Zpravodaj č. 1/2006
ÚVOD:
Vážení občané,
konec roku bývá obdobím hodnocení uplynulého období a to nejen v práci, ale také v
osobním ţivotě. Kaţdý z nás se zamyslí, co jej v uplynulém roce potkalo, co dokázal, zda měl
více či méně štěstí. Pro některé byl uplynulý rok lepší a naopak někteří si budou přát, aby se
podobný rok jiţ nikdy neopakoval. Doufám, ţe pro většinu občanů to byl rok dobrý.
Ve zpravodaji, který bude vycházet čtvrtletně, Vás budeme informovat o činnosti Obecního
úřadu ve Stříteţi, o historii obce a dalších důleţitých skutečnostech týkajících se místního
ţivota a okolí.
Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří jste se zúčastnili komunálních voleb, za důvěru
projevenou nově zvolenému zastupitelstvu. Budeme se snaţit postupně všechny části
volebního programu realizovat v praxi a uvítáme od Vás náměty pro zlepšení ţivota v obci.
V příloze tohoto zpravodaje dostáváte do rukou anketní lístky, aby jste mohli vyjádřit své
návrhy a připomínky na zlepšení ţivota v obci, které po vyhodnocení vyuţijeme při naší práci
pro obec. Tyto anketní lístky můţete odevzdat v kanceláři či v poštovní schránce Obecního
úřadu nebo své náměty můţete zaslat e-mailem.
Všem občanům obce přeji krásné svátky, rodinnou pohodu a rok 2007 plný štěstí, zdraví,
vzájemného porozumění a úspěchů v práci i osobním ţivotě.
Procházka Zbyněk, starosta obce
Vánoce jsou pro mnoho lidí (ač si to často nechtějí přiznat) dobou plnou stresu, shonu,
starostí a nemalých finančních výdajů. Zároveň nám ale jaksi uniká smysl těchto svátků. Pro
povzbuzení nám můţe slouţit krátký příběh:
Františkův dárek
„Mám ještě něco udělat?“ zeptala se sekretářka. Velmi zaneprázdněný ředitel mrkl na hodinky
a prohlédl si diář. „Uţ bychom měli být pryč. Teď uţ moc práce nenaděláme.“
Sekretářka se usmála: „Ale ještě tu máte seznam dárků pro syna. Nezapomeňte, ţe za tři dny
jsou Vánoce.“
„Ještě ţe jste mi to připomněla!“ Ředitel si povzdechl. „Bojím se, ţe se na mě bude trochu
zlobit. Nejspíš právem, protoţe mám na rodinu tak málo času. Kdyţ večer přijdu domů, syn
uţ spí. Skoro nikdy nemáme čas si popovídat. Ale aspoň o Vánocích chci, aby ode mne dostal
pořádný dárek. Jenomţe…. kde na to vzít čas? Víte co? Kupte ho vy. Na penězích nezáleţí.
Přečtěte si ten seznam a kupte všechno, co si syn přeje.“
Sekretářka otevřela dopis od syna, potřásla hlavou a usmála se: „Víte, ţe vaše příkazy
vţdycky plním, ale tentokrát to váţně nejde.“ „Proč ne? Copak si osmileté dítě můţe přát věc,
kterou mu nemůţu koupit? Ukaţte mi ten seznam!“
Sekretářka mu mlčky podala synův dopis. Ředitel si ho přečetl: „Milý tatínku, k Vánocům
bych si přál, aby sis celý příští rok pro mne kaţdý den (nebo skoro kaţdý den) našel
půlhodinku času. Nic jiného nechci. Tvůj František.“
(Převzato z: B.Ferrero, Vánoční příběhy pro potěchu duše, Portál, Praha 2003, str. 137)
Krásné proţití svátků
Jeţíšova narození
Vám všem přeje
Jiří Plhoň, farář Třebíč-Jejkov
ZÁKLADNÍ DATA:

