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... vaše obec

Úvod:
Vážení spoluobčané,
dvanáctý list v kalendáři s nadpisem prosinec nám oznámil,
že jsme opět v závěru dalšího roku, tentokrát s letopočtem 2015.
Tento rok byl v naší obci ve znamení stavby kanalizace, s níž
jsme již téměř u konce. Stavební firma do vánoc zrealizovala
téměř všechny plánované přípojky a čistírna se rozeběhla do
běžného provozu. Několik zbývajících přípojek bude dokončeno v případě příznivého počasí v průběhu měsíce února.
Dovolte mi, abych touto cestou popřál všem spoluobčanům
naší obce šťastné a veselé Vánoce strávené nejlépe v kruhu
rodiny či přátel, které máte rádi, a dětem mnoho dárečků pod
stromečkem.
Pevné zdraví a mnoho úspěchů v novém roce 2016.
Procházka Zbyněk, starosta obce

Milí spoluobčané!
Přeji Vám pěkné Vánoce a do nového roku vše nejlepší,
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Marie Dvořáková, kronikářka

4/2015
Základní data:
Aktuální počet obyvatel:
Aktuální čísla popisná:

524
183

První písemné zmínky o obcích na
okrese Třebíč:
(Střítež r. 1104)
49. Chlum
1104
50. Chotěbudice
1351
51. Jackov
1131
52. Jakubov u Mor. Budějovic 13.stol.
53. Jaroměřice n. Rokytnou 1131
54. Jasenice
1354
55. Jinošov
1349
56. Jiratice
1361
57. Kamenná
1349
58. Kdousov
1341
59. Kladeruby nad Oslavou
1368
60. Klučov
1351
61. Kněžice
1222
62. Kojatice
1446
63. Kojatín
1104
64. Kojetice
1349
65. Komárovice
1366
66. Koněšín
1104
67. Kostníky
1348
68. Kouty
1416
69. Kozlany
1104
70. Kožichovice
1104
71. Krahulov
1307
72. Kralice nad Oslavou
1310
73. Kramolín
1368
74. Krhov
1253
75. Krokočín
1350
76. Kuroslepy
1349

Společenská rubrika:
Přihlášení občané (X. - XII. 2015):
Lucie Cahová (č. 55), Jan Rybar
a Hana Rybarová (č. 183)

Upozornění pro občany:
26. 12. 2015 - TURNAJ VE STOLNÍM TENISU. Od 13:00
hod. v kulturním domě.
UPOZORNĚNÍ - FIRMA ESKO-T - mimořádně bude svoz
popelnic ve St 30. 12. 2015 (místo Čt)!
24. 1. 2016 - VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ v kulturním domě ve Stříteži.
V roce 2016 se budou vybírat poplatky za hrobová místa. Od
začátku března lze na OÚ poplatek uhradit. Budou nové smlouvy.

Odhlášení občané (X. - XII. 2015):
Sabina Bláhová (č. 136), Denisa
Heralecká (č. 125), Radka a Vanessa
Matulková (č. 81), Lenka a Tereza
Prokopová (č. 2)
Významná životní jubilea:
leden 2016:
Jiří Bříza (70) č. 44, Libuše Achylisová (85) č. 173
únor 2016:
Jaroslava Oberreiterová (70), č. 47
Všem jubilantům přejeme do dalších
let hodně zdraví, rodinné pohody
a štěstí

FOTOGRAFIE OBCE STŘÍTEŽ XII. :

Vladimír Bazala - Pohled na náves v zimě.

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

Ing. Ivan Procházka - Betlém skříňový, autor Josef Procházka, r. 2008

HUSITSKÉ TAŽENÍ NA MORAVU, r. 1425:

... píše se rok 1425. Už šestý rok je země zmítána občanskou
válkou, válkou husitskou. Krajem táhnou vojska té či oné strany,
pálí, loupí, plení, vraždi. Nesoulad mezi husitskými svazy sílí a opět
přerůstá v otevřený válečný konflikt. Polní vojska jednotlivých
svazů mobilizují, přeskupují své síly, snaží se zaujmout co nejvýhodnější postavení. Pražská strana, vedená Zikmundem Korybutem a podporovaná Vysokým učením pražským, získává výraznější politickou převahu. Zřetelnou převahu vojenskou však
vyjadřuje strana táborská výpravou proti Praze. Tažení vede nový
hejtman táborských polních vojsk Bohuslav ze Švamberka. Byl na
toto místo dosazen po Janu Hvězdovi z Vícemilic, řečenému Bzdinka, který zahynul po smrtelném poranění šípem pod obleženou
Mladou Vožicí. Sirotčí houfy, vedené Kunešem z Bělovic a snad
i Janem Čapkem ze Sán, operují severně od Prahy a posléze se
přidávají ke straně táborské. Na pláni u Vršovic buduje Švamberk
leženi a připravuje se k obléhání Prahy. K boji však nedojde. Dne
17. října je uzavřena dohoda, později nazývána Vršovickým mírem
(Palacký ji nesprávně interpretuje jako mír vožický) a všechny tři
svazy -táborský, sirotčí a Pražané vyrážejí na již dříve připravované
tažení na Moravu a do Rakous. Cestou se přidává i houf Táborů od
dobyté Mladé Vožice, která kapitulovala 18. října.
Toho podzimu ani strana protivníka není bez rozporů. Rakouský
vévoda Albrecht, zeť císaře Zikmunda Lucemburského, vyhlašuje
tažení proti moravským husitům, především proti Třebíči, v jehož
přepevném benediktýnském klášteře je táborská posádka. Zikmund
sice s výpravou nesouhlasí, ale nakonec se k Albrechtovi přidává
a hledí zajistit zdar tažení získáním spojenců, převážně z řad jihočeského panstva. Armáda Zikmundova i Albrechtova se setkává
u Dalešic (12. 10.) a pokládá se k ležení. Dne 17. 10. postoupily do
Lhoty a 18. 10. obsadily Třebíč a začaly s obléháním kláštera.

Spojená vojska husitských svazů se rychlým pochodem blíží
k hranicím Moravy. Kolem 25. října se octly před branami Jihlavy.
Táborské houfy pokračují k Třebíči a Pražané, snad i Sirotci se pokládají u Jihlavy. Šest dnů obléhají jihlavské hradby a hlídají především cesty, aby zabránili německému městu podniknout cokoliv
ve prospěch Albrechtovy mise. Královští, pod tlakem husitů, se 25.
října odpoutávají od třebíčského kláštera a snaží se bezpečně a rychle přemístit k Brnu. Táborské vojsko týž den prochází Třebíčí
a pokládá se na noc na chráněném místě mezi Třebíčí a Vladislaví u Táborského mlýna. Nepřítel zatím prchá a kolem cesty ke klášteru
Porta coeli planou na strážních vrších ohně ...
Ustupující vojska táhla na západ od Třebíče podél řeky Jihlavy
ve snaze dostat se co nejbezpečnější cestou k Brnu. Královští zvolili
starou stezku, na jejímž vybudování měla patrně podíl dvě církevní
centra západní Moravy, benediktýnský klášter v Třebíči a cisterciácký klášter Porta coeli v Tišnově. Tišnovský klášter i obce pod
jeho správou byly tehdy jistě nakloněny Albrechtovi a ustupujícím
vojskům byly útočištěm. Švamberkovým cílem bylo zatlačit protivníka tak daleko, aby nemohl ohrozit tažení husitských vojsk do
Rakous.
Dne 26. října pokračují husité v pronásledování nepřítele. Královské vojsko má nyní téměř jednodenní náskok a plení statky
svých odpůrců, zejména zboží Petra ze Strážnice a na Náměšti. Dá
se předpokládat, že v té době zanikla osada Říčánky, která stála asi
1,5 km od Pyšela. Z Vladislavi husité postupuji směrem na Smrk,
Pozďatín a Pyšel. Před Pyšelem napadli husitští honci zadní houfy
královských. Srážka jistě netrvala dlouho a výstřely z houfnic, namířených proti pyšelské tvrzi byly zbytečné. Její posádka za boje
ustoupila. Husité pronásledují královské až k Vanči, dovolují jim
přebrodit Oslavu a sami se stahují vlevo od cesty proti proudu řeky

