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... vaše obec

Úvod:
Vážení spoluobčané,
v současné době probíhá zkušební provoz čistírny a celé kanalizace. Průběžně se snažíme odstraňovat zjištěné nedostatky tak, aby
budoucí provoz kanalizace probíhal co nejlépe. Nicméně Vás žádáme
o dodržování doporučení výrobce čistírny týkající se odpadů, které
v žádném případě nepatří do splaškové kanalizace. Tyto odpady je
nutné dávat zvlášť do komunálního odpadu, protože komplikují svojí
nerozložitelností provoz čistírny. Podrobné informace najdete v přiloženém letáku týkajícího se odpadů, které nepatří do splaškové
kanalizace.
Na 21. května pro Vás připravujeme pravidelný jarní zájezd do
ZOO. Zatím jsme ještě nenavštívili ZOO v Ústí nad Labem či Zoopark
Chomutov, případně ZOO ve Vídni. Prosíme ty z Vás, kteří se budete
chtít tohoto výletu zúčastnit, o předběžnou přihlášku do cca 5. května.
Uveďte nám ZOO, kterou byste chtěli navštívit. Podle Vašich představ
následně zvolíme Vámi preferovanou variantu.
Dále připravujeme každoroční setkání s důchodci dne 27. května
od 16:00. Všechny Vás tímto srdečně zveme.
Současně Vás ještě chceme pozvat na dvě významné akce v závěru
měsíce dubna, a to pouť sv. Marka o předposledním víkendu v dubnu,
jejíž program naleznete v tomto zpravodaji a dále na slavnostní
odhalení opraveného pomníku spoluobčanům, kteří zahynuli
v první světové válce a otevření nového travnatého hřiště. Pomník
před obecním úřadem společně odhalíme 30. dubna v 16:00 a poté
v 16:30 otevřeme travnaté sportovní hřiště. Ve sportovním areálu bude
poté pokračovat volná zábava s pálením čarodějnic a s tradičním
bohatým občerstvením.
Máme před námi rušné období, tak si všechny akce v klidu a pohodě užijte.
Procházka Zbyněk, starosta obce

Upozornění pro občany:
1. NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO K PŘEHRÁNÍ TEXTU POSLEDNÍHO HLÁŠENÍ OBECNÍHO ROZHLASU:
725 501 843
2. TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA v obci Střítež - r. 2016
Výtěžek činil 7.823,- Kč (z toho 1.000,- Kč daroval Zahrádkářský svaz
Střítež) a byl předán charitě.
3. ZMĚNA SVOZU POPELNIC
21. 4. svoz současný, 28. 4. svoz po týdnu, pak již po 14 dnech.
4. POPLATEK ZA PSY - r. 2016 (60,- Kč/ rok/ 1 pes).
Poplatek uhraďte do 30. 4. 2016 na OÚ.
5. NÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA ZA OBDOBÍ 2016 až 2020.
Poplatek uhraďte na OÚ do konce května (1 hrobové místo 100 Kč,
2 hrobová místa 150 Kč a 3 hrobová místa 200 Kč).
6. KOMUNÁLNÍ ODPAD
Kdo platí hotově, je třeba uhradit do 30. 4. 2016. Poplatek 444,- Kč
ročně - osoba do 64 let, nebo 222,- Kč ročně - osoba 65 let a více.
7. SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU - firma ESKO-T uskuteční
21. 5. 2016 svoz nebezpečného odpadu. U Jednoty v 9:00 hod., u křižovatky na Kožichovice v 9:05 hod.

1/2016
Základní data:
Aktuální počet obyvatel:
Aktuální čísla popisná:

529
183

První písemné zmínky o obcích na
okrese Třebíč:
(Střítež r. 1104)
77. Láz
1498
78. Lesná
1715
79. Lesní Jakubov
1356
80. Lesonice
1190
81. Lesůňky
1387
82. Lhánice
1349
83. Lhotice
1361
84. Lipník
1408
85. Litohoř
1190
86. Litovany
1338
87. Lomy
1373
88. Loukovice
1378
89. Lovčovice
1360
90. Lukov
1239
91. Markvartice
1371
92. Martínkov
1320
93. Mastník
1406
94. Menhartice
1349
95. Meziříčko
1316
96. Mladoňovice
1319
97. Mikulovice
1350
98. Mohelno
1234

Společenská rubrika:
Narozeni (I. - IV. 2016):
Kateřina Janků (25.2.), č. 21
Rozloučili jsme se (I. - IV. 2016):
Hana Vokurková (Kosourová), 8.1.
(73 let), č. 178; Pavel Procházka
(3. 4., 34 let), č. 110
Přihlášení občané (I. - III. 2016):
Jana a Daniela Vašíčková, Daniel,
Michal a Ondřej Vašíček (č. 182)
Významná životní jubilea:
duben 2016:
Jiří Flora (85), č. 4
květen 2016:
Jarmila Bernatová (85), č. 5
červen 2016:
Vítězslav Kudláček (75), č. 52
Marie Hoferová (75), č. 178
Všem jubilantům přejeme do
dalších let hodně zdraví, rodinné
pohody a štěstí

FOTOGRAFIE OBCE STŘÍTEŽ:

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 (31. 12. 2015) - „Výšlap na mysliveckou chatu“ spojený s opékáním párků. Pokračující tradice - čtvrtý ročník za účasti 35 střítežáků.

