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Úvodní slovo
V diplomové práci bych ráda představila svou rodnou obec Horní Střítež; a to jak
z hlediska historického vývoje, výchovy v rodinách i ve společenství, tak prostřednictvím
tradic a zvyků, které provázejí většinu zdejších lidí již od dětství a bývají dodržovány i nově
příchozími obyvateli. Nejen sdílení společného nadšení, ale také dlouholetá výchovná práce
s ostatními zainteresovanými členy komunity přinesla současné obci prospěch v podobě nově
příchozích obyvatel a jejich aktivní účasti na dění. Součástí života obce je neustálá vzájemná
spolupráce, nejen ve zmiňovaném horizontálním pohledu, ale i vertikálním směrem
k zástupcům spádové oblasti Mladovožicka a Jihočeského kraje.
Prostřednictvím této studie bych se pokusila přiblížit úsilí o zachování jednotlivých
tradic a zvyků, včetně výchovy ve společenství, ale také hledání pohledu místních rodáků na
sled událostí, které se neodmyslitelně zapisují do vývoje života obce. Ohlédnutím do
minulosti je mou snahou pokusit se v širším kontextu hodnotit informace směřující
k současnému vývoji obce a k dalšímu životu nové generace.
V hledání odpovědí na vývoj života v obci je upřednostněn postup chronologický;
minulost – přítomnost – budoucnost. Spojovací linií pro poznávání skutečnosti se staly tradice
a výchova. Tradice je zde zachycena coby předávání celku poznání, schopností, obyčejů a
mravů kultury nebo skupiny. Tradice vypovídají o kulturním dědictví, které se předává
z generace na generaci. Pod tímto pojetím můžeme vidět rituály, poznávání skutečnosti i
dočasně platné zvyklosti.
Výchova jako záměrná činnost se odehrává v sociálním prostředí. Počínaje
venkovskou rodinou, mapováním místního společenství a blízké výchovně vzdělávací
instituce a končí v návaznosti na šíři ve společnosti.
Smyslem práce je objevovat faktory, jež přispívají k pozitivním, ale též k negativním
vlivům na lidi v malé obci, pozorovat, co je potřebné a jak řešit tyto problémy s ohledem na
budoucí život společenství. Při zjišťování historických událostí a důležitých informací je
využito mnoha odborných pramenů a laických zdrojů. Ve spolupráci s Českým statistickým
úřadem, se Státními archivem v Táboře, s muzei v Mladé Vožici, v Miličíně, pokračuje
hledáním ve farních knihách, pamětních knihách obcí a spolků. Dále jsou získaná data
konzultována se zástupci institucí, ale také konfrontována v diskusích s rodáky i novými
obyvateli obce. Získané materiály jsou obohaceny o kontext získaný studiem pedagogické,
psychologické, sociologické, etnologické a historické literatury.
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1. Historický vývoj obce
1.1 Poloha obce
Česká republika jako jedna z mála evropských zemí se vyznačuje velkým počtem
malých obcí a jejich územním rozmělněním. Jihočeský kraj a jeho region Táborsko jsou
v tomto ohledu velmi typické. Dle statistických údajů k 1. 1. 2008 měl táborský region
rozlohu 1326,01 km2. Správně byl členěn do 110 obcí. Jedna z nich je obec Nová Ves
u Mladé Vožice a její části Horní Střítež, Mutice, Křtěnovice. (Obrázek č. 1)
Na rozhraní Jihočeského a Středočeského kraje se dnes nachází téměř zapomenuté
malebné území označované jako „Česká Sibiř“. Na jeho okraji v Táborském okrese se nachází
a v místní kronice je charakterizována poloha obce takto: „Střítež Horní rozkládá se po obou
stranách okresní silnice vedoucí z Mladé Vožice do Sudoměřic, a to uprostřed kopce, který
Střítežským se zove.“1 Ves je viděna z rozmanitých okolních vyvýšených míst. Ze srdce
České Sibiře miličínské hory Kalvárie, z věže kostela narození Pany Marie, ze severu pak
z vožického Hradu a středověké zříceniny hradu Šelmberk.
1.1.1 Horní Střítež ve vzdálenosti k okolí
V pamětních knihách se dříve udávaly vzdálenosti v čase, nikoli v kilometrech, proto
lze v nich vyčíst, že u sousední obce Mutice vzdálené 1km byly zaznamenány časové hodnoty
1/4 hodiny. Pro uvedenou ves je příznačný velmi strmý kopec „Mutičák“, kdy po jeho
absolvování se před návštěvníky otvírá upravené prostranství návsi s kaskádově řazenými
rybníky. Pokud pokračuje úzkou silnicí skrz obec, otevře se pohled na horizont, kde po 0,5km
objevuje rozcestí. Je možno pokračovat vpravo zpevněnou polní cestou do Rašovic nebo dále
po silnici do Křtěnovic.
Z nich cesta vede do Nové Vsi. Do této obce míří silnice z Horní Stříteže také přímo
a Nová Ves je vzdálena od ní 1,5km (1/2 hod.). Uvedená komunikace spojuje okolí
s městečkem, dříve též okresním městem, Mladá Vožice (7km).
Pokud bychom na rozcestí za Novou Vsí odbočili vlevo, dostaneme se na spojnici
vedoucí do Petrovic a k Miličínu. Zde překračujeme pomyslnou hranici do středočeského
regionu. V případě, že rozcestí za Novou Vsí přejedeme rovně, zavede nás silnice do Těmic
a Oldřichova.
K Horní Stříteži od dávných dob patří polosamota Vrcha, vzdálená od obce 1,5km
západním směrem. Dříve známé panské ovčíny sčítají dnes několik chalup rekreantů a statek
1

ŠILHA, F. Pamětní kniha pro Střítež Horní (1927 – 1940).
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jediného starousedlíka. Pokud se vydáme právě tímto směrem, čeká nás cesta kolem Úlehle
do Nemyšle a Sudoměřic u Tábora vzdálených 7km. Většina lidí má namířeno po silnici
do Tábora, jeho vzdálenost je asi 22km. Všechny uvedené směry lemují malé obce
se zajímavou dávnou minulostí, ale viditelnou nejistou budoucností.

Obrázek č. 1. Mapa oblasti.

1.2 Charakteristika přírodního území
Členitý povrch zdejší krajiny zahrnuje jako jednu ze tří subprovincií Českomoravské
vrchoviny Mladovožickou pahorkatinu s nejvyšší horou Velký Blaník měřící 638m n. m.
Od Horní Stříteže, jež se nachází v nadmořské výšce 465m n. m., je vzdušnou čarou vzdálen
přibližně 15,5km.
V minulosti v blízkém okolí probíhala těžba zlata, čehož jsou dokladem archivní
zprávy z oblasti Podblanicka, Ratiborských Hor a Hlasívka.
Pro zásoby podzemních pramenů byla zase vyhledávána k léčebným procesům
lokalita Elbančice, kde stávaly lázně, jež zanikly v polovině 20. století. Významnějším tokem
oblasti je severovýchodně od Mladé Vožice řeka Blanice (Vožická Blanice), která náleží
do povodí Sázavy.
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Na první pohled v krajině převažuje zemědělský charakter území. Jde o typické
střídání zalesněných ploch s polnostmi a s menšími rybníky. Zvlněný ráz krajiny poskytuje
jedinečné pohledy na okolí.

1.3 Charakteristika urbanistického prostředí
Není pochyb, že táborský region je spjatý hlavně s husitskou tradicí města Tábor.
Avšak pozornost si jistě zaslouží mnoho dalších zajímavostí, kdy krajina byla osídlována již
v dávné době. Lze o tom nalézt stopy v podobě četných nálezů pravěkých a středověkých
sídlišť či pohřebišť.
Mladovožická oblast si zachovávala po staletí původní charakteristický ráz. Nejen
tím, že zůstala poněkud stranou od vlivu nových tendencí, ale i určitým přetrváním
předchozích tradic. V okruhu dvaceti kilometrů lze spatřit rozličné kulturní památky:
 tvrze, hrady, zámky (Borotín, Šelmberk, zámky Mladá Vožice, Chotoviny, Nemyšl,
Petrovice, Vitanovice, Rašovice);
 sakrální stavby (téměř v každé vsi nalezneme kostel, kapli, boží muka);
 vesnická stavení (selské dvory v uspořádání do tvaru písmene „U“ či „L“);
 městské domy (Mladá Vožice – náměstí, ulice k hradu);
 krajinné dominanty – rozhledny (Blaník, Mezivrata).
Nejstarší památkou v obci je kostel Sv. Kateřiny v Nové Vsi, jež bývá zmiňován
již roku 1252. Neměli bychom opominout méně povědomé, ale v dějinách významné místo
Beránek, kde kázal Mistr Jan Hus, známý především působením na Kozím Hrádku
u Sezimova Ústí. Známá věž Zvonice (dříve solnice) v Mladé Vožici, bývá vyobrazena ve
znaku města i na jeho dárkových předmětech a pohlednicích.
K návštěvě dochovaných písemností vybízí například Památník Mladovožicka,
Muzeum Česká Sibiř v Miličíně i Táborské muzeum.
1.3.1 Uspořádání domů v obci
V některých zdejších obcích je možné vypozorovat v zastavění určitý řád. Kromě nich
jsou i osady s nepravidelným uspořádáním obydlí. Kde při výstavbě byl vhodný terén a
uplatňoval se vliv šlechty jako v případě zdejší lokality, měly osady pravidelnější zastavění.
V 19. století přibývaly domy v jedné nebo místy ve dvou řadách. Dokonce byly od
sebe odděleny zahrádkami nebo dvorky. Jednotlivé usedlosti bývají orientovány zpravidla
štítovým průčelím k návsi nebo boční stranou ke komunikaci. Tradiční venkovská zástavba je
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rozložena po obvodu stavebního pozemku, což má velkou výhodu ve vzniku uzavřeného
dvora.2
Na vzhledu venkovských obydlí a celkového rozhledu hospodářství se podepisovalo
sociální rozvrstvení obyvatelstva. Chalupníci žili ve stavení ve tvaru písmene „L"s obytnou
částí, chlévem a stodolou pod jednou střechou. Vlastnili většinou jen zahradu a menší kousek
pole. Movitější hospodáři s větší rozlohou pozemků si mohli vybudovat rozsáhlejší usedlosti,
skládající se z několika objektů zpravidla ve tvaru písmene „U“.
Obdélníkový či čtvercový tvar býval uzavřen zdí s vjezdní branou a dvířky pro pěší.
Vedle obytného stavení stával chlév, někde dřevěná kůlna a na druhé straně výměnek.
Nechyběly stáje. Dvůr uzavírala stodola. Bez povšimnutí nezůstává uspořádání zeleninové či
květinové zahrádky před obydlím většiny původních staveb.
Domy bývaly osnovány podle stejných principů. Lišily se však v detailech a také svou
místní situací, polohou ve struktuře vesnice. Právě detaily jim poskytují individualitu
a neokoukanou jedinečnost.3 Celá vesnice byla často tvořena jedním nebo dvěma
typologickými druhy staveb. Přesto se tu nepotkáváte s pocitem nudy z opakování téhož
motivu.
Mnoho zdejších obydlí pokračuje v nastíněné tendenci. Tato příjemná a intimní
dvorní uzavřenost bývá pro mnohé obyvatele příměstských satelitů neuskutečněným snem.
Oproti tradicím jsou stodoly, chlévy, stáje, kočárové kůlny, seníky, sýpky, dřevníky,
kurníky, špýchary a výměnky dnes pasé. V minulosti takový statek nebyl nikdy příbytkem
jediné rodiny. Kromě hospodáře, jeho ženy a dětí tu bydleli ve výměnku staří rodiče, rodiny
zemědělských dělníků.
První stavby se stavěly z kamene z nedalekého lomu. Střechy se pokrývaly došky,
u slaměných střech byly šindelem zpevňovány okraje. Do vzhledu tradiční architektury
z druhé poloviny z 19. století zasáhla rozsáhlá stavební vlna, kdy docházelo k vyzdění
vesnice, k výzdobě průčelí gruntů a k dotváření dvora.
Architektonické zásahy z období budování socialismu vedly na jihočeském venkově
k modernizaci bytového fondu. Vznikaly nové bytové jednotky uvnitř zemědělských
usedlostí. Někdy však docházelo k jejich zániku jako v případě pastoušky.

2

Venkovské letní inspirace. Dům a zahrada. 2008. roč. 13. prosinec. s. 25-28. ISSN – 1211-7374.

3

Venkovské letní inspirace. Dům a zahrada. 2008. roč. 13. listopad. s. 25-28. ISSN – 1211-7374.
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1.3.2 Dopad architektonických „paskvilů“ na vzhled obce
Čeho si nejde nevšimnout, že na současné vesnici chodívá ruku v ruce solventnost
se vkusem jen výjimečně. Kde bývalo bohaté zemědělské družstvo, je vesnice znetvořena
nejrůznějším přistavováním, dostavováním a nastavováním někdejších chalup. O tomto se lze
přesvědčit téměř v každé zdejší obci.
Hrůzným příkladem je „bytovka“ v Nové Vsi, jež byla nešetrným způsobem zasazena
do původní architektury obce. Její současný žalostný stav vzbuzuje u samotných obyvatel
známky opovržení. Stala se obydlím pro sociálně slabé občany.
Obdobně působí osiřelé účelové stavby bývalého zemědělského družstva, které
v každé ze zmiňovaných vesnic zanechalo nepříznivé stopy v podobě rozpadajících se
kravínů, seníků, silážních jam a dalších technických budov. Stírání rozdílů mezi vesnicí a
městem, kdysi klišé komunistických předsedů, tak bylo završeno ve společenském
konzumním nevkusu.4
Necitlivé počiny existují i v architektuře novějších rodinných domů, když se je
družstevníci pokoušeli svépomocí stavět dle městských vzorů, o čemž svědčí dům č. 51
z roku 1984. Dokonce majitelé sami poukazují na rozdílné polohy místností s nezvyklým
množstvím schodů. Celkové architektonické řešení domu, které nezapadá do původní
zástavby a do venkovského řešení domů vůbec. Je varovným signálem pro další stavby
v okolí.
1.3.3 Významné stavby v bezprostředním okolí
Pokud mluvíme o autentické vesnici a jejím obrazu, nikoli o zásazích, jež přinesla
vlna v 2. polovině 20. století či barbarské zásahy nevkusu posledních let, máme na mysli
tradiční venkovský dům, který nás oslovuje celou řadou detailů. Právě jeden z nich se nachází
v Nové Vsi u Mladé Vožice. Krátce v něm byla v 60. letech umístěna mateřská škola.
Doležalův dům 1955 dílo mistra Jana Břicháče. Doležalův dům v Nové Vsi u Mladé
Vožice, prosté přízemní obytné stavení statku, má bohatě modelovaný štít, zatížený na vrcholu
a na okapních nadezdívkách podjímanými čtyrbokými jehlany; štítová římsa je lemována
prořezávaným obloučkovým vlysem. Mezi půdními okénky, obvedenými obvyklými

4

Venkovské letní inspirace. Dům a zahrada. 2008. roč. 13. Listopad. s. 25-28. ISSN – 1211-7374.
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klasicistními šambránami je vymodelován veliký reliéf sv. Josefa, stojící na kusé římse
založené v úrovni vnějšího lištování velkých oken přízemí.5(Obrázek č. 2)

Obrázek č. 2. Doležalův statek.
Vedle poměrně kvalitně udržovaných usedlostí bývá stav hospodářských i obytných
budov špatný až havarijní.6 Kontrasty zachovalosti staveb se nevyhýbají ani zdejšímu
prostředí. Výmluvná svědectví o tom skýtají dobové fotografie doplněné vyprávěním
pamětníků.
1.3.4 Stavby jako svědci sociálních kontaktů
V některých stavbách se odehrávaly osudy celých generací. S dobou měnily své
poslání a stávaly se svědky vznikání sociálních vztahů obyvatel obce. Nejdůležitější z nich
jsou uvedeny níže.