do míst nedaleko hradu Dub. Tam, na ostrohu mezi dvěma strmými
roklemi, se pokládají ležením. Napadení nepřítelem jim nehrozí,
protože královští po usilovném pochodu již 27. října dosáhli
městečka Drásova, který byl tehdy význačnou opevněnou osadou
s příkopy, hradbami, dvěma branami a opevněným kostelem. Táborští, kteří před sebou nemají nepřítele nazítří odbočují ke Žďárci
vlevo ke hradu Víckovu a položili se ve vsi Holánkově. Jejím
majitelem a víckovského zboží vůbec byl Hašek Ostrožský z Valdštejna, který byl původně přívržencem husitů. Přešel však na stranu
krále Zikmunda, což se mu nyní vymstilo. Táboři během tažení plenili cílevědomě Haškův majetek, vypálili Holánkov a pravděpodobně se zmocnili i hradu Víckova. Od Víckova další den sestupují
do údolí Loučky a v dědince Nevěřín pod hradem Košíkovem (ten
tehdy patrně držel známý loupežník Mikuláš Člupek) se patrně
rozdělili. Jedna část vojska postupuje podél Loučky až k Vrbce, dále přes Horní Loučky a Kaly a na táhlém hřbetě nad Štěpánovicemi
zakládají další ležení. Druhá část vojska se od Nevěřína pustila
vzhůru údolím Nevěrského potoka (obtéká na západě hrad Košíkov) k Drahonínu přes Olši a dále západním směrem až do údolí
potoka Rakovce. To už byli husité téměř v Doubravníku. Řeholnice
doubravského augustiánského kláštera ještě stačily utéct na hrad
Pernštejn. Táborské vojsko klášter rozvrátilo. Zpět postupovali
opět podél Rakovec do Maňové a přes Pernštejnské Jestřebí a Kaly
až k ležení nad Štěpánovicemi. Po odchodu královských z Drásova
(30. října) husité sestoupili do tišnovské kotliny, obešli město
Tišnov směrem na Štěpánovice, Lomničku a dosáhli Drásova. Jen
hromady hnoje, smrdutá sláma a doutnající ohniště byla svědectvím o spěšném odchodu protivníka. Krajina byla bez nepřítele,
proto husité nevolili ležení na chráněném a těžko přístupném místě,
ale v polích a lukách při potůčku jižně od osady.
Dne 31. října zrušili Pražané obléhání Jihlavy. Zikmund Korybut přistoupil tentýž den na smlouvy vršovické, což bylo patrně
podmínkou, aby se stal nejvyšším velitelem dalšího tažení. Po
tomto datu se hnula vojska husitských svazů a zamířila na smluvené místo srazů, k Moravským Budějovicím. Pražané tam měli od
Jihlavy o něco blíž než Táboři od Drásova. Táborské vojsko volilo
pohodlnou cestu Boskovickou brázdou přes Rosice, Ivančice
a Moravský Krumlov. Museli se vyhnout hradu Veveří, který od
roku 1422 patřil Albrechtovi a měl rakouskou posádku. Další překážkou bylo město a hrad Rosice. Vlastnil je Hecht z Rosic, přívrženec císaře Zikmunda. Proto uhnuli na západ, přebrodili Svratku u Březiny a dali se starou cestou na Heroltice, Lažánky a dále
směrem k Velké Bíteši. Z Lažánek Táboři zamířili patrně na Hrotovice a odtud k Moravským Budějovicím (jediná zmínka z období
husitských válek o Moravských Budějovicích). Tam přitáhli asi 7.
listopadu a spojili se s ostatními houfy. Několik dnů věnovali
odpočinku. Poté spojená vojska vytáhla ke Znojmu. Znojmo obešli
a 12. listopadu za pochodu jediným náporem dobyli premonstrátský klášter v Louce. Je doloženo, že 14. listopadu upálili několik louckých řeholníků. Poté překročili zemskou hranici a zanedlouho dobyli i hrad Retz. Pod jeho hradbami byl smrtelně raněn
šípem statečný pán, hejtman táborského vojska Bohuslav ze Švemberka. Tento pán starého šlechtického rodu byl na počátku válek
tvrdým odpůrcem husitství. Bojoval proti Žižkovi u Nekmíře,
Sudoměře a jinde. Po dobytí hradu Krasíkova upadl do zajetí.
Protože ani jeho rodina ani jeho král nejevili snahu ho vykoupit,
přestoupil k husitům. Ve velmi krátkém čase, přes různé velitelské
funkce v polním vojsku, dosáhl na post nejvyšší, post vrchního
velitele táborské obce polem pracující. Šíp z hradeb Retzu ukončil
jeho slibnou kariéru. Zranění podlehl na zpáteční cestě a byl pochován v Moravském Krumlově.
... Přichází zima a vojska se vracejí. Jenom naznačí obléhání
pevného Znojma. Konči úspěšné tažení. Táborské vojsko přivádí
do Tábora zkušený hejtman Jan Bleh z Těšnice a do té doby nepříliš
známý kněz Prokop Pražský, řečený Holý nebo Veliký. Kdo v té
chvíli mohl tušit, že táborská politika pro příštích devět let bude
odvíjena od intelektu a schopností právě tohoto muže. Zvolna
doznívá jedna válečná epizoda, aby v plné síle propukla na jiném
místě. Válečníci odkládají zbraně, nastupují politici, ideologové
a diplomati. Rozpory mezi spojenci se opět jitří a prohlubují. Svazy
prosazují vlastní politiku a opět ožívají války mezi bratrstvy. Zno-