ČESKÝ KRÁL KAREL IV.:
Milí spoluobčané, v letošním roce slavíme 700 výročí narození
českého krále Karla IV. Narodil se 14. 5. 1316 v Praze o páté hodině
ranní.
Velmi mnoho jsme již četli o Karlovi, avšak co dosud známe, je
jenom částí toho všeho, co tento veliký a vlídný panovník ve své
vlasti v Čechách vykonal, za což se mu dostalo od vděčných potomků toho krásného jména: Otce vlasti. On dal Praze podivuhodný
hlavní chrám, kamenný most, vysoké školy, první to v celé střední
Evropě, on ji zvětšil Novým městem a dal dobrotivou a otcovskou
péči vrch Petřín pevnou hradbou ověnčit, on založil město u vřídla
nyní světoznámého on stavěl po vlasti hrady, on rozkázal přinést
révu z Francie a pěstovat v Čechách vinný keř, on na vše strany
podporoval orbu, průmysl a umění, byl zároveň celému národu
vzorem mírnosti, pobožnosti, pevné vůle a ušlechtilého snažení.
Zasluhuje tedy tento panovník, aby jeho památka od každého
Čecha byla ctěna.
Běžné příjmení Karel Čtvrtý se vztahuje na hodnost tohoto
panovníka co zároveň císaře německého, co král český byl v pravdě
toho jména první. I jméno Karel nebylo u českého lidu ve zvyku
a Čechové slyšeli asi poprvé to jméno, když Karel Veliký, obnovitel
říše římské, panoval a jich sobě hleděl podmanit, tehdy, jak se zdá
povstalo ze jména Karel až dotud Čechům neznámé jméno král.
A skutečně obdržel také náš proslavený Karel na křtu svatém,
jenž se slavně odbýval 16. dne po jeho narození v Praze dne 30.
května 1316, jméno svatého knížete země české - Václava - avšak
vyměnil toto jméno dle přání svého strýce, krále francouzského, na
jehož dvoře trávil dlouhý čas, za ono, které byl obdržel při
biřmování roku 1324, neboť nebylo a není dosud francouzskému
jazyku možné správně vyslovit slovanské jméno Václav, kdežto
druhé jméno ve Francii bylo velmi oblíbeno.
Karel byl syn dobrodružného a rytířského krále Jana Lucemburského a Elišky, princezny české, poslední dědičky posledního
Přemyslovce. Již v útlém mládí zakusil na vzdor vznešenému
svému rodu mnohá příkoří a poznal málo nevyslovitelných slastí
jaké cítí dítě jedině u svých milých rodičů a v otcovském domě.
Jeho otec jemuž se v Čechách nikdy nelíbilo zdržoval se více
v cizině než doma a jemnocitná a české vlasti velmi příchylná matka
byla na rozkaz krále nejednou odloučena od svých dítek a neměla na
vychování Karlovo téměř žádný vliv.
Když bylo Karlovi tři roky, utekla matka s ním a s druhými
dětmi do pevného hradu Lokte, neboť se zmáhal tehdy za
nepřítomnosti krále v Praze velký nepořádek. Král Jan považoval
toto odstěhování za jakousi vzpouru své manželky proti sobě, přijel
do Čech a počal dobývat Loket brannou mocí. Královně bylo
vykázáno město Mělník za obydlí a děti zůstaly pod dohledem
dvorských paní v Lokti, kde byly drženy skoro jako ve vězení.
Později smířil se král s manželkou, nicméně byl Karel držen pod do-