Kaplička a blízké okolí
U prostřed obce, hned u silnice, je postavena zděná kaple, zasvěcená sv. Janu
Nepomuckému. V minulosti sem o svátku tohoto světce chodilo z Nové Vsi slavné procesí
s hudbou, družičkami a mnohými účastníky z okolních obcí.

5

Zdroj Muzeum Česká Sibiř. ŠTORM, B. Vožický stavitel Jan Břicháč [Zprávy památkové péče, r. XV., 1955,

s. 74] dostupné z http://ceskasibir.cz/dok/d441.php [cit. 2010-11-3].
6

FROLEC, V. A KOL.: Horní Věstonice. Brno, Univerzita J. E. Purkyně 1984, s. 101.
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Kaple se středně velkým čtvercovým půdorysem byla založena roku 1864. Opatřena
byla novým zvonem, těžkým 15kg roku 1925. Zvon byl dodán zvonařskou firmou R.
Manoušek v Brně za 322 Kč 26 h a přidán starý, prasklý zvonek.
V roce 2005 bylo klasické zvonění nahrazeno elektrickým. V pravidelných
intervalech ohlašuje údery pravé poledne a večerní klekání v 18 hodin. Místní obyvatelé se
podle něho orientují a vesnické děti v ten čas chodí domů k obědu a k večeři.
Pravidelné bohoslužby se konají jeden čtvrtek v měsíci. Zúčastní se jich věřící z obce
a sousední vesnice.
Každoročně na kapličce probíhají udržovací práce exteriéru, včetně výmalby interiéru
kaple. Uvedené činnosti obstarávají sami občané.
Blíže vchodu do kaple na podnět velitele hasičů Jana Káška a starosty obce Františka
Brožka byl roku 1923 postaven pomník padlým vojínům v 1. světové válce, střítežským
rodákům. Slavnost odhalení pomníku konala se 5. srpna 1923. Jména vojínů padlých jsou
vyrytá na desce a jsou to: Pavlík Antonín, Dvořák Antonín, Hedvik Josef, Kovářík Václav,
Stibor Jaroslav, Prchlík Alois, Vejsada František a Zeman František.
Pod kaplí býval malý obecní rybníček. Po jeho zasypání bylo prostranství upraveno
zelení a při každém setkání rodáků je zasazen památný národní strom, lípa.
Drobné sakrální předměty nacházíme v podobě božích muk při cestách dodnes.
Jejich udržovaný původní ráz je také vizitkou zdejších obyvatel. K vidění jsou naproti
kapličce, naproti původnímu transformátoru u cesty k Muticům, u Křížku. Také ony dokládají
vztah k tradicím předků. Při významných církevních svátcích bývají dávány do jejich
blízkosti květiny.

Pastouška
V kontrastu s honosnějšími usedlostmi stávala na místě původní kovárny uprostřed
obce v blízkosti kapličky, pastouška. Byla to chaloupka s klenutým stropem o jedné místnosti,
kam byli směřováni nejchudší příslušníci obce.
Tito obyvatelé byli odkázáni na pomoc svých spoluobčanů. Byla to určitá forma
dárcovství či charity v tom smyslu, že se rodiny domluvily a každá poskytovala to, co mohla.
Nestalo se, aby některý den zůstal chudý člověk bez jídla.
V 50. letech 20. století měla Horní Střítež v pastoušce svůj vlastní národní výbor.
Předsedou byl jmenován pan Slunečka z č. 35. Poté, co došlo ke sloučení střítežského
a novoveského jednotného zemědělského družstva byl národní výbor přestěhován do Nové
Vsi na Matouškův statek.
14

Krátce poté našla své místo v pastoušce také knihovna.
Po další dvě desetiletí budova chátrala. V havarijním stavu byla pastouška zbořena v
roce1980. Stavební kámen byl použit do základů nové stavby obchodu. Prostranství kolem ní
bylo srovnáno sutí. Dva památné stromy, které v její blízkosti stávaly, zůstávají i po zásazích
blesku, co by němí svědci dávných událostí.

Hospoda a obchod
Odjakživa byla hospoda centrem společenského dění v obci. V sále se pořádaly
věhlasné taneční zábavy – hasičská, pouťová, posvícenská; plesy – dožínkový, růžičkový,
maškarní; hrálo se ochotnické divadlo; dokonce dvakrát v týdnu ve středu a v sobotu se
promítaly filmy. Lidé se zde setkávali podle dávných zvyklostí, seznamovali se s přespolními
obyvateli, potkávali své budoucí životní partnery, občas něco popili, domlouvali důležité
smlouvy.
Někdy došlo i na nějakou tu potyčku, která pak končila vyhozením dotyčného rebela
z okna na kopu hnoje. Střítežští obyvatelé tímto dávali najevo svůj postoj k nepřístojnostem.
V jeden čas byly v obci dokonce dvě hospody. Obě vlastnily židovské rodiny.
S hospodou byl spojen obchod se smíšeným zbožím. Dovnitř se chodilo nejprve
z čela nemovitosti, později po kamenných schodech přímo ze silnice.
Kromě dřevěných regálů a prodejního pultu, na kterém se nacházely staré váhy, byly
podél zdi pytle s obilím a se šrotem. Na nich sedaly děti, když rodiče či prarodiče stály ve
frontě a nakupovali. V obchodě měla své místo živá komunikace. Lidé se při ní dozvěděli
všechny novinky.
V letech 1983 až 1984 v rámci akce Z (snaha o aktivní brigádnické práce v obci) si
svépomocí lidé postavili novou budovu vedle stávajícího obchodu.
Jednota, která vlastnila objekt, nechtěla dále jej po roce 1995 provozovat. Obec před
několika lety budovu koupila a provozuje obchod po dohodě se soukromým podnikatelem.
Dotuje provoz prodejny, aby zachovala pro občany dostupnost základního obchodního zboží.

Hospodářské budovy
Na vzhledu obce se podepisují hospodářská torza socialistického budování vesnice.
Jednotné zemědělské družstvo Horní Střítež bylo na počátku existence samostatné. Ovšem
Nová Ves, Křtěnovice, Mutice, Zhoř a Vrážný měly hospodaření společné. Družstvo začalo
fungovat od září 1957. První roky byla hospodářská zvířata ustájena ve větších maštalích ve
staveních u Kubeců, u Brožků, u Dvořáků, u Vondráčků.
15

Také zde fungovala mlékárna, kam poslední dva soukromě hospodařící zemědělci
dodávali čerstvě nadojené mléko. Právě oni svedli souboj o dodávku mléka. Podvodem a
kontakty na kompetentní osoby jedni zvítězili, když zničili konkurenci v socialistické
společnosti. Na dlouhá léta se tak stali jedinými soukromě hospodařícími zemědělci v obci.
V roce 1960 byl postaven kravín. O rok později dřevěné prasečáky, drůbežárna pro
chov slepic. Následovalo budování potřebných staveb pro jejich provoz – silážní jáma,
sklad, váha, bramborárna.
V 90. letech 20. století byly dřevěné stavby demolovány a zcela odstraněny. Zející
opuštěná torza zděných staveb současného vlastníka, zemědělského družstva v Oldřichově,
znehodnocují obraz vesnice dál.
Zmíněné zemědělské družstvo v objektech zaměstnávalo 2/3 zdejších obyvatel. Lidé
pracovali v blízkosti svého bydliště. Ke kolektivnímu způsobu hospodaření zaujímali lidé
rozdílné přístupy. Deformace myšlení o společném majetku se negativním způsobem na
dlouhá léta zapsala do architektonické podoby Horní Stříteže i přilehlých sousedních obcí.

Hasičárna
Původní hasičská zbrojnice se nacházela ve stodole místního obyvatele. Později na
podnět hasičského sboru byla postavena nová budova na okraji obce. V roce 1970 byla
rozšířena o kuchyni a výčep a v roce 1978 přibyly sklepní prostory, sociální zařízení a velký
sál a kulturní místnost.
Sklepení budovy se proměnilo v době studené války na betonový atomový kryt. Dnes
je využíván jako sklad pro hospodu i aktivity spolků.
Hasičárna, jak ji označují místní obyvatelé, patří k vyhledávaným zařízením pro
kulturní a zájmovou činnost. Pořádají se v ní tradiční oslavy, setkání rodáků, je dějištěm
významných akcí v obci. Každý víkend je v provozu hospoda, kde rádi posedí trvale žijící
obyvatelé i návštěvníci obce. V prostorách se nachází i kulečníkový stůl, šipky a stoly pro
karetní

a stolní

hry.

Někdy v obci

probíhá soukromé promítání

videozáznamů

z uskutečněných aktivit.
Pravidelná setkání zde mají spolky hasičů, myslivců, motocyklistů, klub žen, kurz
angličtiny i knihovna. Kromě zájmových činností se odehrávají v hasičárně významné
tradiční setkání a zvyky. K nim náleží ku příkladu dětský karneval, vánoční besídka, setkání
rodáků. V neposlední řadě je potřeba zmínit, že hasičárna se stává svědkem konání rodinných
oslav – svatby či oslav narozenin.
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V roce 2008 se podařilo zajistit finanční prostředky na rekonstrukci střechy
a vnitřních prostor. Uvedené skutečnosti napomohly k rozvoji činnosti pro širší spektrum
obyvatel.

1.4 Stručný pohled do historie
První písemná zpráva o obci Nová Ves u Mladé Vožice pochází již z roku 1257. Její
část Horní Střítež je písemně zmiňována v roce 1385.7 Přestože lze také poukázat na její
existenci před tímto datem, soudě z osad vzniklých v okolí, jak uvádí Roman Cikhart
v útržcích zpráv dostupných v Státním archivu v Táboře: „…ves držel před rokem 1384 Adam
z Božkovic.“8 Jiné dostupné historické prameny přesnější dobu založení obce zcela
neprokázaly. Ve 14. století se objevují se zmínky, že tu bývala obec s kamennou tvrzí na
bývalém panském poplužním dvoru, jenž později spadal pod správu barona Deyma.
Při pátrání po původu zdejších názvů obcí se objevilo hned několik variant vzniku
označení Střítež. Kronikář František Šilha zmiňuje následující: „Jak samo jméno Střítež
nasvědčuje, je původem svým stará. Střítež je odvozeno od střežiti a jistě v době středověké
stávala tu tvrz, odkud bráněna byla kotlina mladovožická a odkud byl a je krásný rozhled na
vrchy rozprostírající se směrem jihovýchodním za Mladou Vožicí.“9 Ovšem pamětníci nejsou
v předchozím odvození významu slova jednotní. Uvádějí i následující možnosti.
 Střítež znamenala také křižovatku cest – zkřížení.
 Jiní rodáci se domnívají, že Střítež je pojmenováním setkání, soudržnosti, žití pospolu.
 Ovšem z jiných dostupných zdrojů, a sice z obcí stejného názvu, bylo zjištěno, že tato
označení často získávaly osady zakládané v blízkosti výskytu mokřin, rybníků. S nimi
souviselo slovo rákosí – čretež. Odvozuje se od staroslovanského čeret - rákosí
rostoucí v bažinách. Této verzi nasvědčují i historicky průkazná fakta hovořící
o existenci čtyř rybníků přímo v obci.
Při jedné z diskusí se současnými obyvateli, kdyby si mohli verzi názvu sami vybrat, by se
většina občanů přiklonila k názvu odvozenému od soudržnosti.

7

Ověřila dne 17. 3. 2010 Ing. Petra Dolejšová Český statistický úřad Oddělení regionálních analýz

a informačních služeb, Žižkova 1, 370 77 České Budějovice.
8

Zdroj poskytl Státní archiv Tábor, útržky zpráv sepsaných Romanem Cikhartem. In. Historický místopis

