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... vaše obec

Úvod:
Vážení spoluobčané,
Dne 13. 10. 2015 proběhla úspěšně a bez závad kolaudace
splaškové kanalizace.
Byl stanoven zkušební provoz od 2. 11. 2015 do 30. 04. 2016,
během kterého bude spuštěna čistírna. Domovní přípojky budou
zrealizovány do 15. 12. 2015 v závislosti na klimatických podmínkách.
Co se týká reklamací některých částí spojů živičných povrchů
a šachet, budou po dohodě s dodavatelem odstraněny na jaře, až
bude vhodnější počasí pro použité technologie. V tomto termínu
budou také odstraněny další případné nedostatky, které by se přes
zimní období projevily a současně budou dále některé úseky komunikací v obci ještě rozšířeny.
Domovní přípojky vybraná firma MBM TRADE CZ, s.r.o. již
začala realizovat a budete vždy v předstihu informováni, u koho
bude realizace probíhat. Současně s dokončením domovních přípojek budou dokončeny i opravy chodníků. Průběh vyvážení jímek
bude organizovat realizační firma, obec tyto služby uhradí a přeúčtuje jednotlivým investorům paušální poplatek 450 Kč bez
ohledu na množství odpadu. Rozdíl bude hrazen z prostředků obce.
V žádném případě nelze obsah jímek čerpat do splaškové kanalizace, neboť by mohlo dojít k přerušení zkušebního provozu
čistírny a znovuuvedení do provozu by bylo velmi nákladné.
Dále prosíme všechny občany, kteří se přihlásili ke společnému
postupu při realizaci domovních přípojek, aby se dostavili na
obecní úřad k podpisu souhlasu s provedením přípojky pro stavební
úřad.
Z dalších investičních akcí budou do konce roku dokončeny
rekonstrukce budovy starého obecního úřadu na klubovnu, travnaté hřiště, přírodní zahrada ve školce, nákup techniky do kompostárny a renovace památníku obětem první světové války.
Přeji vám krásný a klidný zbytek roku.
Procházka Zbyněk, starosta obce

Upozornění pro občany:
VÝUKA ANGLIČTINY A NĚMČINY - bude od října probíhat na OÚ Střítež. Zájemci se mohou přihlásit na OÚ.
SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ - 7. 11. 2015
08:40-08:45 Jednota, 08:45-08:50 křižovatka-Kožichovice.
Sbírají se např. akumulátory, obaly od barev, zářivky, TV, rádia,
osobní pneu, ledničky, pračky, drobné elektrospotřebiče, atd.
VÁNOČNÍ VÝSTAVA V KD STŘÍTEŽ 29.11.2015
Místo: KD, čas: od 11:00 do 17.00 hod.
Na výstavě bude možno zakoupit zdobené medové perníčky
(svícny, betlémy, stromečky).

3/2015
Základní data:
Aktuální počet obyvatel:
Aktuální čísla popisná:

528
182

První písemné zmínky o obcích na
okrese Třebíč: (Střítež r. 1104)
27. Dalešice
1101
28. Dědice
1353
29. Dešov
1398
30. Dobrá Voda
1756
31. Dolní Lažany
1459
32. Domamil
1190
33. Dolní Vilémovice
1294
34. Dukovany
1263
35. Hartvíkovice
1104
36. Heraltice
1277
37. Hluboké
1349
38. Hodov
1349
39. Horní Heřmanice
1447
40. Horní Smrčné
1556
41. Horní Újezd
1243
42. Horní Vilémovice
1360
43. Hornice
1348
44. Hrotovice
1228
45. Hroznatín
1365
46. Hrutov
1490
47. Hvězdoňovice
1371
48. Chlístov
1353

Společenská rubrika:
Narozeni (V. -IX. 2015):
Valerie Jurková a Šimon Jurka, 15.5.
(č. 180)
Rozloučili jsme se (V. -X. 2015):
Ludmila Doležalová (64), 2.10., č. 98
Odhlášení občané (VII. -IX. 2015):
Marta Sambaer (č. 7)
Přihlášení občané (VII. -IX. 2015):
Dominik Gartner, Lenka Řezáčová
(č. 5)
Významná životní jubilea:
říjen:
Beneš Stanislav (85), č. 60
listopad:
Marie Vaníčková (70), č. 70
prosinec:
Barbora Pintérová (70), č. 178
Josef Procházka (85), č. 10
Marie Dvořáková (80), č. 134
Miroslav Ondráček (70), č. 81
Všem jubilantům přejeme do
dalších let hodně zdraví, štěstí
a rodinné pohody

FOTOGRAFIE OBCE STŘÍTEŽ IX. :

Statek Střítež z roku 1922. Archiv města Třebíč.

Vážení občané, na tomto místě otiskneme i vaše fotografie (historické i novější) zaměřené na Střítež, stačí je donést na obecní úřad (paní Vejtasová).