hledem cizích lidí a neviděl svých rodičů kolik let.
V sedmi letech musel na rozkaz krále opustit svou vlast a odebrat se ke dvoru francouzskému, aby zde jak si otec přál, byl
vychován podle francouzských zvyků. Za průvodce mu byl dál
udatný rytíř Burian Kaplíř a za páže mladý Beneš Krabice z Veitmülu, později slavný kanovník a dějepisec pražský. V Paříži žil Karel
skoro osm let a učil se pilně všem tehdejším vědám. Za svého
pobytu v Paříži poznal Karel dokonale zařízení tamějších škol a zajisté již tehdy si umínil založit podobný vědecký ústav v Praze, což
svého času také skutečně vykonal.
Čas jeho učení chýlil se ke konci. Otec jej nepovolal do vlasti,
musel jít do Lucemburku rodinné vlasti svého otce. Sotva sem
dojel, dostihla ho smutná zpráva o úmrtí jeho matky královny
Elišky poslední Přemyslovny.
Téhož roku táhl král Jan s 15 000 ozbrojeného lidu do Itálie
proti bohatým městům, kterým se německé panství nelíbilo. Když
zjednal mír a města pokořil považoval je téměř za svůj vydobytý
majetek a povolal sem rychle svého syna, aby jej učinil
místodržitelem Lombardie. Karel uposlechl, vydal se na cestu s nemnoha lidmi. Na této cestě byl divným způsobem od jisté smrti
zachráněn. Přibyl totiž o Velikonocích do města Parmy a ubytoval
se v augustinském klášteře. Na Hod boží konal pobožnost v chrámě
skoro až do poledne a mezitím se někteří z jeho lidí roznemohli.
Jakýsi vnitřní hlas jej zrazoval, aby toho dne nejedl předkládaná
jídla čehož on se zdržel. A skutečně byl nalezen jed v pokrmech
a byl předveden podezřelý člověk, který se z počátku projevoval
němým. Byl dán do skřipce počal mluvit a přiznal se, že byl najat od
nepřátelské strany, aby do jídla přimíchal pro Karla jed. Toho dne
zemřeli tři čeští páni na otrávení, Karel však byl zachráněn svou
pobožností. Tento případ učinil veliký dojem na jeho myšlení.
Cestou do Itálie počíná veřejná činnost Karlova, která z počátku byla plna nebezpečí. Král Jan jej ustanovil za místodržitele,
odcestoval a mladistvý Karel se měl sám udržet proti tolika
nepřátelským stranám. Nicméně počínal si Karel statečně a porazil
když spiknutí se vzňalo ve veřejnou válku, u města Modeny vojsko
nepřátelských měst v bitvě trvající po celý den, načež slavně byl
uznán za rytíře. Nedlouho na to, zapřísáhli se náčelníci měst Parmy,
Modeny i jiných proti Karlovi, chtíce se stůj co stůj zmocnit jeho
osoby. Právě chtěli spolu přísahat na svatou hostii v jednom kostele
blíže Reggia, ale strhla se náramná bouřka v kostele nastala čirá
tma, že nemohli ani hostie uhlídat. Spiklenci byli tak poděšeni, že
utekli z chrámu.
Karel žádal svého otce, aby jej propustil do vlasti. On svolil
a Karla do Prahy vypravil. Navrátil se Karel po jedenácti letech do
Čech a byl při svém příchodu 30. října 1333 v Praze slavně uvítán.
Tady nejprve vedl péči o jistotu a pořádek v zemi, jezdil po
krajích, konal spravedlnost a pobořil mnoho loupežnických hradů.
Roku 1346 byl vyvolen za německého krále, bojoval u Kresčaku,
kde jeho otec hrdinsky padl.

Na české království byl Karel slavně korunován v Praze dne
2.září 1347 od arcibiskupa Arnošta i s Blankou svou první manželkou, tažením do Říma roku 1355, na které cestě v Pise svým hrdinstvím a jej provázejících Čechů od nastražené záhuby se zachránil,
získal si korunu císařství německo - římského, jak to bylo ve zvyku
u zvolených německých králů. Zemřel na hradě pražském v 63.
roce svého věku dne 29.listopadu 1378. Je pochován v tom chrámu,
který vystavil ku chvále Boží a ku slávě českého národa.
Karel IV. se vyobrazuje obyčejně v císařském plášti a s císařskou korunou na hlavě. Toto je možno vidět na kamenném poprsí
tohoto panovníka v hlavním chrámu sv. Víta.
Jímavá slova Karla IV. můžeme číst ve vlastním životopisu,
který napsal Karel IV. latinským názvem Vita Caroli.
„A tak, když jsme byli přišli do Čech, nenalezli jsme ani otce,
ani bratra, ani sester, aniž koho známého.
Také řeč českou jsme úplně zapomněli, ale později jsme se ji
opět naučili, takže jsme mluvili a rozuměli jako každý jiný Čech.
Z boží milosti pak jsme dovedli tak mluviti, psáti a čísti nejen
česky, ale francouzsky, italsky, německy a latinsky, že jsme byli
mocni oněch jazyků stejně jednoho jako druhého. Tehdy náš otec
odjel do hrabství lucemburského pro jakousi válku, kterou tam vedl
s vévodou brabanským, on sám se svými spojenci, tj. s biskupem
lutyšským, markrabím jüliškým, hrabětem gelderským a ještě
s mnohými jinými, a nám pak svěřil svou pravomoc nad Čechami
po dobu své nepřítomnosti.
Toto království jsme nalezli tak zpustošené, že jsme nenašli ani
jediného hradu svobodného, který by nebyl zastaven se všemi
královskými statky, takže jsme neměli, kde bychom přebývali, leč
v domech měšťanských jako jiný měšťan. Hrad pražský byl zcela
opuštěn, pobořen a zničen, neboť od časův krále Otakara II. byl
celý ztroskotán až k zemi. Na tom místě jsme dali vystavěti nově
veliký a krásný palác s velikým nákladem, jak je dnes patrno
kolemjdoucím. V té době jsme poslali pro svou manželku, jež to
byla až dosud v Lucemburku. Ta pak přišedši měla po roce prvorozenou dceru, jménem Markétu. V těch pak dobách dal nám otec
náš markrabství moravské a toho titulu jsme užívali. Když pak obec
šlechetných mužů Čech přihlédla k tomu, že pocházíme ze starobylého rodu českých králů, poskytla nám z lásky k nám pomoc,
abychom mohli získati zpět hrady a královské statky…
…A měli jsme mnoho rytířů, kteří byli hotovi nám sloužiti,
a království prospívalo den ode dne, obec dobrých nás milovala, zlí
pak se nás báli a vystříhali se zla. Spravedlnost sdostatek vládla
v království, ačkoli páni stali se většinou tyrany a nebáli se krále,
jak se slušelo, protože se byli království mezi sebe rozdělili. A tak
jsme drželi vladařství nad královstvím, zlepšujíce je den ode dne po
dva roky.“