Mladovožicka.
9

ŠILHA, F.:Pamětní kniha pro Střítež Horní (1927 – 1940).
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1.4.1 Faktory ovlivňující vývoj obce
Sledování proměn vesnice jen stěží může probíhat bez vnímání faktorů, které na ni
působí. Historický vývoj se promítá do současnosti každého místa. Působení minulosti mívá
mnoho podob a bývá velmi složité zachytit vytváření pospolitosti v pozitivním i negativním
smyslu.
Do 13. věku nebylo v Čechách měst. Byly tu slovanské osady, větší, menší. Osady
lidí řemeslných i rolnických, lidská sídliště pod hrady, při dvorech, při klášterech. „Arci kde
příroda, vrch nebo voda pomáhala hájiti města, tu nebývalo potřebí dvojí zdi.“10 Právě
strategická poloha Horní Stříteže umožňovala chránit zdejší kraj. Svůj význam pro postavení
v regionu měla hlavně obranný, kdy vybudovaná kamenná tvrz sloužila ochraně města Ožice,
později nazývaného Mladá Vožice. Přírodní podmínky vhodné pro zemědělství daly možnost
vzniku obce již před rokem 1400. I z těchto důvodů bývaly zakládány obdobné osady, jak
uvádí prameny o dávné existenci obcí s dovoláním se ke zmínkám regionálních kronik.
Aby se stalo z takového místa město, bylo nejprve potřebí, aby sobě osadní koupili v
dědičné vlastnictví půdu v osadě a kolem osady. Také slíbili dosavadnímu majiteli, ať to byl
král, že budou platit roční činži neboli „ourok“. Za to osadníci obdrželi několik důležitých
výsad a výhradních práv. Nejprve to, že mohou osadu ohradit zdmi k obraně. Řemesla,
živnosti a trhy mohou provozovat jen v ohradě, takže na míli cesty v okolí nesmí usadit se
řemeslník ani jiný živnostník. Osadníci také budou spravovat obec sami.11 Od podobných
začátků vznikajících měst se odvíjela historie Mladé Vožice a jejího blízkého okolí.
K mladovožickému panství patřilo, vedle vlastního městečka Mladé Vožice, 23 vsí,
většinou v jeho těsném okolí. V nich se uvádí celkem 258 osedlých, počítaje mlýny, chalupy
řemeslníků a krčmy. Naprostou většinu obyvatelstva tvořili sedláci, chalupníci a řemeslníci.12
Zajímavosti se lze dočíst o profesi a životě mlynáře. Horní Střítež měla oproti jiným
určité privilegium. Mlynář ve Starém mlýně byl povinen mlít bez vybírání měričného pro
poddané z Horní Stříteže, Řemíčova s Lhotou, Bukové, Janova, obojích Koutů a samozřejmě
pro panské dvory. Z tohoto období je zmiňován nejen počet, ale také problematické jednání
střítežských obyvatel. Dokonce je uvedena následující zmínka. V obci bylo uvedeno
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17 poddaných, „…alež tři jsou se zprotivili a nepřichází nyní (měřičného) než od 14
poddaných".13
Od středověku v 17. až 18. století se stal základem moci a bohatství pozemkový
majetek. Ten postupně rozdělil lidi na vrchnost a poddané. Jiné postavení měli lidé
ve městech. Většina obyvatel ovšem žila na venkově. Jejich život se lišil podle toho, zda
se jednalo o poddané nebo vrchnost.
Zrušením nevolnictví v roce 1781 nastává větší migrace za prací mimo vlastní
panství. Dívky odcházely sloužit do měst, hlavně do Vídně. Sezónní práce, na které odcházeli
muži, hlavně tesaři a zedníci, trvaly často 8 až 10 měsíců. Otec se syny nebo celé rodiny.14
Není proto divu, že od roku 1774 zavedená povinná školní docházka se nesetkala
s pochopením u poddaných, kteří viděli v dětech především pracovní sílu.15
Bohatší rodiny bydlely ve zděných chalupách s bílými světnicemi. Pomocné síly,
čeledínové a děvečky, přespávaly ve stodolách a v chlévech.
V každé větší vsi býval kostel, škola a hospoda. Jak dochované prameny hovoří,
býval zde i velkostatkář, kovář, tesař, krejčí, švec, mlynář a mnoho řemeslníků. Všechny
venkovské profese zajišťovaly soběstačnost obce. Obec nepatřila zdaleka mezi nejbohatší
vesnice, ale lidem se tady dobře žilo také kvůli korektní správě panství rodiny Deymů.
1.4.2 Panství Deymů ze Stříteže
Horní Střítež se uvádí v souvislosti s dějinami šlechtického rodu, jež představovali
Deymové ze Stříteže. Deymové jsou starobylou českou, původně rytířskou rodinou, v roce
1708 jim byl potvrzen starý panský stav "rodův starožitných". Do hraběcího stavu byli
povýšeni 10. července 1730.
Uvádí se, že byli sourodými s Houskami ze Zahrádky a s vladyky z Cepu. Do
součastnosti přežily tři větve této rodiny, bavorská, česká a česko-pruská. Blízký zámek
Nemyšl a přilehlé panství vlastnila třetí větev rodu.
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Pro veřejnost je známý hrabě Bedřich Deym, který byl zarytým Čechem a obhájcem
českých zájmů. Pro své demokratické vystupování byl svými poddanými velmi oblíben.
(Příloha č. 5).
Ačkoliv Deymové nepatřili k nejvýznamnějším šlechtickým rodům, vždy byli
u nejpodstatnějších změn a historických zvratů, které zemi postihly.
Ve znaku nosili stříbrnou husu vpravo hledící na zeleném pahorku v červeném poli.
Klenot tvořila táž stříbrná husa.16 Doložení existence Deymů nalezneme také v regionálních
zápisech: „Roku 1772 připomíná se Leopold Deym, liber Baron de Střítež, dle čehož lze
souditi, že ona tvrz patřívala svobodným pánům Deymům.“17
Bez zajímavosti není erb tohoto šlechtického rodu a pověst, která se k němu váže.
Pověst o vzniku znaku Deymů ze Stříteže
Podle pověsti dostali Deymové znak od knížete. Ten kdysi zabloudil v hlubokých
lesích. Po hodinách chůze však uviděl v průseku stupající dým. V jeho směru našel malou
mýtinu, na které uhlíř pálil dřevěné uhlí. Dostalo se mu občerstvení i odpočinku, udivilo jej
však množství hus u uhlířovy chýše. Dostal ale vysvětlení, že husa je nejen dobrá pochoutka,
ale zároveň dobrý hlídač, spolehlivější než pes. Vděčný kníže pozval potom uhlíře na svůj
hrad, z vděčnosti za záchranu mu udělil jméno Dým (Deym) a husu do znaku.18
Dokud vládly staré poměry, byl vztah vrchnosti, rodiny Deymů, ke zdejším poddaným
velmi přátelský a založen na vzájemné úctě. Svědčí o tom výpovědi rodáků: „Hraběnka
Deymová chodila s kočárkem na pole mezi lidi. Bez ostychu s nimi promlouvala…“ nebo
vyprávění: „Deymovi odjeli a jejich služebnictvo se chtělo vykoupat v nádherné zámecké
koupelně. Všude kolem byl jásot a cákání vody, když uslyšely zámecké pány přijíždět nazpět.
Na chodbě bylo vidět plno mokrých stop a ta koupelna… Dejmovi však zachovali dekorum,
jako by se nic nedělo.“19 Služebnictvo o nich hovořilo v nejlepším světle, vážilo si jich i pro
tak vzácné chování panstva jako ve zmíněném textu.
Pokračovatel rodu Ivan Deym, žijící nyní v Argentině, prodal zámek Nemyšl v roce
2008 novým vlastníkům. Tímto byl ukončen pobyt rodiny Deymů ve zdejší oblasti.
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1.4.3 Vývoj obce v novověku
V 70. letech 18. století byla situace v „nejkrásnějším království říše“, jak nazval
Čechy Josef II., neutěšená. Dojmy, které na něho udělaly jihočeské kraje, byly otřesné. Ke
špatnému hospodářskému stavu země, ke krutému zacházení s poddanými, k nárůstu chudiny,
která na jihočeské vesnici dosahovala místy více než 50%, přispěly ještě důsledky
mezinárodní situace a léta neúrody a hladu.
Od 19. století do poloviny 20. století byla pro oblast typická rodina zemědělského
dělníka, zaměstnaného na panském dvoře.
Změny, k nimž došlo v životě vesnické rodiny záměnou poddanské držby
za kapitalistickou, se odrazily v především v úrovni rozvoje výrobních sil, zatímco
ve společenských vztazích dlouho přežívalo mnoho z poddanství. Soukromé vlastnictví
posílilo prioritní postavení půdy ve stupnici hodnot.20
Během 18.a19. století plného společenských změn, které venkovskou oblast zasáhly
v podobě postupného osidlování obcí, se stabilizuje sociální struktura vesnice. Se zvyšujícím
počtem českého obyvatelstva sílily střední vrstvy řemeslníků, obchodníků, úředníků.
Vlastenecké snahy se odrážely ve vzniku české novin a spolků, zejména věhlasný
„Sokol“ založený v regionu Tábor roku 1883. Dle ideálů antického Řecka se snažil přispívat
k tělesné zdatnosti, ale věnoval také péči upevnění mravní a vlastenecké výchovy, posilování
sounáležitosti.
Ztráta naděje na změnu postavení českého národa v rakousko-uherské monarchii
vedla k tomu, že česká politika se soustředila na prosazení dílčích požadavků. Usilovala
o zvelebení českého národa.21 Boj o jazykové právo vyústil do vzniku krize celého
politického systému. V nelehké situaci vstupuje roku 1914 Rakousko-Uhersko do války.
Válka vyvolávala nespokojenost zdejších občanů. Čeští legionáři nastupovali
na frontu s nechutí. Nebyla jejich válkou. Vyhrocovaly se protihabsburské nálady.
Během 1. světové války měly rodiny velkou bídu. Jejich otcové válčili po celé
Evropě, nejvíce místních obyvatel v Rusku a v Itálii, kde řada z nich byla i v zajetí. „V něm
byli uvězněni v dřevěné ohradě v lese. Aby přežili, živili se kůrou ze stromů. Po návratu
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se svěřili, že nejhorší bylo, když narazili na přeběhlého Čecha, který se svým krajanům
dokázal mstít. Prý Češi nejvíce rabovali, brali si všechno pro sebe.“22
Pro obec 1. světová válka měla tragické následky. V boji na frontě padlo mnoho
zdejších mužů, což na dlouhá léta poznamenalo budoucí generace.
K uctění jejich památky místní rodáci postavili pomník před kapličkou, věnovaným
obětem této války.
Generace narozené po roce 1910 měly zřetelný trend ke snižování bezdětnosti.
Přispívala k tomu plná zaměstnanost, sociální zajištění a ekonomická prosperita s jedním
příjmem a ženou v domácnosti.23 Zmínky o vysokém počtu dětí nacházíme v kronice obecné
školy v Nové Vsi, kam chodilo ve školním roce 1911/1912 dokonce 247 dětí.
Budování demokratického státu po roce 1918 procházelo specifickými problémy.
Projevovaly se v soužití mnoha národů na jednom území. Přesto se podařilo politickým
vlivem, představujícím osobnost T. G. Masaryka, docílit rozkvětu vlasti, vědy a kultury.
Velký rozvoj v lokalitě zaznamenalo zakládání rozmanitých spolkových činností,
mezi nimi také tělovýchova, což dokazuje stavba budovy Sokola Miličín, která je provázena
překrásnou figurální malbou interiéru. Spolky a dobročinnost provázela lidi na každém
kroku. (Bližší informace v 5. kapitole.)
Od roku 1921 se stala Horní Střítež samostatnou politickou obcí, protože dosavadní
politická obec Petrovice byla rozdělena na dvě území, Petrovice a Nový Dvůr obec jedna.
Střítež Horní a Nasavrky obec politická druhá. Stalo se tak za tehdejšího starosty Josefa
Kubece z č. 26.24
Příznivé období pro naši zem však netrvalo dlouho. Ve čtyřicátých letech důsledkem
krize ztratili lidé majetek, práci i životní perspektivy. Docházelo k projevům nesnášenlivosti,
jež představovala vláda Německa či sílící komunistické hnutí. Veškerý odpor byl tvrdě
likvidován. Krize zasáhla všechny vrstvy obyvatelstva.
1.4.4 Pohled obyvatel na období 2. světové války
Protektorát Čechy a Morava patří k černému období československých dějin.
Po dvacetiletém demokratickém uspořádání přišla v roce 1939 tvrdá nacistická diktatura.
Otřesení obyvatelé Protektorátu Čechy a Morava prožívali okupaci, po zkušenostech
22
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z 1. světové války, velmi úzkostně. Nacistický teror sílil zejména v odvetných akcích jednotek
SS. Masové zatýkání a popravy byly na denním pořádku. Pod nátlakem Němců byly
vydávány snížené příděly potravin. Pro židovské děti opatření znamenalo, že byly vyloučeny
ze všech škol. Všechna nařízení zbavovala židovské obyvatelstvo možnosti obživy, vzdělání,
existence.25 V okolních obcích nezůstala jediná židovská rodina.
Materiály poskytnuté panem Alexejem Salzmanem a Památníkem Mladovožicka
svědčí o aktivní účasti rodáků na protifašistickém odboji. Jméno E. K. Rosola se zapsalo
do válečného odboje ve zdejším regionu. Odchovanec Masarykův s mnoha zkušenostmi
z 1. světové války znal kulturní a politické poměry v Čechách. Zasloužil se o ilegální časopis
„V boj“ již 15. dubna v roce 1939 byl rozesílán s výzvou k občanům. Následovalo založení
skupiny významných a vlivných lidí, jež podnikala u rodiny Rosolů pro celé Mladovožicko
plán záškodnických akcí.
Vedle statečných lidí, kteří neváhali nasadit životy pro blaho ostatních, se objevili
i přívrženci Hitlera. Dochované zprávy hovoří o udání spoluobčanů gestapu i pro litr lihu.
Nejen pro samotné zatčené, ale i pro jejich rodiny přichází krutá doba, neboť zůstávají
bez obživy. Peníze, potraviny, šatstvo jsou pro potřebné sbírány i na venkově.
Největší rány zdejšímu kraji zasazuje gestapo po roce 1942, kdy zatklo řadu občanů
a členů táborské župy sokolské. Odboj dál sílil organizovanou spoluprácí, ale o rok později
byl poznamenán lavinovitým zatýkáním. Téměř se zdály ztraceny kontakty na další oddíly
odboje. Odbojová skupina byla rozprášena. Přesto nedokázala německá moc u místních lidí
zabránit dalším protiútokům.
Květnové dny roku 1945 se zapsaly do dějin oblasti jako velmi bouřlivé. V souvislosti
s osvobozováním hovoří i události v Nové Vsi takto: Večer volá Nová Ves. Zadrželi tam tři
vojáky, kteří nechtějí vydat zbraně a kuchyni. Co s nimi? Otázka je zbytečná. Je to v obsahu
výzvy české národní rady, aby se čeští němečtí vojáci odzbrojovali. Ať se tedy Nová Ves zařídí
podle toho. V telefonickém sdělení však chybí závažné sdělení, že ti tři jsou SS z nedaleké
votické posádky. Zde je příčina represálií esesmanů z Votic proti Nové Vsi v neděli 6. května
1945. Novovesští totiž po odzbrojení, odebrání cigaret a kořalky zmíněné tři esesmany
propustili. Po druhé hodině odpolední přepadli SS z votické posádky Novou Ves. Došlo
k přestřelce. Při ní padl tajemník Růžička i ředitel měšťanské školy Václav Pavlík. SS obsadili
vesnici, stříleli do oken, sehnali muže na náves, z nich později dvacet odváželi do Votic. Při
převozu vyskočil z auta strážmistr Karel Dvořák. Byl zasypán kulemi, lehce poraněn, ale
uprchl. Totéž opakoval o chvíli později Matoušek, ale byl po několika krocích zastřelen. Ve
25
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Voticích ostatní muži byli krutě vyslýcháni a biti.26 Uvedený úryvek svědčí o určité
shovívavosti, ale i naivitě místních lidí, kteří nechtěli zabít své nepřátele, což se jim
v konečném důsledku vymstilo.
Z vyprávění rodáků o uvedené události vyplynulo mnoho zajímavých detailů. Lidé a
jejich blízcí, kteří se ocitli v bezprostředním ohrožení života, se snažili všemožnými
prostředky, aby přežili. V rozhovoru se hovoří o tom, jak ženy se pokoušely muže zachránit,
že je zasypávaly hromadou uhlí, svázaly do otepi slámy. Tímto způsobem bránily Němcům,
aby je vyhledali. Zachránily jim život.
Obyvatelé na konci 2. světové války zažívali strach a úzkost, které němečtí vojáci
stupňovali tím, jak oddělili ženy a děti, které uvěznili v podzemí kostela sv. Kateřiny. Do jeho
věže zahnali muže. Hrozilo vypálení kostela. Mužům se podařilo uprchnout, ale Němci do
nich začali střílet. Následovalo rozpočítání mužů, kdy dvacet z nich bylo vybráno a
transportováno k výslechu.27
Uvedená událost vzbudila obavy u obyvatel Mladé Vožice, kteří se báli německého
útoku, o němž svědčí následující řádky: „…je nutno upustit od odzbrojené akce, aby město
nebylo dáno v nebezpečí úplného vyvraždění. Následuje výzva, aby ženy a děti opustily
město.“28 O tom v jak vážné situaci se obyvatelé v posledních dnech 2. světové války ocitali,
svědčí i zprávy o zastřelených civilistech. Byli mezi nimi i chlapci ve věku 14 až 16 let, kteří
utíkali k lesu v nedaleké Zhoři.
Jak hrůzné činy v těchto dnech zde páchali němečtí vojáci, jaký dramatický sled
nabraly události, se lze dočíst v dokumentech Památníku Mladovožicka a Státního okresního
archivu v Táboře.
Nová svoboda českého národa v květnu 1945 byla tvrdě vykoupena také smrtí
místních občanů. Snad právě proto prožívali pod kvetoucími kaštany a lipami, vonícími šeříky
značnou úlevu od krutého válečného útlaku. Mladí lidé „nuceně nasazení“ i vězni se vraceli
s podlomeným zdravím zpět do kraje.29 Z vyprávění pamětníků se zdálo, že nemůže být hůře,
než to, co ve válce prožili.
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1.4.5 Poválečný vývoj a změny poměrů na vesnici
Poválečnými postupnými opatřeními se dostávala k moci Komunistická strana
Československa, jež stála za převratem v únoru 1948. Všechna vedoucí místa ve státu
převzali komunisté, kteří na svou podporu organizovali velká veřejná shromáždění. Únorový
převrat porušil na dlouhá léta spojení Československa se západní Evropou a připoutal zemi
jednoznačně k Sovětskému svazu.30
Průběh konce padesátých let přinesl do pomalu se zklidňujících poměrů nové změny.
Někteří osídlenci opouštěli svá hospodářství a odcházeli do průmyslových míst. Jiní nadále
odmítali vstoupit do zakládaných družstev a hospodařili nadále soukromě. Právě k nim byla
komunistická společnost velmi krutá. Neústupné občany trestala vězněním, konfiskací
majetku, ztrátou životních perspektiv. Jak hovoří pamětníci: „Museli jsme odevzdat vše
a ještě nám prohledávali půdy. Báli jsme se, aby tam něco nepostrčili. Pak by byl s náma
konec.“31 Úředníci rozhodovali o množství, které mají soukromníci odevzdat, pokud se jim
nelíbilo starousedlíkovo chování, četník jej mohl zbít a nechat odvést.
I když prosperita družstev byla velmi nízká a odměny za práci nepatrné, zdálo se, že
odpadla zaměstnancům družstva těžká dřina. Opak byl pravdou. Větší statky v Horní Stříteži
se musely starat o dobytek všech ostatních obyvatel. Poté založené družstvo začalo budovat
kravín, drůbežárnu a další hospodářské objekty.
Zakládaná jednotná zemědělská družstva (JZD) zásadním způsobem ovlivnila
dlouholetý a pozvolný vývoj jihočeských vesnic. Zpočátku přicházely úpravy statků, které se
stávaly prvními družstevními objekty, kde nedocházelo k výraznějším změnám stavebního
a urbanistického vývoje. Avšak modernizace stávajícího hospodářství byla spjata s výstavbou
velkokapacitních objektů v blízkosti obcí nebo na jejich okraji.32 Během krátkého času
následovala mohutná vlna rozsáhlých přestaveb i v malých obcích jako jsou Horní Střítež,
Mutice, Křtěnovice.
Bez ujmy necitlivých zásahů další objekty. V konfiskovaných budovách zámků,
panských statků i továren nacházeli komunističtí předáci uplatnění pro nové využití staveb.
Udržované zámky v okolí sloužily jako objekty pro základní školy, dětský domov v případě
zámku rodiny Deymů, ústavy sociální péče. V horším případě byly přebudovány na výrobní
30
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objekty továren a dílny zemědělských družstev. Zestátněné rozsáhlé pozemky byly svěřeny
pod správu jednotných zemědělských družstev.
Sociální oblast změnilo, že pro pracující matky s malými dětmi začalo JZD
provozovat jídelnu, mateřskou školu a školní družinu. Socialistická vláda věřila, že společná
práce žen přispívá k jejich vzájemnému poznávání a sbližování. Ovšem realita hovořila o
nárůstu negativních jevů v obci – chamtivosti, závisti, udavačství a krádeží socialistického
majetku.
Likvidace soukromého vlastnictví výrobních prostředků zcela změnila sociální
strukturu vesnických rodin. I když řada činností spojených s péčí o děti a s jejich výchovou
probíhala v rodině, tak v mnohem větší míře než v minulosti se na nich podílel socialistický
stát prostřednictvím zdravotnických a výchovných institucí. Ve vesnických podmínkách bylo
zcela neobvyklým jevem zřizování předškolních zařízení, která existovala v každé větší obci.
Do obcí se rozšířila i mimoškolní zájmová činnost.
Také větší množství volného času poskytovalo příležitost ke společným zábavám.
Ty byly organizovány zemědělským družstvem i blízkými podniky. Nesměly chybět zájezdy
(Země živitelka, Spartakiáda, podnikové rekreace), oslavy výročí (Mezinárodní den žen).
Komunistický režim nastolil ve společnosti nový řád, který ovšem nebyl zcela přijat
v soukromí. Lidé se přizpůsobili jen navenek, někdy to bylo i výhodné, ale uvnitř byly
rozpory mezi výchovou v rodině a ve škole. V životě rodiny došlo také ke změnám mezi
jednotlivými členy rodiny. Viditelně se to odrazilo ve vztazích mezi rodiči a dětmi.
Dříve autoritativní vztahy se změnily spíše v demokratické s respektováním
osobnosti dítěte. Dospělý syn či dcera mohli zvolit svobodnější volbu manželského partnera.
Prakticky vymizely sňatky z donucení, uzavírané s ohledem na majetkové poměry. Velkou
změnu prodělalo i postavení starší generace v rodině, a to zejména nezávislostí na svých
dětech. Pokud žijí staří rodiče s rodinou jednoho ze svých dětí, vztahy se vyznačují zpravidla
vzájemnou pomocí, silnými citovými pouty a vzájemnou úctou.
Nová hospodářská, sociální a politická situace na jihočeské vesnici měla též
za následek slábnutí vlivu církve a náboženských tradic.33 Politické uvolnění nastávající
koncem 60. let 20. století vyústilo v Pražské jaro. Období, kdy na krátko došlo k odklonu od
tvrdé linie komunismu. Objevilo snahu vnést do společnosti prvky demokratického vývoje,
oprostit se od minulosti a otevřít se západu. Z totalitních zásahů se postupně začala
vzpamatovávat kultura a školství. Psal se rok 1968.
33
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Zrychlující procesy české společnosti byly sledovány s nedůvěrou ze strany
Sovětského svazu. Z autentických výpovědí vztahujících se k 21. srpnu roku 1968 dvě
rodačky uvádít: „Maminka přišla od mléka a v 8,30 hodin a začala se mnou cloumat. Holky
vstávejte, napadli nás Rusáci. Bylo mi 15 let a řekla jsem, maminko, to sis spletla, to snad
Němci. Maminka pustila rozhlas, kde Praha volala o pomoc.“ Její sousedka uslyšela v téměř
stejný okamžik svého otce: „Mařeno, vstávej válka.“34 Jejich učitel na obecné škole, který
tolik miloval ruštinu, nikdy nepochopil, proč se tak stalo.
Zmíněný vojenský zásah sovětské armády a vojsk Varšavské dohody uvrhl republiku
do dlouhé izolace.35 O zakázaných dnech se nemohlo mluvit na veřejnosti. Obyvatelé v Horní
Stříteži měli mnoho aktuálních informací od mladých lidí, kteří do obce jezdili k příbuzným.
Období v následujících letech znamenalo opětovné navrácení ke komunistickému směru,
který se označoval jako období normalizace.
V 80. letech docházelo v Čechách aktivnějšímu vystupování opozice a kritiků režimu.
Přesto byla situace v Československu ještě stabilizovaná. Ekonomické poměry poměrně
dobré, což zajišťovalo lidem určitý blahobyt. Ačkoliv životní úroveň zaostávala za západním
světem, ekonomické potíže ve sledované lokalitě nedoléhaly na obyvatelstvo tak silně.
V obci kromě svérázných humorných praktik místní lidé spíše zneužívali kolektivního
hospodaření k vlastnímu obohacování. Za prostředky družstva i jiných místních podniků
si lidé obstarávali uspokojování vlastních potřeb.
Od roku 1988 bylo cítit, že ideálům kolektivního socialismu věří čím dál méně lidí.
Sílily projevy otevřeného nesouhlasu, kdy se kromě disidentů připojovali i ostatní lidé. V tu
dobu se šířila mezi lidmi petice nesoucí název Několik vět s výrazně negativním postojem
proti tehdejšímu socialistickému zřízení. Demonstrace a jiné akce byly potlačovány
příslušníky státní bezpečnosti, nejen v Praze, ale i v Táboře a jiných místech regionu.
Všechny signály nesouhlasu s režimem směřovaly k vyústění v sametovou revoluci
17. listopadu roku 1989.
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2. Specifika vývoje oblasti po roce 1989
2.1 Počátky demokratického uspořádání
Jak se dívat na všechny změny, které uvedenou obec potkaly? Dvacet let v dějinách
není mnoho, ale z pohledu života lidí může mnoho znamenat. Po roce 1989 dochází
k rozdělení Československa a k radikální přeměně ekonomiky a postupnému budování
kapitalistické společnosti. Uvedené snahy se potýkají s řadou potíží, na které nemohla být
naše země připravena.
Sametovou revoluci nepřivítali všichni venkovští lidé radostně a bouřlivě, jak by
mohlo být na první pohled vidět. Zkušenosti z minulosti jim zabránily věřit, že může být lépe.
Poněkud střízlivěji hodnotily starší generace studentské manifestace. Mohlo by se zdát, že
nejistota budoucnosti způsobovala určitou skepsi v jejich myšlení.
Mladší generace se pro myšlenku revoluce a svobody nadchly. Chtěly být při tom
a mnozí účastníci organizovali vlastní aktivity, protože nechtěli pouze pasivně přihlížet dění
ve společnosti.
Lidé z Horní Stříteže vychovávaní k poslušnosti, byli navyklí se nechat vést.
Za oddanost byli odměňováni určitými jistotami v podobě poklidného života. Ovšem
zlomovým uspořádáním po roce 1989 nebyli připraveni na tolik očekávanou svobodu, na
odpovědné nakládání s vlastním životem. Kritika původního socialistického uspořádání v obci
byla znát na každém kroku. Co však na venkově chybělo, byl nástin cesty, kterou by mohli
lidé jít.
Velmi chaotické změny v oblasti zaměstnání, kdy končila činnost většiny tehdejších
jednotných zemědělských družstev, zanechaly obyvatele bez pomoci.
Někteří z nich bezhlavě bez předchozích zkušeností se vrhli na soukromé podnikání.
Jiní očekávali pomoc státu, jak tomu byli zvyklí z dřívějších dob. Venkovská zaměstnanecká
struktura se rozpadla. Obyvatelé, donuceni se přizpůsobit, začali za zaměstnáním dojíždět
do měst. Opouštěli původní profese a překvalifikovali se na dělnická či úřednická pracovní
místa.
S nově vznikající infrastrukturou se vytvářely nové možnosti, jak se podílet na chodu
obce. Objevují se nové služby, které dosud ve společnosti chyběly. Adaptabilita se stala
základním požadavkem na člověka v moderní společnosti.
Silně zakotvená vlastnická tradice zemědělství už byla zpřetrhána totalitním režimem.
Situaci nově hospodařících zemědělců komplikovaly nevyjasněné vztahy půdy. S návratem
restituentům zemědělské družstvo nijak nepospíchalo. Respektive zmíněné obtíže v této
28