Anna Marie Waldstein-Wartenberg, Vídeň, rok 2011

Anna Marie Waldstein-Wartenberg, zámek Třebíč, rok 2014

V EXILU VE STŘÍTEŽI:

Vzpomínky Starorakušanky na léta 1938 – 1968
„Když se v roce 1945 politická situace mírně uklidnila,
jmenovalo Rakousko i ČSR své velvyslance v Praze, resp, ve Vídni,
a obnovil se tak chod konzulátu. Na velvyslanectví ve Vídni se dalo
získat povolení ke vstupu do země, ministrem zahraničních věcí
ČSR byl tehdy ještě Jan Masaryk. V roce 1939 uprchl Jan Masaryk
do Anglie a díky svým dobrým kontaktům – z dob svých studií znal
mnoho vlivných Angličanů – se stal spoluzakladatelem české
exilové vlády. Silně ovlivněn anglickou politikou chtěl v roce 1945
ČSR nově uspořádat podle anglického vzoru. Naproti tomu Beneš,
první poválečný prezident, se orientoval na Rusko – jeho
patologická nenávist vůči všemu německému, i vůči církvi, může
pocházet z této doby. Vysvětlení však necháme na historicích.
Zřejmě krátce před mým útěkem se strýcem Eugenem do Rakouska
se monsignore Doležal (farář v bazilice) musel dozvědět, že se
připravuje rozsáhlá vlna zatýkání, a proto organizoval náš překotný
únik. Všichni naši sousedé, teta Thezi s manželem a dětmi, teta Siko
a Franzi Attemsovi, ačkoli měli obě rakouské státní občanství, byli
skutečně odvedeni do táborů a tam všemožnými způsoby
ponižováni. Během této vlny zatýkání byla maminka stále ještě
u Itschi v nemocnici, protože se od ní naštěstí jen lehce, nakazila
spálou, ponechali ji tam v klidu. Po smrti mé sestry si maminku
odvedl farář, aby se v jeho doprovodu uchýlila do bezpečí jeho fary.
Tam zůstala přibližně jeden měsíc. Zajisté i mnozí obyvatelé
Třebíče, kteří zrovna nebyli nadšeni činností „revolucionářů“ se
zasloužili o to, že tam maminka mohla bez povšimnutí přebývat.
Odtud si maminka na úřadech zažádala o možnost bydlení, vila
i zámek byly zapečetěny, zůstal tedy jen byt tety Siko ve Stříteži.
Národní výbor si zjevně nevěděl s maminkou rady, a tak souhlasil
s tím, že se může nastěhovat zpátky do střítežského bytu. Tím také
dosáhla zpětného navrácení zkonfiskovaného bytu tety Siko. Ta
byla společně s dcerou brzy z tábora propuštěna a jejich
„spoluvězni“ byli odsunuti do Rakouska a do Německa. Během
jednání ve věci bydlení si maminka na národním výboru všimla
obou našich plechových beden, ve kterých jsme od roku 1938
přechovávali zabalené stříbro – tehdy jsme je ukrývali před nacisty!
Maminka požádala o jejich vydání. Obě bedny byly přetažené
řetízkem a uzamčené zámky, kupodivu neporušenými. (Vedle
tenisového kurtu u borovinské vily byla kulatá jímka, nabízející se
jako výborná skrýš. V čase mobilizace v roce 1939 nechala maminka vyrobit dvě plechové bedny odpovídající rozměrům jímky
a pečlivě zabalené stříbro tam vydrželo skryté až do 20. května
1945. V ten den mě Emanuel vybídl, abych sbalila nejnutnější věci,
protože brzy opustíme zemi a odjedeme do Rakouska).
Na otázku co v těch bednách je, odpověděla, že jen knihy. Odpo-

věděla tedy podobně jako já tehdy v Borovině a bedny jí bez
jakýchkoli námitek vydali. Zahlédla i svůj kufřík na šicí potřeby,
o němž věděla, že si do něj v postranní kapsičce uložila poslední
výnosy z provozu zahradnictví. I ten jí vydali, našla v něm celou
částku ve výši 10 000 Kč, a tyto peníze se nám velice hodily!
Přibližně v půlce září 1945 jsem dostala k povolení ke vstupu do
země. Pasy v tu dobu ještě nebyly, cesta vlakem nebo autobusem by
byla příliš riskantní, a tak mě Adrienna zavezla svým autem až před
bránu statku ve Stříteži – kvůli své vlastní bezpečnosti mě pouze
vysadila a ihned pokračovala dále do Prahy ke svým rodičům. Pro
Emanuela by cesta do ČSR byla krajně nebezpečná, vždyť na něj
vydali zatykač, ze vzteku, že se jim nepodařilo jej ponížit. A jak se
teprve teď místní úřady dozvěděly, s pomocí svého českého tchána,
jednoho z neznámějších pražských bankéřů a přítele Masaryka
seniora, získal Emanuel krátce před koncem války peněžní půjčku
(u nás to nepřicházelo v úvahu, protože jsme stále ještě podléhali
opatrovnickému soudu a půjčku by nám nikdy neschválili,
bohužel).
Setkání s maminkou snad ani nejde popsat. Mezi pláčem a smíchem jsme se objímaly, konečně měla u sebe alespoň jedno dítě.
Stál před námi ale problém jak pro mě získat povolení k pobytu od
místního úřadu. Maminka postavila starostu před hotovou věc, že
jsem přicestovala legálně a nemám možnost se teď vrátit do
Rakouska, takže mi povolení s nevolí vydali. Byla to vlastně
groteskní situace, vždyť jsem se jako vyhoštěná osoba vrátila zpět
do země, možná že jsem byla jediná!
Toto povolení bylo důležité i z jiného důvodu: opravňovalo mě
k získávání potravinových lístků, neboť některé potraviny byly
stále ještě na příděl. Z čeho jsme tehdy vůbec žily, na to si dnes už
nepamatuji.
Maminka, já a malá Zdenka jsme žily společně s tetou Franzi
a tetou Adi Parishovou (maminkou tety Siko) v jejich bytě. Zanedlouho jsme sem z Batelova přivezly i babičku, protože Blanckensteinovi byli vyhnáni ze zámku a hrozilo jim brzké vysídlení.
K bytu ve Stříteži přináležela i velká zahrada, kde jsme si pěstovali brambory a zeleninu. Měli jsme dostatek trávy pro obě kozy
a pro králíky. Zrní pro drůbež jsme si s vědomím našeho bývalého
správce Moravy brali z obilné sýpky a v zimě slámu z půdy, která
nám dříve patřila. Stali jsme se teď deputátníky komunistů! Až na
jednu deputátnickou rodinu nám byli všichni nakloněni. I když to
nijak nedávali najevo, bez reptání naše „ výpravy za kořistí“
přehlíželi. Díky oběma kozám, drůbeži, kačenám a králíkům jsme
měli naši kuchyni pestřejší. Emanuelův lesník nám občas v noci
přehodil přes zděnou zídku lemující zahradu několik bažantů z bažantnice, zajíce nebo kolouchy. Ihned jsme je s Franzi musely
nepozorovaně přenést do domu, abychom lesníka nepřivedli do
problémů. Na půdě jsme zvěřinu stahovaly z kůže, hrozná práce,