vu, do té doby, kdy bude země opět napadena zvenčí. Rok 1425
končí ...
Sledujeme jedno z tažení husitských vojsk na Moravě, obzvlášť
od 9. října do 12. listopadu roku 1425, kdy probíhaly operace kolem
Třebíče, Drásova, Moravských Budějovic a Znojma. Základem
nám byla práce moravského historika PhDr. Rostislava Vermouzka. Nahlédneme spolu do „kuchyně" historika a částečně si přiblížíme, jak se taková studie tvoří. Doktor Vermouzek postavil
svoji práci jednak na poměrně skromných písemných zprávách
soudobých kronikářů, jednak na podrobném výzkumu nezanedbatelných pomístních názvů a z velké části na logice a úsudku. Tato
práce je z historického hlediska napadnutelná a diskutabilní, nicméně lze ji přijmout jako v současné době jediný ucelený materiál
stavějící na všech dnes dostupných informacích.
Základem písemných údajů je korespondence Zikmunda Lucemburského, která nás seznamuje s místy jeho pobytu a částečně
s jeho úmysly. Dochovalo se několik dopisů a listin adresovaných
Oldřichu z Rožmberka, které se nacházejí v souboru „Listář
a listinář Oldřicha z Rožmberka 1418-48". Některé zmínky o tažení
jsou i v registrech Chlumeckého, jiné uvádí Neumann I losunků
znojemských. Některé údaje obsahují i práce pokračovatele Beneše Minority a kronika Bartoška z Drahonic. Při znalosti těchto
materiálů lze přistoupit k práci v terénu.
Jak se tehdy Albrechtova a Zikmundova vojska po našem okolí
pohybovala? V době, o které je řeč vedly mezi Třebíči a Drásovem
dvě komunikace nestejného významu. Obě vedly společně údolím
řeky Jihlavy k Vladislavi, která se dříve nazývala Brod. Tam opustily společně tok řeky a vystoupily dost prudkým svahem k vesnici
Smrku, kde se rozdělily. První šla po planině směrem k Náměšti
a dále k Brnu. V Náměšti od ní odbočila spojka k Jinošovu, na
velkou Bíteš. Po překonání brodu přes potok Bítýšku mířila ke
Křoví, Pánovu, Veverské Bítýšce a hradu Veveří s odbočkou k Deblínu a Tišnovu. Tato komunikace nebyla chráněna soustavou
strážních vrchu. Pro postup vojska byla nevhodná i proto, že musela překonat brod přes Oslavu přímo pod náměšťským hradem
a vystoupat úzkou roklí na planinu k Jinošovu. Hrad v té době držel
Zikmundův odpůrce Petr z Strážnice. Stejně vážnou překážkou
mohla být opevněná Velká Bíteš. Druhá cesta byla pro přesun vojsk
daleko vhodnější. Byla to stará cesta spojující benediktýnský
klášter v Třebíči s cisterciáckým klášterem Porta coeli v Tišnově.
Byla to stezka důležitá, neboť byla střežena po celé délce řetězem
strážních vrchů tak důkladně, že z každého bylo vidět na dva, tři
i čtyři sousedící. Strážní hory (strážnice) jsou do dneška dobře
funkční a dalo se z nich signalizovat všemi tehdy dostupnými
prostředky (ohněm, kouřem, vyleštěnou plochou zrcadlem). Některé tyto vrcholy dodnes nesou pomístní názvy svého bývalého
určení. „Strážní hora“ v Třebíči (kóta 479). „Strážky“ u Smrku
(kóta 480), „Strážnice“ u Heřmanova (kóta 654), „Strážnice“
u Víckova (kóta 538) a „Stráž“ u Drásova (kóta 349). Vzdušná
vzdálenost od Třebíče k Drásovu je 50 km. Na této trati bylo celkem
12 strážních vrchů. Připadal tedy na každé 4 km jeden. Skutečná
vzdálenost je něco přes 60 km. Podle všech zákonů logiky vedla
ústupová cesta právě tudy. Této domněnce nahrává i řada pomístních názvů, které jistě nejsou náhodné. Názvy „Táborský
mlýn“ mezi Třebíči a Vladislaví, les „Tábor“ mezi vesnicemi Vančí
a Kamennou, další „Tábor“, trať nad řekou Bobrůvkou nedaleko
Žďárce na Tišnovsku. Horský hřbet mezi Štěpánovicemi, Kaly
a Dolními Loučkami se nazývá „Tábory“. Další pojmenování nese
název polní trati „Tábor“ mezi Senticemi, Drásovem, Čebýnem a
Hradčanami. Zákonitě se vnucuje domněnka, že pomístní jména
Tábor nějak souvisí s táborskými bojovníky. Je všeobecně známo,
že husité často používali názvy převzaté z Bible (Sion, Oreb,
Jordán, Tábor). My víme, že husité své nové město pojmenovali po
hoře Tábor v Galilei. Je dobře vědět, že přízvisko tábor pro
vojenské ležení se před 15. stoletím nepoužívalo. Se slovem Táboři
se setkáváme až ve ,,Starých letopisech". Užívá ho i král Zikmund
ve své korespondenci. Po roce 1420 vyskytuje se slovo Tábor
a Táboři nejen v češtině a němčině, ale i v polštině a latinských
textech a to vždy ve spojitosti s husitským městem Táborem nebo
jeho vojsky. Slovo „tábor“ se šířilo s českým válečnickým uměním