lokalitě často způsobovali bývalí aktivní komunisté, kteří se nedokázali smířit s pádem
totalitního režimu.
Následkem vzniklých špatných podmínek se transformace uskutečňovala na venkově
velmi zdlouhavě. Z pouhé snahy udržet majetek rostly negativní vlastnosti vůči restituentům.
Bylo zaznamenáno mnoho počinů, jak konkrétní zabavený majetek lidem nevrátit a co nejdéle
si jej ponechat v užívání. S otázkou restitucí ve zdejší lokalitě je spojeno mnoho jmen rodin,
kterým byly znárodněny a zabaveny rozsáhlé majetky. Restituentům byly kladeny různé
překážky a majetkové spory se soudní cestou vlekly několik let.
Životní úroveň zdejšího obyvatelstva procházela hlubokými a komplikovanými
změnami. Zejména dramatický ekonomický vývoj v letech 1990 až 1991 znamenal prudké
zvýšení cenové hladiny oproti regulovaným mzdám a úsporám českých domácností.36
Zdražení základních potravin způsobilo velké obavy u jinak velmi spořivých
táborských obyvatel. Začali se přezásobovat i celkem vzato zbytečnostmi. Jednalo se
o tradiční uvažování zdejších lidí jako reakce na krizové a nejisté období.
Demokratické vlivy zároveň přinášely nové trendy v rozvoji individuální občanské
společnosti, zdůrazňující práva každého jednotlivce. S uvedenými skutečnostmi koresponduje
tendence ubývání vhodných pracovních, sociálních a společenských příležitostí.
Zemědělství přestalo být hlavním zdrojem obživy a venkovští obyvatelé postupně
odcházeli za prací do měst. Častější migrace obyvatel a úbytek nově narozených dětí
na venkově způsobily, že docházelo ke slučování menších obcí. Rokem 1990 byla ustanovena
obec Nová Ves u Mladé Vožice a její části Horní Střítež, Mutice, Křtenovice.

2.2 Správa obce v současnosti
Každá obec v České republice má vlastní obecní úřad. Pro Horní Střítež je jím obecní
úřad Nová Ves u Mladé Vožice. Kromě sledované obce k němu náleží části obce Mutice,
Nová Ves u Mladé Vožice, Křtěnovice. V jeho čele stojí starosta. Spolu se členy obecní rady
se stará hlavně o to, co v obci slouží všem jejím obyvatelům, co je potřeba v obci vybudovat
nebo opravit. Společně řeší současné problémy občanů, ale plánují i to, co bude potřeba
udělat do budoucnosti. (Příloha 1)37
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K povinnostem obce patří, že si od dávných dob vede svou vlastní kroniku. „Účelem
pamětní knihy obecní jest zachovati místní dějiny pro poučení budoucích generací.“38
Kronikář ve svých záznamech často podával popis o stavu obce v těch letech, kdy byla
pamětní kniha vedena. Zaznamenával místní události, které zobrazovaly obec po stránce
hospodářské, populační, sociální, kulturní, náboženské a po stránce života národního.39
Obyvatelé obce požadují od svých zastupitelů, kteří mají vliv, že dbají na dodržení
slova, potřebují vidět, že mají čest a jasný morální charakter a průhlednost životů. Kdo jsou
oni představitelé? Kromě starostů, místních zastupitelů a úředníků, také sem patří
intelektuálové i místní podnikatelé. Společnými silami za podpory občanů prosazují zájmy
obce. Bez kvalitního vedení obnova venkova a lokálního společenství nemůže existovat.
2.2.1 Občanská vybavenost
V části obce Horní Střítež je evidováno 50 adres. Není dosud evidována žádná ulice.
Uvedené údaje napovídají, že patří k menším obcím. Všechny adresy v obci mají PSČ 391 43
a poštovním úřadem přísluší k Mladé Vožici. Do nedávna tomu tak nebylo. Obec měla vlastní
poštovní úřad a PSČ 391 51. Ovšem úsporná opatření vedla ke sloučení malých poštovních
úřadoven pod správu pošty v Mladé Vožici. Tento počin zkomplikoval obyvatelům cestu pro
vyřízení poštovních a úředních záležitostí.
K vybavenosti náleží i kvalita inženýrských sítí. Kromě nově zrekonstruované
elektrické sítě v celé obci je stav vody a kanalizace žalostný. Dosud obec nemá komplexně
řešen vodovod. Zdroj pochází z podzemních pramenů z lokality Karlovka. Výstavba čističky
by měla být součástí urbanistické studie obce. Pokud by se podařilo sehnat finanční
prostředky je realizace možná. Ve vlastním nákladu obec před třemi lety nechala vybagrovat
a odbahnit rybník v obci.
Silnice v obci jsou ve velmi dobrém stavu, v nejbližší době nebude nutné do nich
investovat.
Rovněž v loňském roce byla posílena rekonstruována a posílena elektrická síť.
Veřejná prostranství nejsou finanční zátěží, neboť se o většinu ploch starají občané
sami a bezplatně. Jednotlivci také udržují exteriéry před svými domy; hrabáním suché trávy
či napadaného listí, sázením rostlin a sekáním trávy, v zimních měsících metením
a prohrnováním sněhu. Dosud v obci funguje pravidelný úklid před vlastním domem, který
provádějí občané zdarma, rovněž zdarma se zatím daří udržovat travnaté plochy v obci.
38
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Několikrát ročně pak je obecním úřadem vyhlašována brigáda na úklid obce nebo na nějakou
aktuální práci. Této akce se pravidelně účastní kolem deseti obyvatel a není finančně
odměněna.
Těchto prací se účastní i děti z vesnice. Snaží se pečovat o zeleň, hrabat spadané listí
a vypomáhat dospělým. Jde o výchovný moment, jenž umožňuje získat pracovní návyky,
citový vztah k místu i respekt k práci ostatních.
Cílem správy každé obce by mělo být snažit se uspokojit potřeby svých obyvatel.
Zázemí obce zahrnuje zajištěné dopravní autobusové spojení, návaznost zdravotnictví,
školství a dalších služeb. Služby jsou orientovány na obchody. Kulturní život občanů
obohacuje, zájmová činnost, spolkové aktivity, pohostinství i akce organizované jednotlivci.