přesto jsme se u ní občas nasmály,když jsme nedopatřením probodly měchýř a jeho nevábný obsah nám vystříkl do obličeje! Ani
jedna z nás neměla s touto prací zkušenost, zpočátku jsme nebyly
moc obratné a občas jsme se musely hodně přemáhat.
Pro topení v krbu a v kamnech měla teta Siko zpočátku dostatečné zásoby dřeva, jenomže to byly velké špalky, které jsme musely my dívky rozštípat těžkou sekerou na hromadu polen. Na
podzim 1945 jsme dostali povolení ke vjezdu do Boroviny a s pomocí našeho osla, který skončil na střítežském statku, jsme si
odtamtud přivezli koks. Ten se využíval pro centrální vytápění
borovinské vily a zůstala tam poměrně velká zásoba. Tím jsme si
zajistili topivu na zimu 1945 i na zimu následující. K mání bylo
ještě nějaké povlečení, matrace a hrstka dalších drobností, které
jsme si na vozíku taženém oslem přivezli do našeho současného
exilu. Nábytek z vily byl již uložen ve sklepích zámku a ostatní
předměty jako nádobí, povlečení, oděvy a mnoho dalších maličkostí nám ukradli. Z Anglie jsme v listopadu 1945 obdrželi prostřednictvím manželky Ludwiga Twickela rozené Throughmonton
zprávu, že Johannes dobrodružným způsobem utekl z Lotyšska veslovým člunem do Švédska. Tam byl krátce internován, ale jelikož
byl polesný, zacházeli s ním jako s civilistou a nepředali jej jako
ostatní německé vojáky do Ruska, nýbrž mu umožnili brzký návrat
zpět do Německa.
Krátce před Vánocemi nám telefonovala Mimi Trappová
z Friedbergu, že Berty byl jako Rakušan předčasně propuštěn
z francouzského a později amerického zajetí do Tyrolska. Krásnější
vánoční dárek jsme si nemohli přát! Věděli jsme, že jsou oba naživu
a v pořádku.
Na základní živobytí nám stačila zahrada a „samozásobování“
pro zvířata z našeho bývalého statku. Teta Adi s českým občanstvím
nám platila za spoluužívání bytu nájem, a tak jsme měli i nějaké
peníze v hotovosti. Vaření se ujala teta Siko, ostatní práce jsme
převzaly já a Franzi, až na praní velkého prádla, to si chtěly obě
maminky dělat samy. Samo sebou jsme s Franzi často přihlížely, jak
se to dělá. Tenkrát se ještě prádlo vyvařovalo v kotli, vypralo se
v kumbálu v dlouhých neckách a v hluboké vodní nádržce se máchalo. Jak se ovšem po máchání ždímala prostěradla, to jsme tehdy
netušily. Zpočátku každá z nás chytila prostěradlo na opačném
konci a točily jsme jím tak dlouho, než se všechna voda vyždímala.
Snadnější způsob nám ukázala ochotná správcova manželka.
Prostěradlo se uchopilo uprostřed a otáčelo se jím ve vodě tak
dlouho, než se voda sama vyždímala úplně jednoduše! Byla to jedna
z mnoha lekcí, kterých se nám dostalo! Rodina Moravových, rodiče
s dcerou, byli těmi ¨nejslušnějšími lidmi, které jsme tehdy znali.
V čase komunistického režimu jim prý všechno sebrali, i pole, které
od nás po pozemkové reformě dostali. V roce 1945 koupil Morava
od komunistů dům, aby nám poskytl zázemí, a později musel půdu i
dům státu zpátky „věnovat“ ! (dnes jim obojí navrátili).
Kromě starosti o malé děťátko jsme neměly žádné další povinnosti, a tak jsme začaly s pletením a vyšíváním (nešlo o žádá
mistrovská díla, vyšívaly jsme květiny na černý klot, a to se nosilo
jako zástěra k tamějšímu kroji). Naše výrobky jsme pak prodávaly
prostřednictvím malého obchůdku na náměstí, jehož majitelkou byla paní Tugendliebová, Češka, u níž jsme vždycky nakupovaly, pak
už to byla spíše její neteř, neboť když mě stará paní Tugendliebová
zahlédla se žlutou páskou na ruce, hrůzou ji ranila mrtvice. Náš
zámecký farář to prý zmínil i v pohřební řeči, alespoň tak nám to
později vyprávěli.
Ještě pár anekdot z této doby
Poslední sluha Josef Krčál měl u nás ve vile k dispozici malý
byt. Po zapečetění vily dostal náhradní byt v bývalé kanceláři ve
Stříteži.
Jednoho dne za námi přišel s tím, že komunisté si do svých obytných místností postavili naši černou empírovou soupravu z druhého
salonu. Maminka, která se nikdy ničeho nebála, se rozhodla, že si ji
vezmeme zpět. Nejdříve jsme spolu zašly na národní výbor oznámit, že nám bylo sděleno, že na stranické centrále je umístěna naše
sedací souprava a tu si chceme odvést. Předseda národního výboru
se ironicky usmál a řekl, ať to klidně uděláme, protože tam žádný
náš nábytek není. Maminka mu pro jistotu černou empírovou sou-