v 15. století. Po zániku husitského hnutí slovo vyjadřovalo výraz
pro ležení, nebo shromáždění (vojenský tábor, tábor lidu). Používáni názvů na naší cestě je doloženo písemně od 16. do 19. století.
Teorii o postupu vojsk tímto směrem dokládá dr. Vermouzek
i některými archeologickými nálezy. U vesnice Pyšel, kde se obě
nepřátelská vojska srazila se nachází trať se starobylým názvem
„Na zabitých“. Zde bylo vykopáno větší množství koňských kostí
a starých podkov. Přitom je to planina jako stvořená pro jezdeckou
bitku. Podle vykopaných nálezů, pomístního názvu i vhodnosti
terénu se lze domnívat, že bitka u Pyšela byla právě tady. Útok na
pyšelskou tvrz dr. Vermouzek dokladuje nálezem kamenné koule
při výkopových pracích na návsi (!?!). Existence ležení husitů
u Vanče je dokládána jednak pomistním názvem „Tábor“ jednak
nedaleko vyoraným středověkým mečem a podkovou (r. 1922)
(!?!). Meč se nalezl i poblíž „Tábora“ u Lažánek (r. 1955).
Použitá literatura:
R. Vermouzek Táboři na Moravě v r. 1425
Sborník Matice moravské 1962

Z jednání zastupitelstva obce Střítež:
Zastupitelstvo Obce Střítež na zasedání:
č. 4 ze dne 23. 11. 2015
Schvaluje:
* smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR č.
15246584,
* rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6.
Bere na vědomí:
* informace o dílčím přezkoumání hospodaření
obce,
* výsledky kontroly NKÚ peněžních prostředků
určených na podporu bydlení.

Vánoční

Zimní Vysočina

Antonín Zvěřina, Střítež

Marie Chalupská, Třebíč
Sbírka básní:„Milosrdenství pro život“

V diáři si dělám čárky
Komu letos koupím dárky
Diář mi to zhatil
Někam se mi ztratil
Vánoce se kvapem blíží
Police se plní v spíži
Hádej hádej kdo to ví
Máma peče cukroví
Když se blíží Vánoce
Přepadá mě smutek
Aby zase Ježíšek
Od stromku neutek
Vanilkový rohlíček
A medvědí pracka
Sáhl jsem do krabice
Přiletěla facka
Lidi mají závody
Trhy trhaj rekordy
A kdo nejvíc utrhne
Sečte to a podtrhne
Vánoce se kvapem blíží
Ježíšek to z nebe shlíží
Vánoční čas nasaje
Z předvánočního mumraje
Ježíšek šel na nákupy
Dárků koupil plné kupy
A kdo tomu nevěří
Zůstane stát u dveří
Ježíšek mi koupil dárek
Ale už se zcela zařek
Prý do bylo naposledy
Příště prý od Mráze Dědy
Prý si u mě dává pauzu
Nechá to na Santa Klausů
Půjdem spolu do Betléma
Však tam vede cesta stejná
Mám však malou obavu
Bych nepřišel o hlavu

Ledovou náruč rozpřáhla zima
a Vysočina naše milá
v ní celičká se schoulila
S bělostnou přikrývkou přišla zima
a Vysočina naše milá
sněhový závoj si přehodila
Nenajdeš nevěsty hezčí
nevěsty čistší a zdobnější
Do tváří krajkoví námraz jí splývá
z věnce hor svatebního
Stuha z bystřin říček a potoků
pas života jejího obepíná
Šat její zahrada je květinná
již mrazivý vítr
z konvice mlhou zalévá
Když slunce rozleje svou paprsčitou zář
tu nevěsta se usměje
a k nebi šlehá svatozář