Čísla popisná 160
Počet obyvatel
- z toho děti
- ţen
- muţů
Průměrný věk
- nejstarší ţijící
- nejmladší občan
Nadmořská výška
Zeměpisná šířka
Zeměpisná délka
Katastrální výměra

495
92
252
243
36,22
06. 07. 1908
31. 10. 2006
488 m
49°11´15´´
15°54´12´´
7,56 km2

SPOLEČENSKÁ RUBIKA:
Narozeni v roce 2006:
* Hrabovská Valentýna
* Javorková Rozálie
* Petríková Pavla
* Treterová Adéla
Rozloučili jsme se v roce 2006:
* Simonides Stanislav
Nově přihlášení občané - 2006:
* 26
Odhlášení občané - 2006:
* 13
Významná životní jubilea:
leden
*x
únor
* Benešová Marta (75) Stříteţ 36
březen
* Ulíková Olga (70) Stříteţ 104
Všem jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, rodinné pohody a štěstí
Milí spoluobčané Stříteže!
Nejprve Vás srdečně zdravím a přeji kaţdému z vás vše dobré.
Pan starosta ing. Zbyněk Procházka spolu se zastupitelstvem obce mne pověřili přispíváním
článků do nově vzniklého Zpravodaje, a to články z historie Stříteţe, blízkého okolí a také
jiných zajímavostí. Budu se o to snaţit. Ráda přijmu také Vaše náměty, názory i kritiku.
Přeji Vám všem hezké vánoční svátky, šťastný Nový rok a hodně zdraví.
Marie Dvořáková, kronikářka, Střítež 27
NASTAL VÁNOČNÍ ČAS:
Vánoce nejkrásnější doba v celém roce. Český výraz Vánoc pochází nejspíše ze
staroněmeckého Wihnahten (německy Weihnachten). Wiha se můţe přeloţit jako světit,
Nacht je noc. „Svatá noc“ připomíná v římské liturgii Jeţíšovo narození a první události
zjevující jeho poslání. Narození Páně je v západní tradici dodnes slaveno v noci ze 24. na 25.