pravu popsala a požádala, pokud bychom se nevrátily, ať nás tam
vyzvedne! Předseda dodal, že se nesmíme divit, že Němce vysídlili,
protože „se zamýšlelo vysídlit po válce všechny Čechy na Ukrajinu!“ (to byl skutečně jeden z nacistických plánů). Maminka mu
pohotově odpověděla: „ Ano, zamýšlelo, ale co se stane těm, kteří
vysídlení uskutečňují!“ Zůstal tak zaražený, že ani nedokázal
odpovědět ( inu, měl 40let na to, aby nad touto větou přemýšlel!).
A tak jsme šly na centrálu komunistické strany na hlavním náměstí.
Tam nás očekával mladý muž, ostříhaný na ruského vojáka a podobně naivní. Maminka mu sdělila, že jsme si přišly zajistit náš
nábytek takového a takového vzhledu. Ten dobrák byl tak překvapený, že reagoval slovy: „Tady se taková souprava nenachází, ale
podívejte se samy.“ Přitom otevřel dveře, za nimiž se uprostřed
místnosti skvěla celá sedací souprava i s vitrínou, jež k ní náležela.
Na naše: „To je přece ona,“ nám ještě nabídl, jestli si nechceme prohlédnouti byt stranického tajemníka! Naše odvaha měla své hranice, velkoryse jsme odmítly, ale byla to škoda, protože by se tam
jistě ještě něco našlo!
Na druhý den nám dal správce k dispozici koňský povoz, abychom soupravu s vitrínou mohly vyzvednout a uložit k ostatnímu
nábytku do zámeckého sklepení. Prý se to mezi lidmi rozkřiklo,
protože mnoho lidí se za dostiučiněním tomuto převozu přihlíželo,
vždyť mezi obyvateli Třebíče bylo mnoho nekomunistů, stojících
na naší straně. A ti měli radost, že se nám podařilo nábytek zajistit.
Touto epizodou chci poukázat na to, že mezi obyvateli Třebíče
bylo mnoho slušných lidí. Spousta jich samozřejmě ze strachu svoji
účast neprojevovala, ale někteří se s nám často zastavovali a i a dále
nás zdravili!
I v této době dělala maminčina osobnost hluboký dojem, možná
právě proto, že jsme všechno přijímali s takovým klidem. Svým
nebojácným vystupováním a konstatováním „já jsem bývalá hraběnka Valdštejnová“ dosáhla mnohého. Opírajíc se při chůzi o hůl,
kterou po prodělané tromboze potřebovala, budila respekt. Třebaže
se místní komunistické noviny „Rudé právo“ pokusily štvavým
článkem popudit obyvatele proti mamince, nikdo nás neobtěžoval.
Maminka pravidelně navštěvovala starobinec, kde ji při jedné
z návštěv na uvítanou nabídli k ochutnání kávu, kterou právě dostali. Vnutili jí jakýsi hrníček s podivnou tekutinou odporné chuti
a maminka přislíbila zjednat nápravu. Zašla rovnou za předsedou
národního výboru s tím, že se právě vrací ze starobince, kde ochutnala kávu, která se podává tamějším „dámám“, a zjistila, že se nedá
pít. „Pane předsedo, vy i já jednou v tom starobinci skončíme, tak se
postarejte, ať se tam nabízí lepší káva“. Při další návštěvě maminku
skutečně přivítali s jásotem, protože teď pili kávu zase takovou, na
jakou byli dříve zvyklí!
Maminka se zase jednou vypravila do Prahy, a když se vracela
zpátky, už se stmívalo. Na cestě vedoucí z nádraží do 3 km vzdálené
Stříteže viděla už z dálky nějakého muže, který zametal silnici.
Když maminku zahlédl, hnal se na ni s metlou v ruce a maminka si
pomyslela: teď mě vezme metlou po hlavě nebo mi napráská. Ale
ne, postavil se před maminku a řekl: „Nemyslete si, že jsem taky
jako oni, stojím při Vás a odsuzuji věci, které Vám provedli!“ A to jí
řekl metař! Jedenkrát týdně přicházeli dva četníci a požadovali naše
osobní údaje. Připadalo nám to jaksi chaotické, a tak jsme jednou
všechna data sepsali na lístek a ten jim strčili do ruky. Další
návštěva se už nekonala.
Naše situace byla nejasná, nabízeli nám dokonce české státní
občanství, to jsme odmítli, protože celková situace se stále zneprůhledňovala. Od rakouského vyslanectví v Praze se nám nedostávalo
žádné pomoci, Markův nástupce Rotter si hrál na velkého diplomata, ale pro Rakušany, kteří zůstali v Česku neudělal vůbec nic.
Pomáhal nám pouze a jenom rakouský konzul v Brně jménem
Figdor se svojí židovskou sekretářkou, a to tím, že nám pravidelně
telefonovali a ujišťovali se, jestli je u nás všechno v pořádku nebo
zda nám můžou nějak pomoci. Vědomí, že se o nás někdo stará, nám
přinášelo obrovskou úlevu. Pomohli nám i s formalitami potřebnými pro náš výjezd za hranice.
Poté, co bratr Berti ve Friedbergu díky vydatné stravě nabral síly
a bylo možné bezpečně překročit demarkační čáru do tzv. východní
zony, odešel nejdříve do Idolsbergu. V té době směla také maminka
poprvé cestovat do Rakouska. Domluvili se, že ji povoz vyzvedne