Svatvečer
Až přijde Svatvečer
vezmu tři žitné klásky
a přežehnám jimi svět
Východ a Západ
Sever a Jih
Nerožnu, až se zešeří
Nejdřív před slavnou večeří
Kleknu
a drobná zrnka růžence
si nechám projít mezi prsty
Pokorně budu prosit
a láskyplně vzdávat dík
Dělávala to moje rodina
a celá sněhem zasypaná dědina
Teprve
až v duši bylo bílo
vánoční světlo se rozsvítilo
Tři žitné klásky z rodných polí
prosím, zažehnejte vše co bolí
mne a všechen široširý svět

Informace z obecního úřadu:
2. Komentář k některým rozhodnutím
zastupi-elstva:
Na zastupitelstvu č. 04/2015 ze dne 23. 11.
2015 - zastupitelstvo obce projednalo a schvalovalo následující záležitosti:
2.1. Obecné. Zastupitelstvo obce schválilo:
* rozpočtové opatření č. 4, 5 a 6.
Upřesňovali jsme položky rozpočtu dle
skutečnosti a přijatých dotací.
2.2. Smlouvy. Zastupitelstvo obce schválilo:
* smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
č. 15246584.
Schválili jsme přijetí podpory na výstavbu
přírodní zahrady u mateřské školky.
2.3. Ostatní. Zastupitelstvo obce vzalo na
vědomí:
* informace o dílčím přezkoumání
hospodaření obce.
Při pravidelném přezkoumání hospodaření
obce pracovníky krajského úřadu nebyly
zjištěny žádné nedostatky.
*výsledky kontroly NKÚ peněžních
prostředků určených na podporu bydlení.
Ačkoliv kontroly NKÚ (Nejvyšší kontrolní
úřad Praha) v obcích našeho významu nejsou
vůbec běžné, byla u nás provedena kontrola
čerpání dotace na výstavbu podporovaných
bytů a vlastní realizace výstavby. Při kontrole
nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Antonín Zvěřina ...Vzpomínání:
… VEGA
Jako každá správná začínající kapela jsme toužili po slávě. Ještě
k názvu, ten vymysleli bratři Bednářové, objevili hvězdu Vega kdesi na
obloze. Byl jsem pragmatičtější a tudíž jsem zvolal, jé Vega, věčně
gumovej. Což jsme v té době občas byli.
Ale naše ambice mířily výš, chtěly se dotknout slávy hvězd jako ta,
pro které jsme se pojmenovaly. Začali jsme psát svoje písničky. Musím
být upřímný, byla to především moje práce, s odstupem času musím
uznat, že jsem k tomu talentem nedorostl. Ale texty jsem psal i k převzatým písničkám, netrvdím, že všechny byly světové a také si je
všechny nepamatuji, takže třeba písnička, která lámala naše návštěvnické rekordy, se jmenovala Děvka.
Bylo to o dívce, kterou má chlapec rád a je hezká, ale taky děvka.
Pak můžu jmenovat o tu o patnáctileté dívce, jen tak : Když přijde večer
domů, drzá je ke každému, pár facek ještě k tomu, a v sobě vidí ženu.
Parafrázuji, už si přesně nevzpomínám.
Že bychom se dostali k nahrání desky ši kazety, to tehdy nepřipadalo v úvahu, a tak jsme zjistili, že existuje jediná soutěž, kde
bychom mohli uspět, a to je politická píseň. Nic politického z našeho
hlediska v tom nehledejte, vždyť jsme v počátcích kapely hráli od Karla
Kryla Z rozmlácenýho kostela, což by nám patrně vyneslo zákaz do
konce režimu.
Ale politické písně jsme se opravdu zúčastnili a já napsal dva
srdceryvné texty, ke kterým jsem složil, no nějak posbíral hudbu, a bylo
to. První se jmenovala Válka a mír. Byl to opravdový doják, válka se
linula v molových akordech a pak jsem druhou část rozjásal v akordech
durových. Na text si nevzpomenu, dokonce ani nevím, zda je někde
uchovaný, ale rozhodně stál za to.
Druhá písnička se jmenovala Sluníčka a dotýkala se Mezinárodního dne dítěte, který se ten rok slavil, tuším rok 1979. Z toho si už něco
pamatuji, myslím, že to začínalo: K tvýmu svátku jdu ti přát, seš
pětiletej capart z mnoha tisíců, k tvýmu svátku jdu ti přát, vždyť máš
svátek dvanáct měsíců.
Pak následoval refrén, kde zaznělo: Pojď namalujem spolu sluníčka, ať si je každý schová za víčka, ten kluk v džínách nebo babička,
svátek přece máš po celý rok.
Takže opravdu na vysoké úrovni, takže jsme se opravdu do
politické písně přihlásili a se souhlasem tehdejšího kulturního střediska
jsme byli nominováni na oblastní kolo v Jihlavě. Upřímně řečeno, byl
to pro nás zážitek, jednak jsme tam jeli autobusem, nejen za zástupci
kulturní fronty z okresu, ale tak s kapelou Privilegium, která byla náš
velký vzor.
Přijeli jsme do Jihlavy do Domu kultury, asi jsme později už v tak
velkém koncertním sále nevystupovali. Texty sklidily příznivou
kritiku, ale celá věc měla jeden háček, skupina na politické písni přece
nemůže vystupovat v riflích a propagovat západní kulturu oblečení.
Byl to paradox, v textu se vyskytovalo, ten kluk v džínách nebo
babička, ale rifle na pódium nemohly. Co teď? Opravdu byla každá rada
drahá, ale nakonec nám vypomohli naši kamarádi ze skupiny
Privilegium, kteří se soutěže zúčastnili už v minulém roce a prozíravě si
na svoje bedra a jiné části dolních končetin oblékli tesilky. Tedy nevím,
jaký to byl materiál, ale socialistické písni nakloněný.
Takže já jsem si oblékl kalhoty Ládi Obršlíka, kluci kalhoty
ostatních členů kapely, a byli jsme na parket připuštěni. Musím přiznat,
že žádná z vystupujících kapel se politicky neangažovala, takže jsme
byli jediní, a tudíž po právu zvítězili.
Euforie to byla velká, nikdo z nás to nečekal, cesta domů se nesla ve
snaze oslavit tuto událost skrze alkohol, což se kulturním pracovnicím
pranic nelíbilo, zatímco kdesi vzadu příslušníci skupiny Privilegium
halekali nehledě k přítomnosti sličných děvčat.
Přijeli jsme do Stříteže a Božek Bednář starší otevřel hospodu
a teprve tam jsme dali průchod svému nadšení. Už jsme se viděli
v Sokolově, kde tehdy tato soutěž vrcholila za přítomnosti mnoha
hvězd českého hudebního nebe, ale ještě jsme měli před sebou krajské
kolo v Brně. Průšvih na sebe nenechal dlouho čekat. Prostě jsme
neuspěli. Jen tak pro zajímavost tam vystupovali písničkáři, kteří se
později stanovili do rolí, které tomu neodpovídaly, ale jako host
skupina Progress 2 či Věra Špinarová. Tím vůbec nechci říct, že bych
jim účast zazlíval, taková byla doba.
Ze Stříteže tehdy Michal Rusín vypravil svazácký autobus, který
nás jel podpořit, což bylo jediné pozitivum, které jsme v Brně zažili.
Pokud si někdo myslí, že se za tuto zkušenost stydím, tak ho musím
upozornit, že nikoli, že to byla dobrá zkušenost.