2.3 Struktura obyvatelstva
2.3.1 Vývoj tradiční zaměstnanosti
Venkov a s ním i jeho obyvatelé se živili tím, co bylo blízké jejich regionu. Pokud se
v nejbližším okolí nacházeli zdroje pro jejich zaměstnání, bývaly tam často zaměstnány celé
generace. Nejčastěji v obci Horní Střítež se obyvatelstvo živilo zemědělstvím.
Ještě koncem 19. století pracovali pro majitele panství – barona Deyma a jeho rodinu.
Zároveň obhospodařovali své vlastní pole, louky i lesy. Skutečně bohatých usedlostí zde bylo
málo. Nejčastěji bývají jmenovány 4 statky z 50 chalup v obci. Pro většinu zdejších obyvatel
znamenalo soukromé zemědělství závislost na jeho prosperitě. Uvedený faktor způsobil, že
ryze zemědělský region v zaměstnávání obyvatelstva se téměř po staletí neměnil.
Nové tendence v zaměstnanosti obyvatel, měnící postupně celou společnost, dopadaly
i na zdejší venkovské společenství. Na první pohled lze vidět, jak obyvatelstvo změnilo
zaběhlý způsob života, který se vztahoval k vlastnictví půdy před rokem 1948.
Poté, kdy byly grunty vyvlastněny či jejich majitelé donuceny k odchodu, projevuje
se odklon od zemědělství, jež bylo základem pro živobytí zdejšího lidu. Socialistická vláda se
snažila uměle vytvářet podmínky zaměstnanosti v zemědělské činnosti v regionu, tím
udržovat zájem dalších generací o pěstování rostlin a chov hospodářských zvířat.
Po roce 1989 lidé nebyli zvyklí zajišťovat si sami práci a poprvé se setkali s pojmem
nezaměstnanost a konkurence. Příležitostí k získání nového pracovního místa ve zdejších
podmínkách nebylo mnoho.
Velkou úlohu v hledání nového zaměstnání sehrálo vzdělání pracovníků. Dosud
v mladovožickém regionu převažovalo střední odborné a odborné vzdělávání, ale nebyli
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výjimkou absolventi s ukončením základního vzdělání. Vysokoškolského vzdělání dosáhlo
pouze malé procento zdejších obyvatel.
Výrazněji se promítl úpadek zájmu o oblast zemědělství až po ukončení činnosti
jednotných zemědělských družstev. Právě neočekávané změny způsobily rozštěpení původní
jednolité zemědělské společnosti. Obyvatelé byli nuceni na ně rychle reagovat bez předešlých
zkušeností. Jedním ze směrů nových způsobů zaměstnání se odehrávalo v soukromém
podnikání.
Po odeznění euforie z podnikání „v čemkoli a kdekoli“, v soukromé i v rodinné firmě,
si začali lidé uvědomovat své reálné možnosti zaměstnání. Přestože venkov nenabízí mnoho
příležitostí pracovního uplatnění, lidé si je začali budovat sami. Vznikající malé farmy byly
zaměřeny na výkon tradičních zemědělských činností. Postupně docházelo k jejich
specializaci ať v rostlinné nebo živočišné výrobě. Návrat k původním zvyklostem venkova
se však v této oblasti nekonal.
Pro obec charakteristické zájmové aktivity věnované pěstování rostlin a chovu
domácích zvířat jsou na ústupu. Lidé nejsou ochotni investovat tolik finančních prostředků
a svůj volný čas původním hodnotám našich předků. V současnosti jen malá část obyvatelstva
se věnuje chovu hospodářských a domácích zvířat. Pokud ano, tak s jasnou vidinou zisku.
Právě jeho výše bývá v rozhodování stěžejní.
Od chovu tradičních hospodářských zvířat se stávající soukromí zemědělci v mnohém
odchýlili. V lokalitě se zároveň vyskytují jiné chovné druhy zvířat, často importované.
Chovatelé se orientují na zvířata netypická pro českou krajinu – dobytek pocházející
z dalekých krajin, čili nepůvodní skot i ovce, cizokrajné ptactvo, akvarijní rybičky, hmyz,
morčata. Zcela vymizely tradiční kozy domácí, které byly v každém stavení do konce 50. let.
Obdobný osud potkal i českou zlatou kropenku.
Mladá generace původních obyvatel opouští venkovské prostředí. Kvůli pracovním
příležitostem odchází do okolních měst. Někteří zůstávají na rodinném „gruntu“ či
do blízkých obcí přivádí své životní partnery, aby zde pokračovali v rodinné tradici. Již
nejsou nutností pevně zakotvená pravidla přecházení majetku na nejstaršího z potomků.
Rodiče nechávají majetek tradičně synovi nebo tomu z dětí, které o ně projeví zájem.
Obyvatelé Horní Stříteže se obávají nezaměstnanosti. Zatímco u mužů je téměř
nulová nezaměstnanost, ženy na 40 let mají potíže uplatnit se na trhu práce. Přesto
významným podíl na zaměstnanosti obyvatel je ovlivněn vysokým profesním postavením
zdejšího obyvatele a dalšího podnikatele ze sousední obce. Většina místních lidí dojíždí
do Mladé Vožice či do Tábora.
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3. Charakteristika sociálního prostředí
Čím byl stát totalitnější, více se snažil proniknout do soukromí rodiny a dělat z něho
věc veřejnou. Po pádu komunistického režimu v roce 1989 nastávají razantní změny
odrážející se nejen ve společnosti, ale i v rodině. Ovšem mnozí lidé nebyli připraveni čelit
problémům, s jakými se dosud nesetkali.
Typický příklad ukazuje na rodiny podnikatelů, kteří kvůli intenzivnímu pracovnímu
nasazení se odpoutal z rodinného života. Obyvatelé jsou svědky vznikání rodinných podniků
v okolí, které jsou obdobou rodinného podnikání v minulém století. Také pro uvedené faktory
význam rodiny jako zázemí obecně stoupl.40 Na druhé straně dochází ke společenským
změnám směrem k posílení soudržnosti v těchto rodinách.
Rodina je prvním dosti závazným modelem společnosti, s jakým se dítě setkává.
Rodinné prostředí usnadňuje lidem péči o děti a jejich výchovu. Rodina zprostředkovává
tradici dalším generacím. Přítomnost blízkých osob a stabilní sociální prostředí potřebuje
dítě ke svému vývoji. Formuje jeho osobní vývoj a postoj ke všem dalším lidem
a skupinám.41 Model zdejší venkovské rodiny zahrnuje rodiče, jejich děti a často také
prarodiče.

3.1 Specifika vesnické rodiny pohledem do minulosti
V polovině 18. století byla nejrozšířenější formou rodiny poddanská rodina. Vedle
povinnosti robotovat na panském a řádně hospodařit na gruntě, měli rodiče posílat děti sloužit
ke dvoru. Poddaní se nesměli stěhovat na jiné panství bez souhlasu vrchnosti. Nemohli
uzavřít sňatek. Jejich děti nemohly bez souhlasu pána na studie ani na řemeslo. Poddanská
rodina tvořila systém, jehož součástí byla struktura rodinných a širších příbuzenských vztahů.
Náležely sem normy chování, žebříček hodnot, v němž nejvyšší stupeň zaujímala půda.
Do konce 18. století se výchova omezovala jen na rodinu případně na lokální
společnost. Z institucí hrál důležitou roli katolický kostel, který dozíral na výchovu v rodině
i ve škole. Výchova se realizovala vštěpováním zásad křesťanské morálky, církevních norem,
bojem proti pověrám a některým obyčejům, prosazováním katolické ideologie.42
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Primární výchova rodiny vštěpovala dětem základní vzory a normy chování,
sociálního kontaktu. Pokud se jednalo o rodinu usedlého poddaného až do doby dospělosti
nebo v případě neusedlých se rodinná výchova dělila mezi vlastní rodinu a cizí, v níž děti
sloužily.
Výchova bývala velmi přísná. Děti byly od nejútlejšího dětství přidržovány k práci,
hierarchizované podle věku a pohlaví, musely poslouchat nejen rodiče, ale i všechny starší
osoby. Tomu napomáhala křesťanská výchova, zdůrazňující převážně poslušnost k sociálnímu
prostředí a pokoru.
Venkovská rodina v podmínkách socialistické společnosti své funkce důležité pro
uspokojování potřeb členů sociální skupiny i společnosti nadále plnila. Ve vztahu rodičů
a dětí býval zachován za normálních okolností solidární vztah. Rodiče se starali o děti,
přebírali za ně odpovědnost, pomohli jim v nouzi. V dospělosti potomci pomáhali stárnoucím
rodičům.
Jedním z paradoxů socialismu bylo zakonzervování role tradiční rodiny, která
odolávala rozmanitým tlakům mnohem méně než v individualizujících se společnostech
západní Evropy. Podle Možného (1999; 200) socialismus „přinesl všude nikoliv život ve velké
kolektivitě, nýbrž návrat ke stavu blízkému společnosti opevněných domácností“.43 Rodina
zastávala funkci vzájemné výpomoci členů širší rodiny, nahrazovala nefungující služby
socialistické společnosti. Rodinný život představoval protipól k pracovnímu a veřejnému
životu.
V socialistickém systému představovalo založení rodiny pro mnoho sotva dospělých
mužů a žen jedinou cestu k osamostatnění se od rodičů. Většina populace spatřovala
v rodičovství a ve šťastném rodinném životě předpoklad k naplnění života a celkové osobní
spokojenosti. Založení rodiny bylo podporováno státem a systémem novomanželských půjček
a přidělováním bytů.
Situace se radikálně změnila v souvislosti se společenskou transformací po roce 1989.
Dříve tolik charakteristická vícegenerační rodina se postupně z venkovského prostředí
vytrácí. Hlavní sociální roli téměř vždy hrál muž a žena se mu přizpůsobovala. Totéž
platilo i pro potomky. Byť manželé přistupují k založení rodiny zodpovědněji, než tomu bylo
za socialismu, potýkají se i oni s problémy zajistit uspokojení potřeb rodiny. Dříve v mnohém
vypomohli rodiče či prarodiče, ale i oni mívají potíže vyhovět mladé rodině. Nedostatek času
se promítá i do výchovy dítěte. Dojíždění do vzdáleného města do zaměstnání a práce
ve směnném provozu neumožňuje trávit více času s dětmi.
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Všem, členům rodiny, dětem i dospělým, poskytovala rodina domov. V něm člověk
odkládal veřejné role. V rodinách, kde byla vysoká míra otevřenosti, bývalo i sdílení. Taková
rodina pomáhala členům vyrovnávat všechny obtíže a úzkosti, které je potkávají. Umožňovala
sdílet radostné okamžiky. V ideálním případě dává rodinné prostředí každému, kdo do něho
patří, pocit bezpečí. Děti se na dlouhé a složité cestě k dospělosti musejí spoléhat na podporu,
péči a ochranu rodičů. Rodiče záměrně nebo nevědomky, učí od narození své děti, jak se mají
chovat, jak uvažovat, cítit a vnímat. Osvobození od těch vlivů není snadné, protože je hluboce
zakořeněné.44 Přijetí člena rodiny si neklade žádné podmínky.
V soudobé společnosti se z rodinných vztahů vytrácí závislost na prarodičích.
Zejména kontakty s prarodiči se omezují na nejmenší míru. Mnozí i na vesnici již nebydlí
pohromadě, ale každý má pod jednou střechou svoje soukromí. To znamená, že
mezigenerační vztahy dostávají zcela jinou hodnotu. Členové bývají pracovně nebo jinak
časově vytíženi. V konečném důsledku se pak pozvolna vytrácí nebo rozmělňuje pocit určité
odpovědnosti dětí a vnuků ke starší generaci.45
Společensko-ekonomické změny se projevily také ve způsobu života rodiny. Pomoc
starým rodičům a péče o ně byla vždy jedním ze základních kamenů mezigenerační solidarity.
V tradiční společnosti to býval jediný pilíř systému podpory a pomoci starým lidem. Oproti
tomu v moderní společnosti je tento prvek oslabován.
Ačkoli se od počátku civilizace mělo za to, že rodina v průběhu dějin se výrazně
nezměnila, je tento předpoklad mylný, neboť rodina je naopak institucí velice proměnlivou.
Výrazně se mění její funkce i její struktura, ale i uspořádání sociálních rolí. 46 Přesto se
mnohým zdá, že venkovská rodina je odolná vůči změnám zvnějšku.

3.2 Rodina středem pozornosti společenství obce
V tradičním vesnickém společenství byla rodina pod společenskou kontrolou
a vesnice pod kontrolou rodin. To se obešlo bez zásahů institucí zákonného práva. Všechny
události společenského a veřejného života rodiny byly v minulosti zveřejňovány. Vezměme
jen křtiny, svatbu, pohřeb, odvody. Vesnický člověk si zvykl žít odkrytě. Velká část jeho
života se odehrávala na očích všech. Všechno bylo známo do nejmenších detailů. Rodinná
tajemství se nedala ukrýt.
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Zvyšování uzavřenosti rodin se dává do souvislosti s klesající socializací, dochází
k zmenšování kontrolovaného a ochranného vlivu lokálního společenství ve vztahu k rodině.
S uvolňováním atmosféry v celé české společnosti přišlo i liberálnější pojetí výchovy
v rodině. Zcela rozdílný trend od předchozích tradic se projevuje někdy v negativních
postojích dětí k rodičům a prarodičům. Klesá úcta ke stáří a s nimi vyvstávají spojené otázky
péče o potřebné členy rodiny.
Opakem je solidarita založená na sympatiích mezi členy rodiny, zejména podobnost
hodnot, postojů, názorů napomáhá k mezigeneračnímu sbližování.
3.2.1 Péče o seniory prováděná institucemi
Institucionalizovaný způsob péče o starší osoby se začal rozvíjet ve vnitřně
diferencovaných společnostech. Princip chudinské péče byl ve své původní podobě
organizován

církví,

popřípadě

feudály.