na hraničním přechodu Haugsdorf.
Autobusem nebo vlakem přicestovala do Znojma, ale zbylých
pár kilometrů k vlastní hranici musela ujít pěšky, jiná možnost přepravy v té době neexistovala. Berti právě nasedal do jiného povozu,
který jej měl odvést do Mittergrabernu, když se před ním doslova
v poslední minutě vynořila maminka. Setkali se poprvé po všech
těch hrůzných letech naplněných strachem, zda Berti válku nebo
zajetí vůbec přežije. V Idolsbergu strávila maminka několik dní,
poté plánovala cestu do Vídně, kde pro nás chtěla najít bydlení.
Jediným dopravním prostředkem byly tehdy nákladní vozy s namontovanými lavicemi na sezení. Zřejmě aby se vůz vyhnul
hlavním silnicím, možná i z jiného důvodu, projížděli přes
Pressbaum. Tam maminka vystoupila s vědomím, že zde jako řeholnice působí Johanessova sestra Sophie Twickelová, a také Spee,
matka představená, maminčina dobrá kamarádka z let 1933 – 1936.
Stalo se, že vila Mayburger, v níž jsme svého času bydleli, byla
prázdná a měl v ní byt zřízen dětský útulek. Matka Spee mamince
vilu nabídla za tehdy minimální cenu k pronájmu a ta nabídku
s radostí přijala. Aby dům nezůstal dlouho prázdný, Berti se do něj
nastěhoval i s oběma bratry Blanckensteinovými s tím, že se chodili
stravovat do kláštera. Vrátná Marie si „chlapce“ předcházela
vždycky jim podstrčila nějakou tu laskominu. Trvalo to celý rok,
než jsme se tam směli nastěhovat i my. Pro Bertiho to muselo být
těžké období plné obav, jestli se nám mezitím něco nestane. Do
ČSR vycestovat nesměl, jako muž by k tomu povolení nikdy
nedostal.
Poté přesídlil Berti do podnájmu ve Vídni, aby tam složil tzv.
„válečnou maturitu“ a následně začal studovat práva. Ve Vídni žil
jen ze svých potravinových poukázek, byla to pro něj opět doba
odříkání. Příděly byly tak malé, že se z nich dalo sotva přežívat.
V době Bertiho bobytu ve Vídni jsem jednou směla společně
s Franzi, jejíž bratr tam také bydlel, do metropole na tři dny zajet.
Obtěžkány potravinami a každá jednou pečenou husou jsme
bratrům přinesly jisté přilepšení k jejich skrovnému živobytí. Husy
jsme nakoupily v Třebíči a doma vykrmily šiškami, což pro nás,
milovnice zvířat, byla dosti nepříjemná práce. Navíc jsme s tím
neměly žádnou zkušenost, ale co bychom pro naše bratry neudělaly.
S plnými batohy jsme přijely do zničené Vídně, kde se nám nabídl
zcela zdrcující pohled. Bezpečně jsme i s batožinou dorazily do
Stallburggasse k Attemsovým, u nichž jsme nocovaly. Setkání
s bratry bylo přeš'tastné. V roce 1946 se konalo hokejové mistrovství a tehdejší skvělé rakouské mužstvo porazilo Švédy, čímž
se český tým posunul v kvalifikační tabulce směrem nahoru.
Nakrátko v zemi zavládla euforie vůči Rakousku, směli jsme se
volněji pohybovat a také úředníci se k nám chovali přívětivěji.
Přesto jsme se rozhodli zemi opustit, ale pouze se vším nábytkem,
který nám ještě zůstal, neboť představoval náš jediný kapitál.
Zpočátku jsme doufali, že nastanou normální časy, ale po
prvních a zároveň posledních svobodných volbách, které vyzněly
ve prospěch komunistů, jsme tomu věřit přestali. Věděli jsme, že
déle už v Třebíči setrvat nemůžeme.
Pro maminku to byl zase nový počátek cesty utrpení, tentokrát
při jednáních na pražském ministerstvu zahraničí. Se žádostí o podporu se obrátila i na rakouské velvyslanectví, odkud jí vyslanecký
rada odpověděl:„Hraběnko, když se ani mně nepodařilo získat zpět
můj nábytek, nemůžeme nic udělat ani pro Vás. Po Rotterovi
nastoupil do úřadu vyslanec Seemann, u něhož maminka s Emanuelem dosáhla alespoň toho, že společně s ním předali na ministerstvu zahraničí demarši: samozřejmě bez úspěchu! A tak začala
maminka podnikat další kroky na vlastní pěst a s pomocí třebíčského advokáta Policara se snažila udělat vše pro naše vycestování.
Neustále jsme museli podávat informace k našemu výjezdu, neměli
jsme ještě potvrzené povolení pro vývoz nábytku a termín prvních
papírů mezitím vypršel. Tak to šlo pořád dokola. Pokaždé, když
maminka jela do Prahy jednat na úřady, zastavila se u „Pražského
Jezulátka“ poprosit o pomoc. Během poslední návštěvy ministerstva vnitra vzývala o pomoc i našeho tatínka, byl teď přece
v nebi a mohl pro nás něco udělat! V oné veliké jednací místnosti
seděli dva úředníci. Maminka se posunula blíže k úředníkovi po
levé ruce a začala rozhovor se slovy: „Jsem bývalá hraběnka Valdštejnová z Třebíče“. Jeho první reakce byla krajně nepřívětivá,