Ale brzy jsem uznal, že moje muzikantské nadání není tak velké,
abych se zhostil role skladatele, a tudíž tuto roli přenechávám povolanějším. Ale abych nebyl zase tak úplně skromně neskromný ještě
dvakrát či třikrát jsem vystoupil na veřejnosti se svými folkovými
pokusy. Tady texty uvedu celé, opravdu si je pamatuji.
První se jmenuje Strážnice ten případ se opravdu stal, jeli jsme tam
s Lubošem Dobrovolným po flámu a tak to dopadlo. Jen pro upozornění. Poslední šance byla hospoda na konci strážnického areálu.
Ve Strážnici tenkrát bylo veselo,
ráno se nám domů jeti nechtělo,
a tak jsme došli až k poslední šanci,
kde vevnitř hraje cikán,
k poslechu a tanci,
při prvním litru vína,
probrali jsme ženy,
při druhém litru vína vína,
byly očka skleněný,
a třetí litr vína,
učinil nás silné,
vedli jsme takové řeči,
zkrátka neomylné,
a když jsme v poledne,
vyšli oba ven,
slunce nás praštilo,
sluníčko nás praštilo,
svojím paprskem,
Luboš chtěl hned,
vynadat všem,
jenže ten pán před námi měl na ramenou lem.
A tak parkem kráčí,
divná čtveřice,
dva příslušníci,
dva mladí chlapci,
a dvě opice.
Ve strážnici náhle došlo ke střetu,
nežli Luboš řekl, svoji první větu,
už měl kapku krve,
na horním retu.
Od té doby nemám Strážnici moc rád,
stálo nás korun, přesně stopadesát,
Luboš zhodnotil to,
to jsme tomu dali,
že jsme ty peníze raděj neprochlastali.
A druhá má název Svazácký zájezd a také se to stalo:
Jeden pokoj pro čtyřicet lidí,
holky zatím převlíkat se stydí,
v rohu dělají si plentu z deky,
Miloš se jim směje,
říká vy jsme měkký.
Kluci zatím hrají karty,
v posteli se kouří jenom tvrdé Sparty,
Jirka který měl největší rozum,
rychle vybral prachy,
a utíkal pro rum.
Neboť v noci podle dohody,
ať se vrátí všichni z hospody,
bude mejdan podle plánu,
který skončí pozdě k ránu.
O půlnoci dostal mejdan odpich,
holky už se nebály,
a ztratily ostych,
smutná byla jenom dívka Kamila,
byla totiž obézní a tak nám vybyla.
Ve dvě v noci jako anděl z nebe,
ve dveřích stál nadporučík vébé,
roztrhl, ty co spali spolu,
ti co byli nahoře,
musili zas dolů.
Tak ruka zákona a její tvrdá pěst,
zachránila spoustě holkám čest.