Český král Karel IV.
*14. 5. 1316 Praha, + 29. 11. 1378 Praha

V ANKETĚ ČESKÉ TELEVIZE V ROCE 2005 VE
VÝSLEDNÉM POŘADÍ NEJVĚTŠÍCH DESÍTI ČECHŮ
BYL KAREL IV. ZVOLEN NA PRVNÍM MÍSTĚ S POČTEM
68 713 HLASŮ.

Karel IV.
Kamenné poprsí panovníka
v hlavním chrámu sv. Víta.

České korunovační klenoty. Svatováclavská koruna pořízena
králem Karlem IV. roku 1346 a upravovaná v 70. letech 14. století.
Žezlo a jablko z doby Rudolfa II.
Praha, katedrála sv. Víta

Vzpomínka na paní učitelku Růženu Špakovou:
V letošním roce v dubnu by se dožila 85 roků. Byla jmenována
ředitelkou mateřské školy ve Stříteži, kde učila děti od roku 1968 až
do roku 1979. Pamatuje si ji celá dnešní střední generace, kterou
vychovala a láskyplně se věnovala svému poslání.
Její životopis: Narodila se 18.4.1931 ve Zlíně. Její rodiče se seznámili v Třebíči odkud pocházela její maminka Růžena rozená
Kratochvílová, provdaná Soudková. Otec Vladimír Soudek byl zaměstnancem Baťova podniku, a tak se manželé Soudkovi dostali do
Zlína. Tam se narodila Růžena a její sestra Věra. V roce 1940 se
rodina vrátila z obavy před bombardováním Zlína do maminčiny
rodné Třebíče. Zde se jim narodila dcera Vlasta (rok 1940) a bratr
Vladimír (rok 1943).
Růžena absolvovala pedagogickou školu pro vzdělání učitelek
mateřských škol. Působila též v okresním domě pionýrů v Třebíči.
Byla sopranistka, hrála krásně na klavír a učila se zpívat u profesorky Jarmily Vácové - Bartejsové. Zpívala s borovinským Dělnickým sborem, kam přivedla i sestru Věru. Byly zařazeny do
programu jako „Duo sester Soudkových“. Účinkovaly dokonce i v
pražské Lucerně. Růžena se v padesátých letech minulého století
stala zpěvačkou, tanečnicí a choreografkou třebíčského lidového
souboru na jehož kvalitách měla spolu s manželem Jiřím Špakem
zásadní podíl. Jejich dcery Lenka a Věra byly také výbornými zpěvačkami. Nácvik tanců v horáckém souboru písní a tanců Třebíčan
(název propůjčen v roce 1957) zprvu vedla sama. Na každé
vystoupení pečlivě připravila program. Velkým přínosem pro soubor byla etnografka profesorka Zdeňka Jelínková z jejíž iniciativy
soubor vznikl. Nepřehlédnutelnou postavou souboru Třebíčan byl
umělecký vedoucí primaš Jan Havran, vynikající muzikant, citlivý
člověk a autorita. Zemřel v roce 2015 ve věku 97 let.
V roce 1959 se konal úspěšný umělecký zájezd do NDR, soubor
sklízel úspěchy v Anglii, Belgii, Polsku, Maďarsku, Sovětském
svazu, Rakousku, Holandsku, Španělsku. Jedním z nezapomenutelných vystoupení byl soukromý koncert v Holandsku v Naardenu u hrobu Jana Ámose Komenského. Nechyběly kytice, píseň
„Půjdu do světa“ a slzy. Soubor natáčel v Brně v české televizi
a několikrát v brněnském rozhlase. Třebíčan účinkoval s horáckými koledami i v domovech důchodců v třebíčském okrese.
Horácké kroje pro soubor Třebíčan navrhl a upravil etnograf
učitel Vratislav Bělík v roce 1965. Všechny kroje slavnostní i na
všední den pro celý soubor ušily a s láskou vyšily lidové umělkyně
a výborné učitelky z Ketkovic, sestry Bočkovy Marie, Blažena
a Anna .
Manželé Špakovi byli duší souboru od jeho začátku a žili s ním
až do konce svého života. Sestra Věra provdaná Nerušilova v současné době hraje v divadle ABC na Fidlovačce a koncertuje doma
i v zahraničí. Sestra Vlasta profesionální zpěvačka vystupovala
v triu sester Soudkových, v současné době je poradkyní folklorního
sdružení české republiky a spolupracuje s magazínem Revue 50
plus. Dcera paní učitelky Špakové, bývalá členka souboru pracuje
v současné době jako eurokomisařka.
Paní učitelka Špaková zemřela 23. 1. 2002 v Třebíči. My, kteří
jsme ji znali ji věnujeme tímto vzpomínku a ctíme její památku.
Její slova: „žijeme uprostřed strání se šípky a trnkami, uprostřed lesů šumících bříz a smrků, vonících po houbách – na
Horácku.“
Články zpracovala Marie Dvořáková, kronikářka