rozkřičel se na maminku, pak si ale položil ruku před ústa a pošeptal
jí, že je synem toho a toho lesníka a křičel dál. Náhle se maminka
uslyšela hovořit po perfektní češtinou argumentovala větami, které
by ji dříve nenapadly, a s údivem si naslouchala! V tu chvíli věděla,
že jí „Pražské Jezulátko“ nebo náš tatínek pomůžou. Úředník vzal
žádost a zašel s ní ke svému představenému na druhém konci
místnosti se slovy: „Dej té staré paní povolení“. Potřebné razítko
přistálo a našich výjezdních dokumentech. Nemožné se podařilo.
I přes mnohá záporná rozhodnutí maminka bitvu vyhrála a jako
jedni z mála Rakušanů jsme si s sebou směli odvézt i náš nábytek.
Bůh a naši zastánci v nebi vyslechli maminčiny modlitby!
Ještě tady ovšem byl problém s babičkou jako „Volksdeutsche“
(Němka podle národnosti) a se Zdenou s německou státní
příslušností. Italský velvyslanec akreditovaný v Praze, jehož
manželka byla z rodu Černínů, babičce vystavil italský pas, vždyť
celá desetiletí žila v tehdejší italské Lauraně. A vstřícný konzul
Figdor z Brna bez okolků zapsal Zdenku do maminčina rakouského
pasu.
Konečně jsme všechno vyřídili a okamžitě zahájili přípravy ke
stěhování, než nám zase propadnou termíny. Chyběly nám ale
potřebné peníze pro přesun. Pomohl nám náš bývalý obchod s konfekcí Tretera, a to půjčkou pro stěhováka ve výši 10 000Kč
(Emanuel za války zachránil Treterovým jejich obchod tím, že se
nechal zapsat jako spoluvlastník). Další peníze jsme získali
prodejem zbylé veteše z naší vily. Podařilo se nám prodat úplně
všechno – lidé, kteří nám byli naklonění a odkoupili všechny věci,
byli naprosto báječní, protože pochybuji, že ty neužitečné krámy
vůbec k něčemu potřebovali!
Před odjezdem přijel člověk z Památkového ústavu v Praze
zkontrolovat, jestli neodvážíme i cenné předměty jako obrazy nebo
stříbro. Pokud se dobře pamatuji, z místního úřadu naštěstí nikdo
nedorazil. Když se začalo asi osm metrů dlouhé auto nakládat,
odvedl zástupce Památkového ústavu maminku stranou a zeptal se,
jaké cenné věci vlastníme – měli jsme dva obrazy a stříbro, vůči
kterým mohl mít námitky. Navrhl, že se bude zabývat nějakým
bezcenným obrazem, aby měl stěhovák čas ony zmíněné cennosti
naložit. A tak se i stalo. Vytáhl si jeden z oválných obrazů našich
předků a řekl, že jej nesmíme vyvézt. Zdlouhavě jej zkoumal
a prohlížel, až dostal znamení od maminky, že je auto naložené.
S opovržením konstatoval, že obraz má hodnotu na nejvýš 50 Kč a
že si jej máme naložit! Náš obrovský dík tomuto ochotnému
člověku.
Poté dorazil ještě vyšší úředník z ministerstva zemědělství s tím,
abychom Emanuelovi vyřídili, že pro něj závod dále povede a udrží.
Na podzim 1947 evidentně ještě mnoho lidí věřilo v příchod
demokratického zřízení a zjevně nesouhlasilo s tím, jak se s námi
zachází a co se nám přihodilo.
I s naším milým advokátem Policarem, který mamince připravoval všechny potřebné doklady a radil jí, jsme se mohli vyrovnat
jen darováním jednoho koberce. Když už bylo všechno naložené
v autě zašla se za ním maminka ještě rozloučit. Spráskl ruce nad
hlavou a informoval maminku, že právě dostal pokyn k zabavení
všech našich věcí, protože maminka v letech 1945 – 1947 nezaplatila daně z našeho bývalého majetku! Máme prý co nejrychleji
odjet, protože ten papír může pozdržet jen několik hodin.
Ve Stříteži přistoupily do auta ještě babička se Zdenkou, a návdavkem nám jedna neznámá hospodyně v poslední chvíli
podstrčila dvě slepice i s pytlíkem zrní! Maminka na sobě nedávala
znát žádnou nervozitu, a ačkoli čas běžel, jeden z řidičů si ještě
cestou zašel koupit chleba pro svoji vídeňskou tetu. Konečně jsme
dorazili za hranice, zkontrolovali nám papíry a povolili pokračovat
v cestě. Nebezpečí zabavení našich věcí pominulo a my jsme si
razili cestu ke svobodě.
Při vstupu na rakouskou půdu jsem zažila nejkrásnější pocit
štěstí ve svém životě, jaký už se nikdy neopakoval! I mamince to
muselo přinést obrovskou úlevu, znásobenou radostí, že se opětovně setká s Bertim. Pozdě večer jsme dorazili do Pressbaumu.
Začal nám nový život. Nebyl bezstarostný, ale přece jen to byl
pospolitý život v zemi svobody a spravedlnosti. Opět jsme se stali
plnohodnotnými občany naší vlasti! Přesto bych na tomto místě
chtěla poděkovat těm obyvatelům Třebíče, kteří k nám zůstali

loajální a pomáhali nám v těžkých časech. Děkuji také bohu na nebi,
jenž daroval mojí matce sílu a milost, aby tuto těžkou dobu ve
zdraví přežila.
Anna Marie Waldstein – Wartenberg
Narodila se v Třebíči 30. dubna 1928. Dětství strávila s rodiči
a sourozenci ve vile v Třebíči – Borovině. Studovala německé gymnasium v Jihlavě, které ukončila v polovině čtvrtého ročníku v roce 1943 a pak se věnovala péči o matku a domácnost. Československo opustila na podzim roku 1947, kdy odešla s matkou
a neteří do Rakouska. Zde se věnovala charitativní činnosti.
V osmdesátých letech dovážela na Třebíčsko tajně léky, které byly
v tehdejším Československu nedostatkovým zbožím.Nyní žije ve
Vídni. Své vzpomínky na dětství strávené v Třebíči zaznamenala
v pamětech „Když byla Třebíč ještě valdštejnská…
„AlsTrebitsch noch bei Waldstein war…“.