prosince. Východní církev na rozdíl od západní, klade větší důraz na mysterium spojení
boţského a lidského v Jeţíšovi a Vánoce vítají o svátku Zjevení Páně, tedy 6. ledna.
Pro naše předky byl adventní čas neoddělitelnou součástí ţivota. Co se skrývá pod tajemným
slovem Advent? Adventem se v křesťanské liturgii nazývá přípravná doba, jeţ předchází
vánočním svátkům. Začíná čtyři neděle před vánocemi obdobím příprav na oslavu narození
Páně. Štědrý den je posledním dnem adventu. Liturgicky se Štědrý den připadající na
podvečer svátku Narození Páně označuje v západní církvi jako vigilie, tedy předvečer
slavnosti. Dříve si lidé odpírali po celý den jídlo a nápoje, večeře pak byla sice bohatá, ale
sestavena z postních pokrmů. O tomto dni museli být bohatí k chudým štědří. Ţebrákům se
rozdávala almuţna, čeleď a děti dostávali dárky, koledníci si odnášeli výsluţku. Tento den byl
jedním z nejdůleţitějších v lidové magii, soustřeďoval v sobě mnoho starých
předkřesťanských zvyků a obyčejů.
Jiţ více neţ 150 let si lidé přejí šťastné svátky vánoční prostřednictvím vánočních pohlednic.
První lístky byly údajně vydány ve Skotsku. Zdobil je nápis Complimentes of the Season
(Příjemné svátky). V českých zemích se ještě kolem roku 1900 prodávaly převáţně
pohlednice s německy psanými nápisy. Přestoţe si vánoční přání získávala stále větší oblibu,
německý jazyk vytlačila z blahopřání aţ v roce 1918. Dnes začíná pohlednice nahrazovat
telefon, fax, sms zprávy a elektronické „mailování“.
Tradice zdobení vánočního stromečku pronikla do Čech na počátku 19. století, ale mohli si je
dovolit jen ti bohatší.
Dárky se staly nedílnou součástí vánoc aţ v 19. století. Léta I. světové války povýšila na
ceněný dar pecen chleba, trochu pravé zrnkové kávy, vlněnou látku atd.. Léta II. světové
války a vynucené skromnosti byla nahrazena snahou zajistit si o vánocích co moţná největší
mnoţství jídla, pití a dárků. Na starou moudrost, kterou kdysi zaznamenal Karel Čapek,
většina z nás jaksi pozapomněla. Snad ale slova přání jednoho z největších spisovatelů 20.
stol. dojdou naplnění. „… v tom právě je zvláštní zázračnost dárků, ţe radost z nich přesahuje
jejich cenu, třeba byly sebelacinější“.
Betlémy v českých zemích vznikaly v průběhu 18. a 19.stol., lišily se velikostí, materiálem i
kvalitou. Čeští lidoví betlémáři si vytvořili vlastní svět ,ve kterém se odehrávaly jednotlivé
scény biblického příběhu vyprávějícího o narození zázračného dítěte a svět lidových betlémů
nejvíce připomínal rodnou ves nebo městečko tvůrce.
Koledy. Křesťanské vánoce vstřebaly řadu zvyků i v hudbě. Staroslověnské slovo koleda
znamenalo prý také novoroční den. Dříve se slovem koleda označovala také doba vánoční od
Štědrého večera do sv. Tří králů. Lidových koled je celá řada, koleda „Narodil se Kristus Pán“
vznikla z latinské duchovní písně „Ave hierarchie coelestis“ ze 13. století. Dodnes si udrţela
neobyčejnou oblibu a stala se hudebním symbolem vánočních svátků. Píseň „Tichá noc“
(Stille Nacht) poprvé zazněla o vánocích roku 1918. Jedním ze symbolů českých vánoc a
velice oblíbenou se stala Rybova vánoční mše. Jakub Jan Ryba, roţmitálský kantor ţijící na
přelomu 18. a 19. století zkomponoval mši v roce 1796 jako jesličkovou vánoční hru.
Obraz vánoc v české literatuře je snad nejznámější od spisovatelky Boţeny Němcové, Jana
Nerudy, v poezii K. J. Erbena, J. Vrchlického, J. Seiferta a v kresbách Mikoláše Alše, Josefa
Lady atd.
Na začátku 21. století i my přemýšlíme o smyslu vánoc. Spěcháme, ale těšíme se z toho, ţe
vánoce máme. Patří k historickému a kulturnímu povědomí českého národa. Jsou ţivým
kulturním dědictvím. O vánocích se v rodinách vţdy zpívalo, nevadí, ţe to nebude znít jak je
předepsáno v notách, hlavní je, abychom byli šťastní.
POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE!
Pramen:
Frolec V.: Vánoce v české kultuře.