Informace z obecního úřadu:
Zastupitelstvo Obce Střítež na zasedání:
č. 5 ze dne 28 . 12. 2015
Schvaluje:
* smlouvu o zřízení věcného břemene č. JI-014330032641/001
* rozpočet obce na r. 2016, rozpočtový výhled obce na r. 2017 - 2018
* rozpočtové opatření č. 7 a 8.
Jmenuje:
* inventarizační komise ve složení: Tretera Michal (předseda), Vejtasová Ladislava a Naďová Iva (členky).
č. 1 ze dne 21 . 03. 2016
Schvaluje:
* zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střítež dle přílohy
bez výhrad
* závěrečný účet obce za rok 2015 dle přílohy bez výhrad
* pronájem části pozemku 5031 dle přílohy
* výsledek inventarizace dle přílohy bez výhrad
* žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2016 Diecézní
charitě Brno
* smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2016 Diecézní
charitě Brno.

2. Komentář k některým rozhodnutím zastupitelstva:
Na zastupitelstvu č. 05/2015 ze dne 28. 12. 2015 zastupitelstvo obce
projednalo a schválilo následující záležitosti:
2.1. Obecné. Zastupitelstvo obce schválilo:
* rozpočtové opatření č. 7 a 8.
Upřesňovali jsme položky rozpočtu dle skutečných výdajů a příjmů
a přijatých dotací.
* rozpočet obce na rok 2016 a rozpočtový výhled obce na roky 2017
a 2018.
Vzhledem k tomu, že obec musí hospodařit dle schváleného rozpočtu
a rozpočtového výhledu, schvalovali jsme tyto dokumenty na posledním
zasedání zastupitelstva.
2.2. Smlouvy. Zastupitelstvo obce schválilo
* smlouvu o zřízení věcného břemene č. JI – 014330032641/001.
Jedná se o věcné břemeno ve prospěch společnosti E.ON, a.s. a to ke
kabelové smyčce u rodinného domu.
2.3. Ostatní - zastupitelstvo obce jmenuje
* inventarizační komise ve složení:
předseda: Tretera Michal
člen:
Vejtasová Ladislava
člen:
Naďová Iva
Na zastupitelstvu č. 01/2016 ze dne 21. 03. 2016 zastupitelstvo obce
projednalo a schválilo následující záležitosti:
2.1. Obecné. Zastupitelstvo obce schválilo:
* zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střítež dle přílohy
bez výhrad a závěrečný účet obce za rok 2015 dle přílohy bez výhrad.
Po ukončení účetního období obec sestavuje závěrečný účet, který je
ověřován Krajem Vysočina a tyto dokumenty následně schvaluje zastupitelstvo.
* pronájem části pozemku 5031.
Jedná se o pronájem cca 500 m2 pro výběh pro koně pro paní Pořízkovou.
* výsledek inventarizace dle přílohy bez výhrad.
Při provedené inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi evidencí a fyzickým stavem.
2.2. Smlouvy. Zastupitelstvo obce schválilo
* žádost o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2016 Diecézní
charitě Brno a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2016
Diecézní charitě Brno ve výši 27.984 Kč.
Poskytnutí daru je nutné podle nové legislativy schválit ve dvou
krocích, nejprve se schválí žádost a následně se schválí smlouva, což jsme
na březnovém zastupitelstvu odhlasovali.