3x foto - setkání rodáků obce Střítež, 26. 9. 2015

Z jednání zastupitelstva obce Střítež:
Zastupitelstvo Obce Střítež na zasedání:
č. 03 ze dne 31. 08. 2015
Schvaluje:
* smlouvu o zřízení věčného břemene č. JI014330032641/001
* výběrové řízení na zhotovitele díla „Vybudování
sportovního areálu v obci Střítež“
* smlouvu o dílo k akci „Vybudování sportovního
areálu v obci Střítež“
* výběrové řízení na dodavatele akce „Kompostárna
Střítež - nákup techniky“
* kupní smlouvu „Kompostárna Střítež - nákup
techniky“
* poskytnutí daru Krajské správě a údržbě silnic
Vysočiny ve výši 200.000 Kč
* rozpočtové opatření č. 3

Informace z obecního úřadu:
2. Komentář k některým rozhodnutím zastupitelstva:
Na zastupitelstvu č. 03/2015 ze dne 31. 08. 2015 zastupitelstvo obce projednalo a schvalovalo následující
záležitosti:
2.1. Obecné. Zastupitelstvo obce schválilo:
* výběrové řízení na zhotovitele díla „Vybudování
sportovního areálu v obci Střítež“ a smlouvu o dílo k této akci.
Byla vybrána firma TOMI REKO, s.r.o. s nejvýhodnější nabídkou ve výši 853.984 Kč.
* výběrové řízení na dodavatele akce „Kompostárna
Střítež - nákup techniky“ a kupní smlouvu na tuto akci.
Byla vybrána firma Hitl, s.r.o. s nejvýhodnější nabídkou ve výši 998.350 Kč.
* poskytnutí daru Krajské správě a údržbě silnic
Vysočiny ve výši 200.000 Kč.
Vzhledem k tomu, že oprava celého povrchu krajské
komunikace na Klučov byla ze strany KSUS podmíněna finanční spoluúčastí obce, byl KSUS schválen dar na
tyto účely ve výši 200.000 Kč.
* rozpočtové opatření č. 3.
Upřesňovali jsme položky rozpočtu dle skutečnosti.
2.2. Smlouvy. Zastupitelstvo obce schválilo:
* Smlouvu o zřízení věcného břemene č. JI014330032641/001 - jednalo se o „Střítež-Hlinka:
kabelová smyčka NN, parc. č. PK 1074/2.

Antonín Zvěřina ...Vzpomínání:
…na hudbu
Sotva jsem se naučil na kytaru tři akordy, už jsem snil o tom, že
jednou budu populární člen nějaké kapely. Nemyslím si, že by mi šlo
až toliko o popularitu, spíš to byla touha to zkusit. Před vojnou jsem
mnoho příležitostí neměl. Pokud si dobře pamatuji velice jsem
obdivoval oba bratry Benešovy ze Žleba, kteří hráli na kytaru velice
dobře a neméně dobře zpívali. Ale že bych právě s nimi založil nějakou
kapelu, to nepřipadalo v úvahu.
A tak jsem neuměle vyhrával na různých táborácích a říkal, že
všechny sny se nemusí vyplnit a že na tom nesejde. Kamarádi založili
kapelu na zemědělce, ale já jsem nebyl připuštěn. A tak první naprosto
zvláštní duet jsme sehráli s Michalem Rusinem, který se učil na
klarinet. Zatímco já jsem zpíval o krásné neznámé dívce, on do toho
kvílel na svůj nástroj. Za kapelu se to ovšem považovat nedalo.
Samozřejmě jako správný tříakordový muzikant jsem si myslel, že
se stanu i populárním textařem a skladatelem. Dnes už vím, že zejména
v oblasti hudby to byla víc než naivní představa. Na vojně jsem se
k hudbě moc nedostal. V druhém ročníku povinné základní služby
jsme si ale usmysleli s mým kamarádem Česťou, na příjmení si už
nevzpomenu, že by bylo velice dobré se zúčastnit soutěže ASUT, což
byla zkratka Armádní soutěže umělecké tvořivosti. Potřebovali jsme
hrát dvě písničky, jednu jsem napsal ještě před vojnou s velice naivním
textem. Zkusím parafrázovat aspoň refrén.
Voják musí na hranici hlídat,
i když všichni můžou spát,
neboj se tu s námi hrát a zpívat,
voják stráží svoji zem rád.
No a tak jsem napsal ještě jednu písničku, abychom se na ten
ASUT dostali, což jsme považovali za velikou ulejvárnu. Z té si pamatuji dvě sloky a refrén.
Kde jsi dříve viděl koště,
máma už neuklízí,
musíš hochu makat prostě
špína hned zmizí.
Každý den se vleče hrozně
vpravo hleď a vlevo v bok
už se zase točíš pozdě.
Tak si přidej tvrdší krok.
A refrén
Jó už nejsi žádný dítě
kdy máma probudí tě
už jsi skoro chlap.