OBECNÍ ÚČTOVÁNÍ ZA STARODÁVNA:
Tak jako kaţdé řádné obecní hospodářství vykazuje ke konci roku svoji účetní zprávu či
bilanci, tak i u nás se za starodávna činívalo. Důleţitým mezníkem tehdejší samosprávy byl
den sv. Štěpána, neb jinak od něho odvozená „Štěpánská obecní valná hromada“. Toho dne
konal se kaţdoročně přehled obecních příjmů a výdajů za celý uplynulý rok. Představený
obce, či první radní, nařídil odpoledne obecnímu „hotařovi“ „vebubnovat valnó hromado,
která se bode vodpoledne vodbévat ho pana radního“. Brzo po obědě scházeli se sousedé
pomalu k radnímu. Tři nejmladší z nich připravili sáňky a jeli pak pro nejstaršího souseda v
obci. Kdyţ přijeli k jeho domu, vešli pro něj, uloţili ho na sáňky, z nichţ dva jej táhli a třetí
stoje vzadu na patkách saní, práskal celou cestu dlouhým karabáčem. Lidé vybíhali na náves,
aby uviděli obvyklou poctu nejstaršímu sousedu v obci. Zatím se jiţ ostatní sousedé sešli a
došlo k závěrečnému účtování. Představený obce zjednal klid, utřel stůl, vzal křídu a začal
počítat příjem a vydání za celý uplynulý kalendářní rok. Sousedé stojící opřeni o stůl, bedlivě
sledovali slova svého představeného. Kdyţ bylo vše hotovo, sčítáno a uznáno za správné,
potvrdil kaţdý ze sousedů svůj souhlas tím, ţe „naplil“ na účty, načeţ představený obce setřel
vše rukávem. Tím byly skončeny celoroční účty a závěrem představený obce přinesl
přichystaný „plucar kořalky“, aby všechny přítomné počastoval. Pak teprve přišel ten pravý
rozhovor, a kdyţ byl „plucar“ prázdný, šlo se do hospody. A poněvadţ na Štěpána se chodilo
ze sluţeb „na vandr“, tak i naši sousedé zůstali dlouho do noci, snad i do rána v hospodě, za
druţného veselí a zpěvu, aby tak aspoň chvíli zapomněli na vezdejší bídu a strasti těţkého
ţivota selského.
Pramen:
Zpravodaj městské spořitelny v Třebíči, 8. 6. 1938, roč. XV. číslo 1
VÝSLEDKY VOLEB:
č. 1 Sdružení pro Střítež
Odevzdaných hlasů: 1.189
1. Ing. Zbyněk Procházka
2. Ivan Hladík
3. Robert Dvořák ml.
4. Jaroslav Dvořáček
5. Bohumil Bednář
6. Petr Zahrádka
7. Markéta Zušťáková
8. Jiří Všetečka
9. Lenka Černá

Výsledek (%): 61,38%
201
185
156
100
133
170
126
62
56

č. 2 Sdružení nezávislých kandidátů Stříteže
Odevzdaných hlasů: 692
Výsledek (%): 35,73%
1. Dana Cahová
122
2. Ing. Emil Vaníček
85
3. Ing. Pavel Jelínek
107
4. Hedvika Švomová
80
5. Vladimír Novák
99
6. Vladimír Procházka
76
7. Ing. Kateřina Ostrá
75
8. Michal Tretera
48

č. 3 Komunistická strana Čech a Moravy
Odevzadých hlasů: 56
Výsledek (%): 2,89%
1. Vítězslav Kudláček
17
2. Vladimír Bednář
16
3. Lubomír Buchal
23
Do Obecního zastupitelstva byli zvoleni:
ing. Zbyněk Procházka (starosta obce), Ivan Hladík (místostarosta obce), Robert Dvořák ml.,
Petr Zahrádka, Jaroslav Dvořáček, Dana Cahová a ing. Pavel Jelínek.
Ustavující schůze Obecního zastupitelstva byla 1. 11. 2006.
Z HISTORIE OBCE – starostové obce (1869 – 2006):
do roku 1869
1875 - 1878
1879 - 1880
1881 - 1891
1892 - 1893
1894 - 1899
1900 - 1903
1904 - 1906
1907 - 1909
1910 - 1911
1912 - 1922
1923 - 1926
1927 - 1930
1930 - 1945
1945 - 1948
1948 - 1955
1956 - 1963
1963 - 1970
1970 - 1975
1975 - 1979
1980 - 1995
1995 - 2002
2002 - 2006
2006 - dosud

