adama Michny z Otradovic. Byl kronikářem obce
Kouty, stal se čestným občanem této obce. Významné jsou jeho kapitoly z dějin hudby v
Třebíči - „Třebíčské vánoční koledy“, které vzbudily pozornost v zahraničí. Napsal studii
„Třebíčské jitřní mše“, v rukopise zůstaly „Zvony a varhany třebíčského okresu“. Po roce
1989 byl morálně i pracovně rehabilitován.
Do Stříteţe jezdil Urban hrát na varhany (sv. Marek) a zpívat při mších a pohřbech. Byl
neobyčejně skromný, pokorný a připravený pomoci kaţdému kdo to potřeboval. Věnujme mu
proto vzpomínku, neboť ţivot tohoto pozoruhodného člověka bude mít co říci i dalšímu
pokolení. Zemřel 3. ledna 2004.
FOTOSERIÁL (rybníky a vodní nádrţ):
1. Rybník „Mareček“ - se nachází u silnice směrem na Klučov, pod kostelem sv. Marka.
Stavba byla dokončena v roce 1940. Celková vodní plocha je 0,64 ha . Hráz je sypaná.
Původně zde byla pastvina, kde místní občané pásli drůbeţ.
2. Rybník „Na návsi“ - je velmi starý rybník, dlouhou dobu byl neupravený. Dnešní podobu
získal v roce 1966, kdy byl vybetonovaný a oplocený. Poslední odbahnění bylo v roce 2003.
Má výměru 0,09 ha.
3. Rybník „Hodinovec“ - se nachází za obcí směrem na Klučov, uprostřed lesa (po
cyklostezce). V roce 1850 byl zrušen (původní název Nový Vadomec). V roce 1967 byl
znovu obnoven. Rybník v roce 1990 dostali původní majitelé do svého vlastnictví. Má
výměru 0,70 ha.
4. Přehradní nádrţ „Markovka“ - leţí na katastru obcí Stříteţ a Koţichovice, v údolí
kterým protéká potok Markovka. Stavba byla dokončena v roce 1985. Celková vodní plocha
je asi 14 ha a kapacita 618.000 m3 vody. Hráz je sypaná o výšce 19 m.
JAK ŠEL ČAS – rybník Mareček, Na návsi a Bahňák:
1. Obrázek z r. 1906. Zdroj: prof. dr. Frant. Dvorský: Vlastivěda moravská, okres Třebíč.
Před r. 1940 zde byla louka, kde se pásl dobytek, rybník „Mareček“ neexistoval.
2. Obrázek z r. 1906. Zdroj: prof. dr. Frant. Dvorský: Vlastivěda moravská, okres Třebíč.
„Náves jest nepravidelná okolo rybníčku, který znečištěn podobá se louţi“.
3. Obrázek z r. 1920. Pohlednice, pohled na ŢLEB, kde býval malý rybníček „Bahňák“ u
domu č.p. 46. Na jeho místě nyní stojí dům, který postavil J. Beneš.
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