Antonín Zvěřina ...Vzpomínání:

… na Pavla Procházku (*13.5.1981, +3.4.2016)
Jsou informace, po kterých se vám zatají dech a přestanete
vnímat svět kolem sebe. To se mi stalo, když jsem se dozvěděl, že
Pavel Procházka není mezi námi. Ovládl mě neskutečný smutek,
protože jsem si uvědomil, kolika malichernostmi se člověk denně
zabývá a že to není nic proti téhle tragédii.
Netroufnu si říct, že bychom byli kamarádi, ale znali jsme se
a tykali si. Pavel byl takový bohém, což jsem měl a mám u lidí rád.
Pavel si rád poseděl v hospůdce a popíjel pivečko. Co jsem měl
u něj strašně rád, to byl jeho smích. Smál se velice nakažlivě a vždy
měl důvod, aby dal popud svému veselí.
Myslivcem jsem nikdy nebyl, nemám k tomu vztah, ale vždy
jsem respektoval záliby svého okolí. A Pavel byl myslivec tělem
i duší. Bohužel se mu stal jeho koníček osudným.
A tak mu teď jen můžu slíbit, že kdykoli pojedu kolem nějakého
posedu, kolem lesa, že si na něj vzpomenu. Alespoň krátce, jako na
člověka, kterého jsem měl rád.
A pevně věřím, že teď prohání zvěř někde tam nahoře, a že
u toho lesa plného zvěře je i malá hospůdka, kde může posedět. Kde
čepuje strejda Pepa (+ 18.7.2014), čeká bratr Libor (+ 1.8.1994),
a kde hraje Iron Maiden.

…na Vegu a flámy
Štace skupiny Vega byly, až na vzácné výjimky, poměrně
neměnné. Okupovali jsme sever okresu,namátkou jmenujme
Hodov, Rohy, Benetice, Vlčatín, Nárameč, Studnice. Tady jsme
byli oblíbení, tady na nás čekali pořadatelé i příznivci.
Ještě po letech, když jsem do těchto obcí dojížděl v rámci své
profese, tak si mnozí lidé na ty zábavy vzpomínali a nostalgicky
jsme rozebírali dobu dávno minulou. V té době byly velice
populární nedělní odpolední čaje, zábava, která se zcela z kraje
vytratila. Hrávali jsme na nich celý leden, únor až do půlky března.
Dnes to nedokážu pochopit, čaje začínaly ve tři hodiny odpoledne
a trvaly tak do osmi do devíti hodin.
To znamená, že jsme se domů vraceli po desáté hodině večerní
a ráno nás samozřejmě čekalo vstávání, tedy alespoň mě, do práce.
Úplně první čaje mimo rodnou obec, a vlastně první větší akci,,
jsme ale odehráli v Koutech. V patnáct hodin byl sál zcela prázdný,
takže to vypadalo na veliké fiasko, pak se ukázalo, že pořadatelé
zapomněli otevřít hlavní dveře. Ani poté se nejednalo o nějakou
masovou návštěvu, přišlo jen několik desítek lidí, neznámá kapela