Vincenc Jüttner
Antonín Vídeňský
Vincenc Jüttner
Martin Krška
Jan Dvořák
Antonín Vídeňský
Antonín Krška
Jiří Dvořák
Antonín Vídeňský
Antonín Krška
František Dvořák
František Beneš
Jan Kratochvíl
Josef Procházka
František Ondráček
Jan Beneš
Bohumil Bednář
František Beneš
Josef Široký
Ing. Josef Procházka
obec součástí města Třebíč
Ing. Josef Procházka, CSc.
Ing. Emil Vaníček
Ing. Zbyněk Procházka

starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
revoluční výbor
předseda MNV
předseda MNV
předseda MNV
předseda MNV
předseda MNV
starosta
starosta
starosta

RAZÍTKA A PEČETĚ, které používala obec Střítež:
1. Pečeť (průměr 23 mm, barokní štít, květina o pěti květech)
Datování: před rokem 1787
Opis: OB...STRZITEZSKA
2. Razítko (v roce 1925 změna názvu ze Stříteř na Stříteţ)
Datování: od roku 1925
Opis: OBECNÍ RADA VE STŘÍTEŢI
3. Pečeť a razítko
Datování: 1926-1945
Opis: OBECNÍ ÚŘAD VE STŘÍTEŢI
4. Razítko

Datování: 1938-březen 1945
Opis: OBEC STŘÍTEŢ a v němčině (Stritesch)
5. Razítko
Datování: 1945-1955
Opis: MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR ve Stříteţi
6. Razítko
Datování: 1960-1980
Opis: RADA MÍSTNÍHO NÁRODNÍHO VÝBORU STŘÍTEŢ
7. Razítko kulaté
Datování: 1995-současnost
Opis: OBECNÍ ÚŘAD STŘÍTEŢ, okr. Třebíč
8. Razítko hranaté
Datování: 1995-současnost
Opis: OBEC STŘÍTEŢ
FOTOSERIÁL:
1. Kostel sv. Marka - původně tvrz, postaven r. 1101, opraven 1936, I. zvon z r. 1521, II.
zvon z r. 1553. Románský sloh, jednolodní svatyně orientovaná oltářem k východu. Kostel
postavili třebíčští benediktíni
2. Boží muka - v roce 1920 nechal postavit místní občan Antonín Výtešník, č.p. 23.
Postaveny u silnice ze Stříteţe do Klučova
3. Zvonička - postavena v polovině 19. století, lidová architektura, zvon z r. 1848
(„robotníček“). Před ní památník místního rodáka Josefa Zvěřiny
4. Stará kostnice (márnice) - roku 1648 ji nechal postavit úředník ze Sádku - Lukáš Řehoř
Cyprián. Stavbu pouţívala náboţenská menšina. Uvnitř je zděný obětní oltář, okna barokní
5. Socha sv. Jana z Nepomuku - postavena v roce 1737
DOBRÉ RADY – jak třídit odpad:
PLAST:
* plastové obaly, igelitové sáčky a tašky
* PET láhve - sešlápnuté s víčky
* kelímky od jogurtů a jiných potravin
* PEHD obaly - plastové obaly od šampónů, mýdel, čistících, mycích a pracích přípravků
* nápojové kartony od mléka, dţusů, vína,...
SKLO – BAREVNÉ:
* láhve od nápojů bez kovových či plastových uzávěrů, velké skleněné střepy
* sklo barevné, sklo tabulové
* NEDÁVAT - zrcadla, drátěné sklo, porcelán, ţárovky, zářivky, výbojky, televizní
obrazovky, automobilová skla
SKLO BÍLÉ:
* láhve od kečupů, kávy, dětské výţivy, kompotů a zeleniny, ale bez kovových víček
PAPÍR:
* noviny, časopisy, knihy, broţury, sešity, rozloţené papírové krabice, čisté papírové obaly a
sáčky, karton, reklamní letáky, kancelářský papír

* NEDÁVAT - pouţité papírové kapesníčky, ubrousky, papírové pleny, uhlový (kopírovací)
papír, voskovaný papír, mastný papír
Klidné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, zdraví, osobní spokojenosti
a pracovních úspěchů v novém roce přeje
Obecní zastupitelstvo Střítež
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