Rozsah

zabezpečení

byl

velmi

omezený

a nesystematický. Dostupnost byla jen pro některé oblasti. Postupně převzal dohled nad tímto
druhem zabezpečení stát, který využil existující útulky a špitály. Nejbližší byl zřízen v Mladé
Vožici.
Péče

o

seniory

se

začala

posouvat

od

neformální

rodinné

péče

k institucionalizovanému způsobu zabezpečení. V současné době vykonávají činnosti obce,
v rámci své samostatné působnosti.47 Pro místní seniory jsou k dispozici dva domy péče pro
seniory v Mladé Vožici nebo vzdálenější zařízení v Chýnově a v Táboře.
Při dotazování na spokojenost v domu seniorů bylo upřímné sdělení: „Tady mám vše,
co potřebuju. Nejsem na obtíž. Navíc jsme tu samí známí a všichni spokojený…“48
Běžná lékařská péče je poskytována zdravotním střediskem v Mladé Vožici
a specializovanými zdravotními službami v Táboře.
3.2.2 Péče o seniory v rodině
Se zavedením lékařské a zlepšováním hygienické péče zmizelo až na nepatrné zbytky
magické léčení a dávné léčebné praktiky.
Vytvářel se nový společenský a rodinný život na vesnici, který byl kodifikován
a rozvíjen prostředky tradice, adaptované na nově vzniklé podmínky. Zvyšující se životní
úroveň vyzdvihovala tradiční jevy péče o potřebné.49
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Neméně charakteristický rys lze spatřit, pokud dochází k ještě výraznějšímu
oddělením pracoviště od domova. S ním došlo k odebrání celé řady funkcí jako je péče
o nemocné.
Dle terénního zjištění muži mají v Horní Stříteži kratší život. Vývoj manželského
svazku končí vdovstvím. Polovina z žen, žijící v obci, žije ve stáří sama.
Zodpovědnost dětí vůči rodičům už v dnešní době určitou samozřejmost postrádá.
Na rozdíl od tradičně chápaného závazku postarat se o příbuzné, může vyvstat názor
zdůrazňující limity a omezení této povinnosti. Na základě individualismu dochází k přesunutí
zodpovědnosti na specializované instituce a služby. Současné generace hledají individuální
životní cíle a osobní identitu. Praktické zkušenosti ukazují rovněž na neochotu a nezájem
některých rodin o nesoběstačné seniory pečovat. Dokonce z pozorování vyplynulo, že přijímá
za ni rodina úplatu. 50
Starší lidé se někdy bojí přiznat špatné zacházení. Před okolím skrývají skutečné
obtíže. V případě proniknutí závažných informací do sociálního společenství, apelují lidé
na morální povinnost a odpovědnost postarat se o nemohoucího člověka. V některých
případech se změna k lepšímu nepodaří. Přesto je důležité ujištění, že i v těžkých chvílích
není člověk na problémy sám.
Pro obyvatele v obci platí, že vícegenerační rodina o potřebné pečuje lépe nežli
rodiny, které nežijí ve stejné domácnosti. Z pravidla u nich hraje roli vzdálenost a pracovní
vytíženost členů rodiny.
Význam pečující rodiny spočívá v tom, že rodina, představující kvalitní sociální
prostředí při správném fungování eliminuje riziko sociální izolace seniorů.

3.3 Rodová příslušnost
Vazby mezi generacemi sahají do historie původních rodin, někdy daleko do
minulosti. Každá rodina udržuje vztahy mezi svými členy a udržuje svou tradici. Rodina
si tradice připomíná uchováváním památných předmětů, předáváním dovedností a
předáváním významných příběhů. Respekt k rodinným tradicím se v interiéru domova projeví
výstavkou fotografií nebo obrazů předků, případně starožitnými předměty. Některé rodiny
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dokonce představují celý svůj rodokmen. Strom života umožňuje dětem poznat, do jaké
rodiny patří a jaké jsou vazby v příbuzenstvu.
Rodina určuje dítěti totožnost už tím, že mu dává jméno. Křestní jméno je výsledek
volby rodičů, kořenící buď v rodinné tradici, nebo je inspirované dobovou módou. Určité
generace v obci měly hojně zastoupena jména u dívek Marie, u chlapců Václav, Josef,
Miloslav. Příjmení označuje příslušnost dítěte k určitému rodu. K nejstarším příjmením v obci
patřily – Kubec, Kášek, Křikán, Křemen, Pavlík, Vondráček.
Pokud se obyvatel obce představí celým jménem, vypovídá o sobě nejen jménem, ale
také, do které rodiny patří a kterým je jejím členem. Některá jména naznačují rozvětvené
příbuzenstvo v okolí obce. Jiná se v průběhu času z obce vytrácí.