SERIÁL - Pomníky I. světová válka:
Kouty

Kožichovice

Krahulov

Krhov

zkrátka nelákala.
Pamatuji se, že kromě honoráře jsme dostali i litr rumu, který
jsme si schovali, neboť se blížilo první výročí založení skupiny, a to
jsme na půdě u Bednářů chtěli řádně oslavit. Což se také stalo, takže
si z toho téměř nic nepamatuji.
Postupně jsme se přece jen dostávali víc do povědomí a třeba
v Hodově na čajích jsme měli téměř pokaždé plný dům. V zimě
jsme tedy hráli převážně po čajích, ale já jsem daleko víc měl rád
letní zábavy pod širým nebem.
Fascinovalo mě, když jsme se ráno vraceli už za rozednívání,
kdy nás domů doprovázel ptačí zpěv a na východě se z prostoru za
Klučovskou horou vynořilo sluníčko. V Náramčí v Doubí bylo velice krásné prostředí, na blízký rybník svítil zelený neon, takže to tam
vypadalo jako kdyby se jednalo o kulisy pro Jiráskovu Lucernu.
Jednou, po velmi teplé noci, se v tom rybníku pokusili Jirka Humlů a Pavel, bubeník, který nahradil Božka, jenž musel na vojnu,
vykoupat. Svlékli se do naha a směle se pustili plavat do středu nádrže. Tam vstali a voda jim byla po kolena, protože rybník byl zcela
zanešený. Také tam s námi trávil čas nějaký mladík, který přijel ze
svatby, odskočil si do křoví nad oním rybníkem, pak už jsme jenom
slyšeli praskání větví a žblunknutí a místo mladíka v perfektním
ohozu se na břeh drápal hastrman, inu jako z Jiráskovy Lucerny.
Jen tak pro připomínku, v Doubí jsem zažil návštěvu 1200 lidí,
což by nám dnešní kapely mohly závidět. A to jsme opravdu nebyli
žádná top skupina.
Pokud jde o dovoz a odvoz zprvu jsem požádal předsedy JZD
Františka Kružíka, zda by nám nepůjčoval dvanácettrojku. Se skřípěním zubů na tuto hru přistoupil, řídil jsem samozřejmě já.
Jen malá odbočka, když jsem se dozvěděl, že tento pán již není
mezi námi, opět jsem si vzpomněl na všechny půtky, které jsme
spolu měli. A uvědomil si, že v té době on žil jenom pro tu práci, pro
družstvo, zatímco já jsem žil pro všechno ostatní jenom ne pro družstvo. V tom jsme se podstatně lišili a z toho pramenily naše neshody,
které vyvrcholily mým odchodem. Což mně vůbec nebránilo,
abych k němu po celý zbytek života neměl respekt.
Když jsme hráli jeho ženě na šedesátinách, říkal, že za moji
averzi, i když to je až příliš silné slovo, k zemědělství, mohou mojí
profesoři na zemědělské škole. Nebyla to pravda. Prostě moje
zájmy byly někde jinde, což se projevilo v pozdější době, kdy jsem
zemědělství vyměnil za zcela jiné povolání. Ale nemyslete si, pořád
se ještě dívám po polích a hodnotím, jak na tom jednotlivé plodiny
jsou.
Jezdili jsme tedy na štace v družstevním voze až do chvíle, kdy
se stala tato příhoda. Vraceli jsme se z nějakého flámu někdy tak
kolem čtvrté hodiny ranní. Teplota klesla pod dvacet stupňů, foukal
vítr a všichni jsme se těšili do postýlek.
Za Pocoucovem v motoru zarachotilo a už jsme stáli. Vozidlo se
stalo nepojízdným. Co teď? Naštěstí za námi jel ve svém autě Luboš
Dobrovolný a tak mě naložil, abych dojel pro pomoc. V té chvíli mě
nenapadl jiný člověk než Standa Malenů.
Nebacil mě kladivem, když jsem ho brzy ráno vzbudil, nasedl
do traktoru a jeli jsme pro nepojízdný automobil. Tam jsme našli
zcela zmrzlou osádku, která pro zahřátí využila i zaolejovanou
pucvlnu, byla to taková látka, do které si všichni utírali ruce. Teď ale
nebyl čas na hrdinství a tak kluci využili i tento druh zahřívadla.
Standa uvázal auto na řetěz velice na krátko, já usedl za volant
a vydali jsme se na cestu. Silnice byly zaváté, ale až ke spojce mezi
Kožichovicemi a Stříteží to jakž takž šlo. Pak Standa nasadil plnou
rychlost a na mě se vůbec neohlížel. Věděl, že kdyby zastavil, tak
tam zapadneme a někdo nás vyprostí až na jaře.
Neviděl jsem vůbec nic, nějaká práce s volantem byla naprosto
zbytečná. Opravdu jsme dojeli až před Bednářovy, kde nám paní
Bednářová uvařila horký čaj, protože jsme byli zmrzlí, jak se říká,
na kost. To byla naše poslední jízda dvanácettrojkou, pak už jsem
o ni raději ani nežádal.
Jen si ještě pamatuji, pokud jde o náš vztah k družstvu, že jsme
jednou žádali představenstvo o půjčku patnáct tisíc korun. Určitě
neuhodnete, jak to dopadlo. Samozřejmě jsme nedostali nic.
Ale byla to krásná doba, ke které se snad ještě vrátím v některém
dalším vzpomínání.

KANALIZACE - CO DO KANALIZACE NEPATŘÍ:
Kanalizace není odpadkový koš
Mnoho lidí na celém světě si uvědomuje velké problémy s vodou a jejím vlivem na prostředí a život kolem nás. S její ochranou
by měl každý z nás ale začít především sám u sebe. Je to velmi
jednoduché, jen je třeba se trochu nad svým jednáním zamyslet.
Všechno má svůj řád - tedy i kanalizace
Do kanalizační sítě je odváděna odpadní voda z jednotlivých
domácností a firem. Kanalizace je určena k odvádění odpadních
vod - tj. vody mírně znečištěné během běžné denní hygieny, užívání
toalety, úklidu, praní a mytí nádobí.
Co do kanalizace patří a co ne, určuje Kanalizační řád.

Nespotřebované nebo prošlé léky odneseme do lékáren, kde je
vhodíme do nádob k tomu určeným.
Uvědomme si, že odpady nejsou totéž co odpadní vody.
Opakovaně si připomínejme, že „voda je život“. Myslíme však
vždy tu vodu čistou. Z vody znečištěné nemůže být život kvalitní
a zdravý. Udržme si zdravý rozum a neznečišťujme vodu jen za
cenu svého pohodlí.