SERIÁL - Pomníky I. světová válka - č. 5:
Jasenice

Jemnice

Chápu, že možná druhý text přijde dnešní mladé generaci nesrozumitelný, inu už na povinnou dvouletou službu mladí muži
nechodí. S Česťou jsme trénovali pilně, i když nebylo co, ty tři
akordy se opravdu daly zahrát z fleku. Už jsme se viděli na soutěži,
jak ohromujeme porotu, kdy vrchní velení útvaru v Terezíně
usoudilo, že se pro vojenskou službu nehodím a že bude lépe, když
mě převelí do Kolína, kde budu stavět kasárna. Tím skončila moje
vojenská hudební anabáze.
Když se ještě vrátím k době před vojnou, tak jsem kupodivu spíš
inklinoval k taneční hudbě, bigbít mi tak moc neříkal. Pokud si
pamatuji tak jsme na něj ani jako partie moc nechodili.
Prioritou pro nás byla Bransouzanka, Dominik z Rokytnice nad
Rokytnou či Melodie Výčapy. Nepohrdli jsme ani OB Valeč, i když
to byla dechovka a z moderních písniček zvládli pouze Hastrmane
tatrmane melou.
K bigbítu jsem opravdu čuchl až na vojně, kde jsme měli
garmofon i magneťák a tahle hudba se tam linula z reproduktorů
neustále. Kamarádi mi taky vysvětlili nejpopulárnější rockové
skupiny té doby, tedy první poloviny sedmdesátých let minulého
století.
Kupodivu naši mazáci měli kapelu,ale byla to folková kapela,
samozřejmě jsme neměli nárok si s nimi zahrát a mohli je jen potají
poslouchat při šúrování pokoje či chodby.
Po návratu z vojny jsem se pomalu smiřoval s tím, že sen stanout
na pódiu coby muzikant se mi nikdy nesplní. Ale měl jsem štěstí.
V přessousedství se dali do kupy dva bráchové a měli stejný cíl jako
já. Přidal jsem se k nim s velkým nadšením a tak začala moje hudební
kariéra se všemi omyly, které patrně k té době patřily.
Jen bych chtěl ještě zdůraznit, že bychom kapelu nikdy nemohli
založit, kdybychom neměli obrovskou podporu manželů
Bednářových. Ti s námi prožívali všechny období a i když jsme postupně vyzkoušeli ve Stříteži různé zkušební místnosti, vždy jsme se
pokorně vraceli zpátky na půdu jejich rodinného domku, kde jsme
opravdu našli zázemí.
Pamatuji se, že pro pivo jsme v té době chodili s umělohmotným
kýblem, pokud mi paměť neselhává, tehdy se čepovalo u Jendy
Veleby, a to nebylo tak daleko.
Občas se nám podařilo propašovat i nějakou láhev něco ostřejšího, což k muzice asi patří. Ještě nesmím zapomenout na jednu osobu,
která s námi kapelu zakládala, a to byl Standa Simonides, kterého
jsme pasovali do role zvukaře. To tak bylo, kdo třeba nebyl tak dobrý
muzikant, bubnoval, čímž Božka vůbec nemíním shazovat, Miloš
hrál na kytaru a měl největší ambice hrát na kytaru a zpívat a na mě
zbyla basa. I když zpočátku dílem z nějaké neznalosti jsme si mysleli, že se bez basy obejdeme a stačí nám dvě šestistrunné kytary.
Naštěstí jsme z tohoto omylu brzy vystřízlivěli.
Nevím, co nás to napadlo, ale nakonec jsme se od bigbítu vrhli na
taneční hudbu. Získali jsme harmonikáře Frantu a Jarda Chlubna
známý spíš pod přezdívkou Kučera zpíval. Vystoupili jsme v této
sestavě jen několikrát, Franta přitáhl ještě jednoho saxofonisty, sám
bydlel v Třebíči, a to nás z taneční hudby definitivně vyléčilo. Byla to
poslední zkouška a já věděl, že to nemá žádný smysl. Franta se
potom se mnou do konce svého života nebavil, i když jsme se často
potkávali. Možná to byla i moje chyba, možná jsme si měli všechno
vyříkat, ale nestalo se tak a já se mu aspoň touto cestou do muzikantského nebe omlouvám.
(pokračování příště)
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Život v obci - co se událo:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Zahájení školního roku v mateřské školce, přihlášeno
28. dětí (2.9.), 2. Velké sucho - rybník Mareček (10.8.), 3.
Nové oplocení a ohrazení travnatého hřiště (2.9.), 4. Nátěr
plotu na návsi - kolem rybníka (28.8.), 5. Boňov - natáčení
seriálu Četníci z Luhačovic. Česká televize Brno, v TV od
r. 2017 (1.9.), 6. Dokončovací práce - kanalizace, asfaltování (10.9.), 7. Výlet - obec Střítež - zámek Slavkov
(19.9.), 8. Tryskem na Klučovskou horu - závod do vrchu,
start (28.9.)Více foto na: www.ms-stritez.galerie.cz

7.

8.

Obrazy obce Střítež - pan Bazala:
1. Obec Střítež, náves, rok 1969.
Pohled na náves, malba z r. 1969. Pohled na zvoničku.
Na návsi původní prašné cesty, nebylo v té době vyasfaltováno.

1.

2.

3.

4.

2. Kostel sv. Marka, Střítež, rok 1986.
Pohled na návrší s kostelem sv. Marka. V roce malby
nebyla stráň pod kostelem zalesněna, byl tam jen topol
před věží kostela. Na silnici do kostela byl původní
betonový mostek. Střecha kostela byla plechová- červená.
3. Rybník „Hodinovec“, rok 1988.
Pohled na rybník Hodinovec z r. 1988. Tento rybník se
nachází na cyklostezce - nad obcí Střítež směrem na
Klučov.
4. „V Chobotě“, Střítež, rok 1982.
Pohled na stromy v katastru obce Střítež s názvem „V
Chobotě“.

Jak jde čas - setkání rodáků obce Střítež, 26. 9. 2015:

Jak jde čas - zahájení nového školního roku v MŠ Střítež:
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