3.4 Rodinné obřady a rituály
Rodina si ze svých tradic vybírá. Pokud působí pozitivně, může tradice zvyšovat
stabilitu rodiny, odolnost vůči vnitřním i vnějším vlivům. Každá rodina má své rituály
a obřady. Na nich lze ukázat rodinou pospolitost, vzájemné vztahy a rodinou atmosféru.
Významné faktory představují intenzitu péče, věk, specifika spolubydlení, typ zaměstnání
i společné trávení volného času.
Činnosti rodiny se častým opakováním ritualizují. To znamená, že se vykonávají
ustáleným způsobem, s nímž jsou všichni zúčastnění srozuměni. Rituály mohou být spojeny
s vítáním člena rodiny při návratu domů. Mohou se objevit u večerního jídla při společném
stolování. Jsou přítomny při večerní ukládání dětí k spánku, kde sice nezní ukolébavky na
dobrou noc, ale pohlazení či pusa na čelo posilují ujištění dítěte o lásce rodičů.
Rodina zaměstnaných rodičů má na sebe čas o večerech a o víkendech. Společná
práce i společné zájmy mohou mít také ráz ritualizovaných událostí.51 Už samotné vstupování
do místností se řídilo nepsanými, ale závaznými pravidly, jak u členů rodiny, tak u návštěv.
Chování lidí v domě určovalo jejich sociální postavení.
3.4.1 Narození dítěte ve venkovské rodině
Rodina bývá prvním sociálním prostředím, ve kterém se dítě ocitá. Bylo radostně
přijímáno do života dle dávných tradic, k nimž se vázaly i tyto zdejší zvyky. Očekávání
potomka znamenalo pro těhotnou ženu, že bude dbát řady příkazů a zákazů, které měly
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ochránit ji, dítě a společnost od působení nečistých sil.52 Dlouho do 20. století přežíval
v jižních Čechách velmi starý obyčej, klást dítě po narození pod stůl, odkud je bral otec
do náruče. Zvyk znamenal přiznání legitimity dítěte, později býval takto vysvětlován
v případě narození chlapce.
Se křtem se spěchalo z obavy, aby dítě nezemřelo nepokřtěné. Pohřby nekřtěňátek se
konaly bez faráře a církevního obřadu. Někdy byly děti pohřbívány za hřbitovní zdí spolu
se sebevrahy. Na Táborsku zakopával hrobař nekřtěňátko jako zvířátko. Úmrtí novorozenců
byla poměrně častá a každá zdejší rodina o tom věděla své.
Novorozenec míval dva i tři kmotry, kteří se volili z obyvatel obce i z příbuzných.
Vztah ke kmotřence i kmotrovi byl plný obřadnosti. Projevovala se jim úcta při výročních
slavnostech, obřadech, obyčejích, kdy musel kmotřenec vinšovat, koledovat…
Kmotři na oplátku dávali novorozenci do peřinky peníz s obrázkem patrona. Ženy,
kmotry, přinášely šestinedělce jídlo. Přidávaly se i sousedky.53 Tímto způsobem byl
novorozenec přivítán nejbližšími členy rodiny a lidmi ze sousedství.
Okamžik zrození býval obestřen, stejně jako okamžik smrti, rouškou tajemna.
Po narození se praktikovaly různé zvyky. Návštěvy sousedů a příbuzných znamenaly, že se na
novorozence se těší a darovali mu penízek do kolébky. Každý, nově narozený člověk, měl
často vysazen svůj strom.54 Strom života. Dosud se v rodinách tento zvyk udržel.
S narozením byly spojeny dva církevní obřady, křest a úvod, jež se vázaly na dvě
rodinné slavnosti – křtiny a hody. Křtiny byly hostinou pro kmotry. Úvodní hostinu
připravovala matka po vykonaném obřadu pro sousedky, co nosily do kouta.
Rodina a kmotři se schází v domě rodiny před obřadem, aby vyprovodili rodiče
s dítětem do kostela. Novorozenec oblečen do slavnostních, zpravidla bílých šatů a čepičky,
dříve dlouhé vyšívané košilky, pobýval během obřadu v bílé zavinovačce. Nejbližší příbuzní
připravili dlouhou svíci, zpravidla s obrázkem svatých patronů či monogramem dítěte.
V kostele rodinu přijímá duchovní a ujímá se ceremonie obřadu. Pokud je přítomen
mladší sourozenec, bývá vyzván ke spolupráci. Zpravidla drží a podává duchovnímu
předměty ke křtu. Všichni účastníci slibují ochranu novému životu.
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Postupem času se křtiny uskutečňují již jen ve věřících rodinách. Byť jsou známy
případy ze sousední obce, kdy docházelo ke křtu dětí nepokřtěným či rozvedeným rodičům.
Uvedená rozhodnutí spadají do moci církevních hodnostářů, ale jsou ojedinělá.
Po ukončení obřadu se lidé vrací domů ke slavnostní tabuli. Zúčastnění diváci přináší
rodičům, ale hlavně narozenému dítěti, různé dary. Nechybí společné fotografování.
S narozením dítěte pozbývá vztah rodičů výlučnosti a intimity. Osobnosti matky
a dítěte se jakoby prolínají.55 Místní matky, rodičky, se v minulosti snažily zachránit potomka
za každou cenu. Používaly velmi vynalézavé způsoby k přežití novorozence, což dokládají
slova z vyprávění: „Narodila jsem se předčasně. Protože byla tuhá zima, dávali mě do pece
v zavinovačce dopéct. Maminka mě kontrolovala, abych se jim neupekla.“56
Při sebevětší snaze matky i porodní báby docházelo k častému úmrtí dětí při porodu
nebo krátce po narození. Skoro každá rodina přišla o některého z potomků.
K významné události v sociálním prostředí patřila také svatba.
3.4.2 Venkovská svatba tradičním pohledem
Období vhodné na selské svatby bylo nejčastěji v období masopustu a v listopadu.
Obřady připadaly většinou na úterý. Trvaly několik dní. Selskou svatbu si nebylo možno
představit bez profesionálního ceremoniáře, organizátora, společníka, označovaného jako
družba.
Popisy svateb hovoří o místních názvech veselka, svarba. Sňatkový věk se u mužů
pohyboval kolem 21 let, u žen mezi 19 a 20 lety. Vzhledem k úzké kooperaci mezi
novomanželi a rodiči nebylo pro sňatek podmínkou, aby mladá nukleární rodina po stránce
ekonomické, tak i v rozhodování v rodinných záležitostech byla zcela soběstačná.
Předpokládalo se, že rodiče novomanželů budou mladé rodině po všech stránkách pomáhat.57
Typickým rysem je, že nevěsty se vybíraly v nejbližším okolí. Pokud byly všechny
možnosti vyčerpány, bral se na radu dohazovač, který měl přehled o vhodných ženiších a
nevěstách i ve vzdáleném okolí.
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Vesnice byly endogamní. Sňatky se uzavíraly i mezi příbuznými druhého stupně, což
se projevilo neblaze v následujících generacích.58 Příkladem může být hned několik okolních
vsí, kde se uskutečnily mnohé svatby mezi sousedy ještě před několika lety. Jednou z obcí je
blízký Oldřichov, kde během jednoho léta se oženili 4 mladíci se sousedkami.
Svatba měla svůj pevný řád a zejména v Horní Stříteži býval sňatek událostí pro celou
vesnici. K zdejším svatebním atributům patřilo zdobení svatebčanů, koní a vozů dlouhými
barevnými fábory a rozmarýnou, kterou později nahradila myrta s bílou stuhou. Lidovým
obyčejem bývalo vyhrávání v předvečer svatby – štando jako loučení se svobodou.
Ve svatební den se přidal výkup nevěsty, zatahování průvodu, nabízení falešné nevěsty,
rozbíjení talíře, vybírání peněz na dítě, do střevíce.
Účastí na svatbě byla vyjadřována ekonomická síla, oblíbenost a prestiž rodiny.
Podávala záruku, že nový manželský pár bude akceptován, že ostatní členové lokální
společnosti i obou rodových linií mu budou pomáhat.
Štando představuje loučení se svobodou. Nenechá si jej ujít žádný ženich. Svoboda
se musí s přáteli a sousedy řádně zapít. Kamarádi tady jsou také od toho, aby se podělili
o rady do manželského života. Na loučení se svobodou býval většinou ženám vstup zakázán.
Tento zvyk se však proměnil. V obci je zvykem, že chodí na štando téměř celá ves a všichni
pozvaní přátelé. Někdy mívají štando nevěsta i ženich dohromady, ale spíš se očekává, že
loučení se svobodou prožije každý zvlášť.
Průběh svatebního dne je pro svatebčany něčím výjimečným a neopakovatelným.
Liší se podle představ mladých párů, jejich možností. Místy lze spatřit některé společné
zvyky, které přetrvaly věky. Při cestě do kostela, na slavnostní obřad nebo z něho čekalo
na svatebčany tzv. zatahování, zátah. Průvod zastavili sousedé z vesnice, kteří přes cestu
natáhli provaz s pestrými šátky, dětskou výbavičkou nebo jinou překážku a požadovali tímto
výkupné. Někdy stačila pálenka, jindy musel ženich zaplatit penězi.
Po slavnostním církevním či světském obřadu, bývá dán prostor pro přihlížející
společnost. Koule na noze charakterizuje vzájemné nastávající soužití. Nevěsta se pokouší
řetěz přepilovat nebo vykoupit klíč. Chomout jako symbol ztráty mládenecké svobody se
stále objevuje na ramenou ženicha. Nevěstě je podán svatebčany bič, aby novomanžel byl
v manželství pracovitý. Někdy připraví přátelé zcela originální přivítání do manželského
života – jízda na trakaři, na motorce či v kamiónu. V jiných zemích rozšířené házení
kytice se v obci a jejím okolí téměř nevyskytuje. Nevěsty si ponechávají usušenou svatební
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kytici, která po dobu 1 roku i déle zdobí příbytek. Spíš se setkáme s házením rýže. Někdy
hází družičky vonné květy, aby manžele provázelo štěstí. Dodnes se traduje, že nevěsta by
měla mít v den svatby něco nového, něco starého, něco vypůjčeného, nejlépe od nejbližší
přítelkyně.
Svatební hostina se dříve celá odehrávala v domě nevěsty. Tradiční jídelníček
zahajovala polévka z drůbeže, často následovala vařená slepice. Samozřejmostí byly různé
koláče, bábovky a jiné pečivo. Jídla připravovala nevěstina rodina se zkušenými kuchařkami,
které tuto službu zastávaly pro blízké okolí. V současnosti se hostina přesunuje do
restauračních zařízení.
Před vstupem do restaurace svatebčany přivítá personál. Nabídne přípitek a rozbijí
talíř. Nevěsta s ženichem zametají střepy, které znamenají štěstí v životě a souhru
novomanželů.
Udržel se i zvyk pojídání slavnostního oběda z jednoho talíře. Novomanželé se
vzájemně krmí z jednoho talíře jedním příborem. Někdy přátelé dovádí rituál k dokonalosti,
když předloží novomanželům naběračku a zavinou je do bílého ubrusu. Zvyk ukazuje, jak
mladý pár bude společně zvládat životní nástrahy.
Tradičně mívají zdejší svatebčané na slavnostní tabuli předkrm v podobě šunkové
rolky s křenem, nudlovou polévku s játrovými knedlíčky a ryze české jídlo –„knedlo-vepřozelo“ či „svíčkovou“, někdy dokonce je připraveno jídel několik.
Během svatebního dne může docházet k různým žertovným až zlomyslným kouskům.
Mezi mladými svatebčany bývá oblíben únos nevěsty. V průběhu hostiny má být nevěsta
unesena a následně hledána ženichem. Avšak je potřeba zdůraznit, že tato akce při delším
časovém trvání může působit rušivě na účastníky svatby. Únosy nevěsty očekávaným
zpestřením svatebního dne, neboť se váží k nim humorné situace. Ženich svou nevěstu musí
vykoupit penězi a patřičným množstvím alkoholu. Společně se s únosci vrací na hostinu.
Nesmí chybět svatební výslužka. Bývá tradiční součástí zdejších svatebních oslav.
Pro každého hosta je připraveno sladké pohoštění do dortové krabičky. Nechybí svatební
koláčky. Dokonce měly mít tři různé náplně. Vždy byly považovány za kuchařskou prezentaci
nevěsty. Rozdávaly se příbuzným, přátelům a sousedům. Dříve bývaly zároveň pozvánkou na
svatební hostinu, dnes se spíše dávají na její závěr. Pro každou domácnost je triumfem
výborná chuť a rozmanitost cukroví zastoupená mnoha druhy pečiva.
Svatební zvyky doprovázejí novomanžele i během prvních společných chvílí.
O současných svatebních tradicích lze říci, že nabývají nových zvyklostí, prochází
vývojem, ve kterém se mísí předešlé zvyky s prvky zcela novými, originálními.
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3.4.3 Rozpad rodiny
Manželství se v minulosti mělo velkou úctu a váhu, mnohem větší je tomu dnes.
Nejen kvůli křesťanské víře v manželskou svátost, ale přirozeně i z ekonomických důvodů.
Volba partnera byla závažným rozhodnutím o budoucnosti. Přestože se některé páry
vstupovaly do manželství velmi brzy po dosažení hranice dospělosti, obvykle trvá svazek do
konce života. Pro zdejší rodiny není typická rozvodovost manželů.
Opačný případ nastává, pokud dochází odloučení manželů „od stolu i do lože“.
Zpravidla znamená ztrátu životní jistoty. Jde o situaci charakterizovanou pocitem zklamání
a úzkosti. Všichni účastníci rozvodu něco ztrácejí – dospělí partnera, děti přítomnost druhého
rodiče, zpravidla otce. Někteří musí změnit bydliště. Rozvod může poznamenat i vztah dětí
k rodičům. Největším traumatem bývá samo rozvodové řízení.
Patří k údělu člověka se pokusit obnovit původní harmonii. Vytvořit tak nový domov.
Člověk musí někam patřit, potřeba zakotvit je proto hluboká.
3.4.4 Zakončení životního běhu
Ve venkovském prostředí blízkost smrti nelikviduje zájem o problémy života, jak
tomu bývá v naší současnosti. V Horní Stříteži tento zájem zesiluje. Umírání i samotářského
člověka bývá záležitostí celého společenství. Pro zdejší vesnici je specifickým rysem, že se
s člověkem, který umírá, loučí jeho nejbližší přátelé a sousedé. Může tento moment připadat
ostatním jako depresivní, ale je výrazem solidarity a podpory, že i v nejtěžších chvílích života
člověk není opuštěný. Podobná péče je věnována i rodině umírajícího.
V minulosti, kdy se na smrt lidé připravovali, chystali si „do truhly“ oblečení,
provázeli je lidové obřady, obyčeje a pověry. Měly zajistit duši klid, připravit mrtvého na
cestu na posmrtný život. Zajistit tak důstojné rozloučení s mrtvým.
Období smutku platí již pouze pro nejbližší příbuzné. Dle zdejších zvyklostí trvalo
1 rok a neměly se v tu dobu konat žádné oslavy, zábavy či svatby. Každoročně bývá zvykem
zapalovat na výročí smrti vzpomínkovou svíci. Při různých výročních rodinných slavnostech
bývá zvykem věnovat zemřelému vzpomínku.
Prázdné a dlouhé stáří lidi děsí víc než sama smrt. Aktivní účastí lidí na veřejném
dění se snaží prožít naplněný život. To znamená pěstovat mimo jiné zájmy, které nám mohou
vydržet do stáří. Měli bychom mít čas s nimi srůst.59 Ceněním obyčejných věcí se lidé učí
cenit jeden druhého.
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3.5 Výchova a vztahy v rodině
Postavení dítěte v rodině i ve společnosti bylo předem známo. Od narození jej
nejbližší přijímali dle určitých očekávání. Novopečené maminky se rády pochlubily
potomkem sousedkám.
V současnosti mladé matky v prvních dnech života sociální kontakty spíše
nevyhledávají. Převládají obavy o zdraví dítěte, proto sociální styky se odehrávají jen v blízké
rodině. Tak se stává, že nového obyvatele obce někteří sousedé vidí až po půl roce od jeho
narození. Záleží na matce, jak se rozhodne.
V minulosti mělo dítě v rodině své přesně vymezené povinnosti. K nim patřilo
pomáhat v hospodářství při pastvě dobytka, v domácnosti. Byly prací skutečnou, a nikoli
hrou. Děti v Horní Stříteži mají také své povinnosti, ale zdaleka nepřipomínají svou povahou
předešlé generace.
Vztahy v rodině a chování rodičů vůči potomkovi mají velký vliv na další jeho vývoj
v budoucnosti.60 Nešťastná manželství mívají i nešťastné děti. Naopak harmonické vztahy
napomáhají k rozvoji potencialit a vedou k pocitu domova, kam se mohou členové rodiny
kdykoli vracet. Právě obraz klimatu v rodině přispívá k celkovému pohledu na výchovu dětí.
3.5.1 Sexualita v rodině
Sexuální život byl za feudalismu velmi volný i přes opatření, které činila vrchnost
a tresty, jež na provinilce čekaly. Vrchnost a církev trestaly u poddaných přestupky proti
šestému přikázání. Nejspíš by mohly vyprávět charakteristické pranýře, umístěné u kostela
nebo u hřbitovní zdi.
Lokální společnost byla pro svobodnou matku celkem shovívavá. Hůře na tom bylo
dítě, jež se narodilo svobodné matce. V současném vývoji tradic nehledí společnost přísně na
svobodné ženy ani potomky.
Pro zdejší společnost nejsou neúplné rodinné svazky zcela charakteristické.
Ve zkoumaných obcích přetrvávají manželství po celý život. Překvapivým zjištěním je
trvání sňatků u velmi mladých párů. Určitá relativní stálost v partnerském životě má
významný dosah pro výchovu dětí. I když navenek působí manželské páry diskutabilně
a rozporuplně, sami vzájemně hovoří o svých partnerech téměř idylicky. „Co se doma upeče,
to se doma sní.“ Tímto bychom mohli vysvětlit chování manželů v obci. Jen málo skutečných
rodinných problémů pronikne na veřejnost.
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Poněkud jiná situace je u obyvatel přechodně žijících či přistěhovaných do obce
v posledních 10 letech. Dle pozorování jsou jejich manželské svazky více ohroženy než
u populace rodilých obyvatel.
V oblasti sexuality se objevuje otevřenost zejména u mladé generace. Zatímco senioři
ponechávají otázky kolem sexuality nevyslovené. Stále převažuje názor, že o těchto věcech se
na veřejnosti nemluví. Respektují intimitu vztahů.
3.5.2 O profesním rozhodování v rodině
Pro rodiče nastává okamžik, kdy se rozhodne o profesní dráze dospívajícího potomka.
Sociálně slabé rodiny děti od raného dětství posílaly do služby. Poddanský grunt se
předával jako celek nejmladšímu synovi. Povinností dědice bylo poskytnout rodičům
výměnek a vypořádat se tak se sourozenci. Povinnost poskytnout sourozencům, co jim náleží,
nutila dědice hledat nevěstu s odpovídajícím věnem.61
Do společenství byl nový hospodář slavnostně přijímán. Dokud nepřevzal
hospodářství žil se ženou v komoře a pracoval jako pacholek.
Teprve v polovině 19. století se zvýšil zájem o humanitní studium. Méně majetní
rodiče posílali syny na studie ve snaze zajistit jim i sobě lepší budoucnost.
Současný trend nahrává mladým lidem pro vlastní volbu povolání. V obci lze
vypozorovat profese, jaké rodiče často preferují. Z jejich pohledu zajišťují jistotu práce
a s ní spojený blahobyt. Chtějí, aby jejich děti dosahovaly vyššího vzdělání než oni sami a
nutno podotknout, že se jim to ve většině případů daří.
Jeden z rysů v tradičních profesích je, že se z obce pomalu vytrácí tradiční řemesla,
která byla pro ni charakteristická a spojená s venkovským životem. Již neplatí, že syn bude
vykonávat řemeslo po svém otci či dědovi. Přestože se v oboru obyvatelé vyučili, jsou tedy
odborníky v určité profesi, tak se povolání profesionálně nevěnují.
Lze spatřit zajímavost, jak původní profese se přesunula do oblasti volného času.
Vznikají domácí dílny a řemeslo je udržované pro radost z nadšení, někdy na přání sousedů
a známých. Případně i pro výdělek vedle stálého zaměstnání.
Rodiče svým vlivem určují životní dráhu dítěte. Potomek si z rodiny odnáší představu
o pracovním uplatnění, o manželství a rodině, o hodnotové hierarchii.
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3.6 Problémy rodiny odrážející se ve společenství
V obci podobně jako ve městě odkládají rodiče své ratolesti k televizní obrazovce.
Tento trend nepřispívá k přirozené vzájemné komunikaci:
 DÍTĚ ↔ RODIČE,
 DÍTĚ ↔ DALŠÍ ČLENOVÉ RODINY,
 RODINA ↔ SPOLEČENSTVÍ.
Vztahy dětí k rodičům postupem času zaznamenávají změn. Zcela dominující autorita
a úcta k rodičům v obci tolik viditelná, nabývá jiných rozměrů. Někdy jsou to právě děti,
které si vynucují dominantní postavení v rodině.
Vztahy v rodině mají mnoho podob. Ve sledovaném sociálním společenství dochází
k negativním jevům při preferování jednoho dítěte vůči sourozencům. Zpravidla jde o
chlapce, viděného jako pokračovatele rodu. Naopak nedoceněny mnohde zůstávají dívky, ale i
děti s handicapem. Jsou přehlíženy oproti sourozencům. Po citové i materiální stránce bývají
děti zanedbány. Projevuje se to přehlížením potřeb, nedostatečnou reflexí. Absence
uspokojení potřeby uznání a citové odezvy se objevuje u dotyčných osob přilnutí k jiným
lidem, kteří je dovedou podpořit.
Přirozená tradiční výchova a role muže v rodině není již jednoznačná. Péče o děti a
jiné členy domácnosti spadá do kompetence všech dospělých členů rodiny. Nejčastější
rozhodování bývá společné.
V malém sociálním společenství obce může vést nedostatek kontaktu k individuálním
tendencím. Projevy se odráží například, když děti nerady spolupracují, nejsou nakloněny
kompromisům, chtějí se prosadit v každé situaci za jakoukoli cenu. S ohledem na sociální
prostředí volná, nahodilá výchova postrádající prvky odpovědnosti může vzbuzovat
nežádoucí pocity všemocnosti a neohroženosti.
Společenství Horní Stříteže v tomto ohledu představují obě varianty. Minulostí danou
původní tradici, kdy starousedlíci se silnými rodinnými pouty poskytují péči rodičům,
příbuzným, kteří s nimi žijí pod jednou střechou. Člověk nikdy nebyl sám a soudržnost byla
pro něho přirozená. Převažuje zájem na řešení aktuálních problémů, protože jednotlivec žije
teď. Ve druhém pohledu ovšem v posledních dvaceti letech dochází k přenechání péče
institucím nebo se jedná o péči nesystematickou, kdy příbuzní dojíždí za seniory nepravidelně
a zřídka. Ti se ocitají v izolaci a jsou závislí na poskytované péči obce.
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Tendence se mohou negativně projevit při komunikaci v obci. Téměř všechny tyto
trendy ukazují na sílící prosazování individuálních zájmů nad zájmy rodinnými.62
Optimistický pohled na budoucnost zdejších rodin plyne z přesvědčení, že sociální
společenství potřebuje komunikaci a sdílení, potřebuje stálý okruh lidí a vytvořené podmínky.
Právě výchovou k vzájemnosti a kooperaci lze nežádoucí směřování tlumit. Rovněž
vyzdvižení pozitivního chování mívá velmi příznivé účinky nejen na vztahy mezi blízkými
osobami, ale odráží se i v širším společenství.
Příležitost docenit každé dítě s jeho schopnostmi a možnostmi dávají aktivity
sociálního společenství pořádané v obci. Jednak je možno při nich vidět rozdíly ve výchově,
ale také hlavně směřovat činnost k hledání společného zájmu a vyzdvihnout radost z žádoucí
kooperace. Navíc pozitivní prožitek posiluje nejen sebevědomí dítěte, ale zároveň zkušenosti
s okolním světem. Právě vytvoření vhodných podmínek k růstu dítěte v prostředí,
ve kterém žije, by mělo být pro dospělé prioritou.
Výchova v rodině je součástí komplexního působení prostředí na dítě v průběhu
jeho života. Na venkově často vstupují do života jedince vlivy sociálního, ale také přírodního
prostředí. Nejen jejich působení na zdravotní stav, ale určité soužití a respektování těchto
okolností napomáhá dítěti vidět kompletnější obraz skutečnosti.
Ačkoli dříve bylo přirozené, že mladí se postarali ve stáří o příbuzné, nyní tomu
běžně nebývá. V obci však funguje solidarita nejen v rámci příbuzenských vztahů, ale
i v rámci společenství. Senioři často potřebují pomoci s nákupem, odvozem a doprovodem
k lékaři či zajistit služby v blízkém městě. Obec, jednotliví sousedé a další osoby poskytují
vhodnou péči, zajišťují vše potřebné. Výchova v sociálním společenství vytváří pocit
sounáležitosti a místa, kde by se měl člověk cítit dobře.
U nově příchozích obyvatel byly zaznamenány pokusy o narušení zaběhlého pořádku,
ale po domluvě se noví členové společenství adaptovali a respektují uznávaná pravidla.
V nejmladší generaci se nesetkáte s tím, že by někdo něco ničil, maloval po zdi. Dokonce
se neobjevují ani drobné krádeže.
Hovořit o neexistenci problémových míst by nevytvářelo komplexní obraz
o zmiňované obci. Co však lze říci, že se v mnohém podařilo, je výchova mladé generace,
která od útlého věku získává postoj k hodnotám společenství. Přestože někteří rodiče
nemohou věnovat tolik času, kolik jejich děti potřebují, přispívá k výchově také vliv ostatních
dospělých, kteří se snaží, aby generace si vážily života v obci. Děti od útlého věku jsou
přihlížejícími diváky, ale už v předškolním období jsou zapojovány do společných aktivit.
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Bohužel u jedné z původních rodin se vyskytuje problémové chování dosud. Její
nepřizpůsobiví obyvatelé nereagují na žádné výzvy sousedů, zástupců obce i orgánů činných
v trestním řízení. Právě tato rodina v minulosti nejvíce obci uškodila. Jak ukazuje i současný
pohled, problémy s ní stále přetrvávají.
V obci, kterou lidé považovali za domov, byla vždy nutná jistá tolerance. Všichni
nemohli být stejní, názorově se lišili. Nenávist se nemohla projevovat, pokud se měl zachovat
pocit bezpečí. Mocenské postavení nemohla žádná skupina rychle měnit na úkor jiných. Když
zradila zájmy členů, skončila tolerance.