Co do kanalizace nepatří a je zákonem zakázáno do ní vypouštět:
• biologický odpad - zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů
• tuky - fritovací oleje, motorové oleje
• veškeré hygienické potřeby
• chemikálie a další nebezpečné látky
• léky
Záchodová mísa není odpadkový koš
Tím, že něco vyhodíte nebo vylijete do záchodu nebo dřezu,
tím problém s odpadem nezmizí, ale začíná.
Do kanalizace nepatří:
1. zbytky potravin, kterými přispíváme k blahodárnému životu
potkanů, a to ani po jejich rozmělnění v kuchyňských drtičích odpadů. Drtiče způsobují zanášení kanalizace usazenými pevnými
látkami, na které se váží zejména tuky, což může mít za následek
snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až do úrovně plné neprůtočnosti. Co taková skutečnost může v nemovitosti napáchat je
snad každému zcela zřejmé. Skutečností je, že používání drtičů domovního odpadu způsobuje vážné problémy nejen s odvedením
odpadních vod kanalizační sítí, ale také při jejich čištění a následném vypouštění do toků. Z tohoto důvodu je používání drtičů
výslovně zakázáno.
2. žádné hygienické potřeby, jako například dětské pleny, vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby, vatové tyčinky a jiné
čistící textilní materiály. V nich jsou kromě celulózového podílu
také vyztužené vrstvy tvořené plastovými foliemi na bázi polyetylenu, polypropylenu a polyetylentereftalátů. Plastové části těchto
potřeb ve vodě nepodléhají, na rozdíl od toaletního papíru, rozkladu a dokáží zanést, případně zcela zničit čerpadla v čerpacích
stanicích odpadních vod. Následná nefunkčnost čerpací stanice
může vést k nebezpečí zatopení kanalizace i suterénů napojených
nemovitostí. V případě, že přece jen takový materiál projde celým
procesem v čistírně odpadních vod, skončí bez jakéhokoliv úbytku
v odpadu, produkovaném čistírnou odpadních vod a je třeba jej na
náklady nás všech také jako součást odpadu zlikvidovat.
3. chemické a nebezpečné látky, z nichž některé jsou vysoce
jedovaté a výbušné, a mají výrazný negativní vliv na biologické
procesy čištění odpadních vod. Jedná se o ropné látky, louhy,
kyseliny, ředidla, tuky, oleje. I relativně malé množství těchto látek
může zcela zlikvidovat bakterie, které v čistírnách odstraňují biologicky odbouratelné látky.
Rovněž nadměrné užívání čistících, pracích a dezinfekčních
prostředků přírodě rozhodně neprospívá.
Kam tedy s odpadem?
K likvidaci zbytků potravin a hygienických potřeb použijeme
nádoby na tuhý domovní odpad - popelnice.
Tuky z domácností, ale i motorové oleje po jejich vychlazení
slijeme do PET lahví a odevzdáme ve sběrném středisku, které
následně zajistí jejich odbornou likvidaci.
Obdobně postupujeme při likvidaci ředidel, kyselin, mořidel,
louhů a barev - vždy odevzdáme do sběrného střediska - tzv.
Ekodvora - firma ESKO-T..

Čistička odpadních vod Střítež (17. 8. 2015) - 3 x foto

Život v obci - co se událo:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1. Oprava památníku padlým v první světové válce (15.12.2015), 2,
3. Silvestrovský výšlap na mysliveckou chatu (31.12.2015), 4.
Tříkrálová sbírka v obci Střítež (8.1.), 5, 6, 7, 8. Slavnostní vítání
občánků narozených v obci v r. 2015 (24.1.), 9. Kroužek stolního
tenisu, 10. Nové dětské hřiště u mateřské školky - dotace (25.2.),
11. Maškarní průvod dětí z matařské školky (25.2.), 12. Vynášení
Morany z obce - děti z MŠ (13.3.), 13. Kompletní oprava budovy
původního obecního úřadu (25.3.), 14. Nové travnaté hřiště (25.3.)

POZVÁNKA:
Pout´ ve Stříteži:

„Pouťová zábava“
* pátek 22. 4., 20:00
* místo: kulturní dům
* hudba: PROMĚNY

„Stavění máje na návsi
a hod palicí“

* sobota 23. 4., 16:30
* místo: náves, před K.D.

„Vyhrávka po vsi
a koncert Petrovanky“
* neděle 24. 4.
09:00 vyhrávka po vsi
15:00 koncert Petrovanky

Čarodějnice, odhalení pomníku a otevření hřiště:

30. 4.

v 16:00 odhalení pomníku I. svět. války na návsi
v 16:30 otevření nového travnatého hřiště u MŠ

21. 5.
zájezd do ZOO - dle výběru v anketě
27. 5.
od 16:00, setkání s důchodci v K.D.
konec 6. Turnaj ve stolním tenisu XVII. Datum a čas bude
upřesněn. Místo - kulturní dům.
Hrkání, 24. 3. 2016

Velikonoční výzdoba obcí na okrese Třebíč:
1.

1.
2.

Velikonoční výzdoba obcí
na okrese Třebíč - rok 2016:

3.

1. POLICE
2. DĚDICE
3. KOSTNÍKY

Pozvánka

Obec Střítež

Pouťové oslavy ve Stříteži
22. 4. až 24. 4. 2016
Jak jde čas - Rozdávání dárků důchodcům ve Stříteži (15.12.2015):

Jak jde čas - Turnaj ve stolní tenisu (XVI. ročník) ve Stříteži (26. 12. 2015):

15. a 26.12.2015
© ing. Ivan Procházka, 2016 (design, foto, slogan, texty)