Betlémy z obce Střítež - střítežští betlemáři
Betlém - Josef Procházka, Střítež

Betlém - Jan Veleba, Střítež

Betlém - Alois Pipa, Střítež

Betlém - Jiří Dvořák, Střítež
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www.stritez-trebic.galerie.cz
www.striteztrebic.galerie.cz
www.ms-stritez.galerie.cz
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1, 2. Podzimní tvoření v MŠ - děti dělaly podzimní výzdobu (12.10.), 3. Zahájení
opravy pomníku padlým v I. světové válce (26.10.), 4. Výstavba domovních přípojek
kanalizace (27.10.), 5. Rozšířené parkování pod kostelem sv. Marka (3.11.),
6. Oprava památníku I. světová válka (18.11.), 7. První letošní sníh v obci (26.11.), 8 13. Mikulášská besídka pořádaná mateřskou školkou (5.12.), 14, 15. Rozsvícení
vánočního stromu (5.12.), 16. Vánoční stromek v naší obci (7.12.), 17. Pokračování
opravy památníku (7.12.), 18. Rozšíření a oplocení travnatého hřiště u MŠ (7.12.), 19,
20. Rozdávání dárků důchodcům dětmi z místní mateřské školky (15.12.)

Život v obci - co se událo:

Betlémy v okolí:
1. „Živý betlém“ v obci Budkov. Obec leží jihovýchodně od Třebíče. První zmínka o obci je z r. 1353. V obci žije 378 obyvatel. K zajímavostem patří vodní zahrada
(soustava kanálů, architektonická vzácnost), kostel sv.
Martina a renesanční zámek s anglickým parkem. V obci
se narodil Mons. Pavel Posád - pomocný biskup českobudějovický a bývalý biskup litoměřický.
2. „Živý betlém“ v obci Hornice. Obec leží jihozápadně od Třebíče. První zmínka o obci je z r. 1348. V
obci žije 80 obyvatel. K zajímavostem patří bývalá tvrz,
která byla na zlaté cestě z Jemnice do Znojma a kaple sv.
Jana Nepomuckého.
3. „Živý betlém“ v obci Kostníky. Obec leží cca
7 km jižně od Jemnice. První zmínka o obci je z r. 1348.
Žije zde 206 obyvatel. K zajímavostem obce patří poutní
kostelík Narození Panny Marie v Hájku a hrobka majitelů.
4. „Živý betlém“ v městě Moravské Budějovice.
Město leží cca 17 km od Třebíče. První zmínka je z r.
1231. Žije zde 7,5 tisíce obyvatel. K zajímavostem patří
filiální kostel sv. Jiljí z r. 1240. V 18. stol. byl přestavěn
do dnešní podoby. Jeho kostelní věž s hodinami dosahuje
výšky 49,9 m. Je zde i zámek a muzeum řemesel.

PF 2016
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Klidné prožití vánočních svátků,
mnoho štěstí, zdraví, osobní
spokojenosti a pracovních úspěchů
v roce 2016 přeje
Obecní zastupitelstvo Střítež

Mikulášská besídka a slavnostní rozsvícení vánočního stromu:

5.12.2015
© ing. Ivan Procházka, 2015 (design, foto, slogan, texty)