3.7 Venkovská strava pohledem minulosti
Charakteristiku života v Horní Stříteži doplňuje informace o stolování a stravě.
Ve zdejším kraji bylo jídlo velkým obřadem a o svátcích zabralo velkou část dne. Obvykle
se stolovalo dvakrát denně, v 10 hodin a v 16 nebo 17 hodin odpoledne. Jedlo se rukama. Před
jídlem a po něm si každý umyl ruce. Lidová strava se příliš neodlišovala od obyvatel
v ostatních krajích.
Od konce 18. století počaly do stravy podstatným způsobem zasahovat brambory.
Pro mladovožický kraj jsou brambory charakteristické. Ze syrových brambor se dělaly
bosáky. V selských usedlostech se jedly vedle chleba hlavně s polévkou a s mlékem či
podmáslím ke snídani i k večeři. S oblibou se připravovaly škubánky.
Základem jídelníčku byl chleba, který se pekl doma. Chlebu obyvatelé prokazovali
velkou úctu. Ostatní pekařské výrobky se prodávaly ve městech. Z mouky se pekly vdolky,
lívance, o svátcích koláče. Specialitou posvícení bývaly koláče. O masopustu chyběly
koblihy.
V domácnosti se vyrábělo máslo, tvaroh a další potraviny.
Předci jedli maso výhradně jen o svátečních dnech. Hlavně drůbež a vepřové, jen
málo hovězí, telecí a skopové. Srnek, zajíců, lišek a koroptví bylo všude plno, ale končili
na stolech panstva. Hony zvěře byly výhradní záležitostí vrchnosti. Ryby, raci se jedli málo.
Oblíbená byly tradice zabíjačkových pochoutek, kdy se připravovaly jitrnice, jelita
a tlačenka. Vařila se polévka s velkými kroupami i polévka s krví. Nesměl chybět ovar
s křenem. Také škvarky a výpečky byly lákavým masovým pokrmem. Maso se také udilo,
zejména slanina a klobásky. Hlavní tajemství zabíjačkové kuchyně tkvělo ve směsi koření,
které každý řezník si sám připravoval. Jeho recepty se předávaly s pokolení na pokolení.63
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Pitná voda z okolních studánek nahrazovala vína, kávu, čaj, které se do mladovožické
lokality rozšiřovaly pomalu. Pivo nebo pálenka se na stole objevovaly jen o největších
svátcích v roce.
Na přelomu 19. a 20. století byla v domácnostech velká spotřeba hrachu a krup. Často
se vyskytovaly obilné a luštěninové kaše. V selských rodinách se jedly denně. Na Štědrý den
nesměl chybět houbový kuba.
Často se užívalo koření a bylinky. Sladilo se medem z vlastních včelstev.
V celé obci bylo hojně rozšířené ovoce. Oblast pěstování ovoce a zeleniny
se vývojem za období předchozích dvaceti let celkově velmi zúžila. Došlo k redukci
samozásobování. Jen několik rodin vyrábí domácí marmelády, ovocné šťávy a kompoty.
Časová náročnost přípravy jídel neumožňuje zaměstnaným ženám každodenní vaření. Tím
dochází i ke změnám stravovacího režimu v rodině, kdy se nestoluje denně pohromadě
u jednoho stolu. Členové rodiny se vrací domů v různý čas. Příjemným zjištěním je, že zdejší
charakteristická jídla z venkovského jídelníčku nevymizela. Při svátcích a o víkendech rodiny
vaří klasickou jihočeskou kuchyni.
3.7.1 Veřejné stravování
Předchůdce školní jídelny nesl název spolek pro školní kuchyni – polévkový ústav.
Měl 18 členů a byl založen 28. 8. 1908 s dotací 200 korun. Poskytoval žákům obecné školy
v Nové Vsi teplou polévku, jak dokládají slova: „Začátkem prosince 1909 započal opětovně
svoji činnost Polévkový ústav při zdejší škole. V období činnosti bylo podělováno 60 žáků
a celkem rozdáno 3235 porcí polévky.“64
S postupnými tendencemi k jednotnému způsobu života přicházely do zdejších obcí
změny stravovacích návyků. Děti se snažily žít doma podle zvyklostí ve škole a nutily
k přijetí i své rodiče. Nechtěly se lišit od spolužáků. Vlivem školní jídelny se postupně měnila
původní strava, složení, kvalita a s ní i zvyky neodmyslitelně patřící ke stolování.
Pro osamělé obyvatele bývá výhodné zajistit dodávky teplého jídla. Ve všední dny
jsou do obce rozváženy obědy z nedaleké jídelny. Uvedená pomoc sice nepokrývá zdaleka
všechny potřeby stárnoucí generace, ale napomáhá hledat nové způsoby k zajištění nezbytné
péče.
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3.8 Život v obci
Náves vždy bývala prostorem, kde se odehrával veřejný život. Zejména prostranství
před střítežskou kapličkou či novoveským kostelem opětovně ožívalo, když se konaly svatby,
pohřby či trhy a poutě. Procesí byla pořádána téměř denně.
Běžný den začal časně za ranního rozbřesku. A končil s večerním soumrakem.
Koloběh času přírody určoval i životní rytmus člověka. Než byla zavedena elektřina roku
1923 do Horní Stříteže, dodržovali obyvatelé zvyky neměnné po generace. S příchodem nové
éry, jež provázela elektrifikaci obce, přicházelo i odklánění se od přirozeného rytmu.
Hospodáři mohli déle pracovat a využívat mechanizaci s novým pohonem. První zemědělské
stroje nahrazují lidskou práci. Dokonce se objevuje první automobil. Usnadňuje cesty do měst
i obchodní činnost. Způsobí, že koňské povozy během padesáti let zcela vymizely a s nimi
i zvířata, která byla pro ně potřebná.
Důležitou roli v rozvíjení kultury a vztahů mezi lidmi sehrála mezilidská
komunikace, především prostřednictvím jazyka a řeči. Vesnické vztahy se vyvíjely po staletí.
Pevné zásady a pravidla dodržovali všichni bez výjimky. Není proto divu, když vztahy mezi
lidmi, rodinami i ve společnosti byly úplně jiné než dnes.
Zvláštnosti v komunikaci uprostřed dění na malé obci jsou na první pohled stále
viditelné. Pokud se potkají sousedé, většinou dialog nekončí slušným: „Dobrý den.“ Stačí
zavést řeč na počasí, na práci či na děti. Jestliže nejde o uspěchaného souseda, určitě
se rozhovor rozvine dál. Velkým pozitivem je, že se všichni navzájem znají. Ví, kde kdo
bydlí, jak to u něho doma vypadá.
Komunikace v obci nekončívá sousedskými rozhovory. Specifickou a potřebnou
úlohu sehrává v kontaktu s bezprostředním okolím. Komunikace navazuje na to, co člověk
denně zažívá. Vřelé komunikace se objevují i s lidmi ze sousední obce Mutice. Od nepaměti
měli lidé ze jmenovaných obcí k sobě blíže. Komunikace vede k podpoře kontaktů v obci.
Vztahuje se i na propagaci prostřednictvím médií a dalších komunikačních prostředků, jako je
internet, letáky a vývěsky.65
V tomto ohledu byla místní komunikace posílena v šedesátých letech minulého století
instalací obecního rozhlasu, který byl vybudován ze sbírky dobrovolných darů občanů.
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K významným prostředkům pro šíření informací v současnosti patří internet, jehož
existence absolutně ovlivnila šíření a přístup k informacím. I obec Nová Ves u Mladé Vožice
pochopila, že mít vlastní internetové stránky se vyplatí a vložená investice se vrátí.
Tím, jak se masové sdělovací prostředky podílejí na tvorbě hodnotového klimatu
ve společnosti, dochází k postupné likvidaci tradičních kultur venkovských a patriarchálních
společenství. Zprávy z médií ovlivňují veřejné mínění ve společenství.
3.8.2 Charakteristické rysy sociálního společenství v Horní Stříteži
Společenství obvykle vzniká z pocitu stejnosti určité skupiny lidí žijící v určitém
prostoru a vnímají vzájemné interakce společných cílů a hodnot. Vyžaduje sdílení s ostatními
lidmi, angažovanost a spolupráci v širším rozsahu.66
Společné cíle obyvatel směřují k zachování života na malé obci. Při vzájemné
kooperaci je věnováno nesmírné úsilí. Projevuje se zejména v následujících oblastech.
 Struktura obyvatelstva je poměrně stabilní.
 Sociální a kulturní infrastruktura nabývá vzestupné tendence.
 Zlepšuje se životní prostředí a ochrana přírodních zdrojů.
 Bydlení je dostupné nejen pro rekreanty, ale i pro trvale žijící občany.
 Požadavky na posílení dopravních spojení se bohužel nedaří uskutečnit. Problematika
je řešena individuální automobilovou dopravou.
 Sociální společenství pečuje nejen o své členy, ale nabízí pomoc i nově příchozím
obyvatelům.
 Zlepšuje se komunikace a informovanost občanů.
 Zájmová sdružení poskytují aktivity pro široké spektrum populace.
 Do středu zájmu se dostávají možnosti péče o starší generaci.
 Zlepšuje a posiluje sociální klima ve společenství.
 Usiluje o celkový rozvoj obce.
Uvedené skutečnosti vypovídají o tom, že je potřeba stavět mosty mezi jednotlivými
úrovněmi, aby životní prostor obce byl pro rodiny atraktivnější a lidé se cítili dobře. Lidé
chtějí nejen sami spolurozhodovat, ale chtějí také dosáhnout celkového blahobytu. Důležitou
roli proto hraje souhra mnoha faktorů, jako je sociální klima v obci, dostupnost bydlení,
nabídka pracovních míst, možnosti péče o děti, nabídky z oblasti volného času. Zdá se proto
smysluplné, že více obcí, jako je tomu tady, spolupracuje na organizačních záležitostech.
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3.8.3 Problematika izolovanosti v Horní Stříteži
Přestože otázkám vzájemných pozitivních vztahů je věnována v Horní Stříteži velká
pozornost, objevují se v obci lidé žijící v izolaci. Vybrali si tuto volbu dobrovolně? Nelze
jednoznačně odpovědět, že se straní společnosti.
U jedinců jež se nepodílí na práci v obci, je zachycen a vnímán jednak negativní
postoj k lidem, ale i dobrovolná izolace. Příčinou sice může být neztotožnění se s pravidly
soužití, sklony k porušování společenských norem – krádeže, návykové látky, zejména
alkohol a jiné okolnosti. Pro své nepřípustné chování bývají svými sousedy odmítáni a tímto
také vyřazováni ze společenského života. Někdy zůstávají vedeni jako členové místního
spolku, neboť do něho vstoupili ještě před vyvstalými problémy. Zda je toto pasivní členství
přínosem pro obě strany, zůstává otázkou.
Druhou izolovanou skupinu představují senioři, kteří ze zdravotních důvodů
se nemohou aktivně účastnit činností. Někteří izolaci volí dobrovolně – necítí se mezi lidmi
příjemně. Druzí zůstávají spíše pasivními diváky. Navazování kontaktů s izolovanými
obyvateli je mnohem těžší, bývají uzavření a ne příliš sdílní. Pozitivní krok nastává, když se
podaří přesvědčit o účasti na některé z akcí. Kladným příkladem mohou být jejich vrstevníci,
kteří se nebojí zasahovat do dění v komunitě. Snaží se svou účastí rozhodovat o změnách
v obci.
3.8.4 Význam výchovy společenství a jeho vliv na vývoj dítěte
Setkání nových obyvatel se starousedlíky se neobejde bez počáteční nedůvěry.
Prolomení bariér je otázkou času, ale hlavně přístupu samotných členů společenství. Zatímco
v minulosti bylo výsadou starosty obce uvítat příchozí obyvatele, je nyní tento akt v rukou
zástupců z řad členů spolku dobrovolných hasičů. Zpravidla po přestěhování do obce přichází
za novými občany, aby je seznámil s děním v obci a blízkém okolí. Poskytuje cenné
informace o životě společenství a nabídne účast na nejbližší společné akci. Nyní záleží na
nových sousedech, jak budou usilovat o začlenění do společenství, jak se budou podílet na
chodu vesnice.
Zkušenosti posledních let hovoří o tom, že noví obyvatele se rychle a snadno integrují
a navazují kontakty se sousedy a dalšími starousedlíky.
Někdy ovšem se může docházet k problémům. Zejména tehdy, když provází nové
usedlíky nepříznivé hodnocení z jejich dosavadního působiště. Právě zmíněné etiketování
komplikuje přirozené sbližování a jejich pozici ve společenství znevýhodňuje.
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Výchovou k toleranci, vzájemnému poznávání a respektování rozdílů lze rizika
snižovat a negativní dopady odstraňovat.
Otázky výchovy dětí a formování vztahů v rodině nelze chápat izolovaně, nýbrž také
na pozadí daných společenských ekonomických a sociálních struktur konkrétního životního
prostředí. Rodiny mají význam pro místní rozvoj s výhledem do budoucnosti. Cílem má být
vytváření životního prostoru obce za silné účasti obyvatel tak, aby byl atraktivní pro rodiny
s dětmi.
V rámci trávení volného času jsou každoročně připravovány tradiční aktivity v rámci
spolkové činnosti i za přispění samotných jednotlivců. Zůčastní se jich zpravidla celé
společenství i návštěvy rekreantů. Prostřednictvím výchovných momentů se děti učí žít
zodpovědně, komunikovat, toleranci k ostatním, sdílet společné radosti a hodnoty.
Většina rodin pečuje o udržování a obnovu místního hospodářství a kultury. Jsou
důležitými nositeli ekonomických aktivit. I rodina musí „hospodařit“ a plánovat. Taktéž
rodina a sousedské struktury jsou základní osnovou pomoci a pospolitosti. Znamená to
výchovu dětí k nadčasovým a společenským hodnotám.
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4. Vzdělávání a dostupnost školních institucí
O školství je všeobecně známo, že se stává obrazem společnosti. V minulosti měly
zdejší obce snahu zajistit vhodné podmínky k provozování školy. Z dochovaných kronik je
patrné, že primární stupeň absolvovali žáci v blízkosti svého bydliště.
Škola často stávala u kostela i u hřbitova, který býval v jeho blízkosti. To bylo ještě z
doby, kdy školy náležely k církvi. Školní dům patřil k lepším budovám. Ale ne vždy vypadal
jako klenot. Po dlouhé roky byly školy malé, skromné a dokonce jen dřevěné. Mnohé školy
musely být nově postavěny. Oproti bývalým budovám byly zvětšeny a opravovány. V 16.
století se školní stavení zvětšovala. Někdy také pomohly přírodní katastrofy, zejména oheň,
že nastala doba pro nové školní stavby či opravy.67
Uvnitř školních budov nebylo mnoho místností. Zpravidla velký sál, druhá učebna
bývala o něco menší. Dále jedna nebo dvě světnice jako byt učiteli. V hlavní síni stávala při
zdi katedra. V chudší škole místo katedry byl jen stoleček. Podle katedry visely dvě černé
tabule. Jedna určena pro psaní, druhá pro noty. Zbylá část místnosti byla naplněna nízkými
lavicemi. Kamna dodávala místnosti domácí ráz. U kamen stála lavice jako v selských
chalupách. I tady žáci sedali, když bylo učení.
Po staletí se vybavení venkovských škol téměř neměnilo. Výdaje na pořízení
kvalitnějšího zázemí pro žáky byli ve zdejší obci vysoké. Přesto nebylo pedagogům lhostejné,
v jakém stavu se škola nacházela, proto často apelovali na představitele obce.
V jakém stavu se nacházela budova školy v Nové Vsi, svědčí i následující slova
ze školní kroniky: „Během letošních prázdnin opravována byla stará školní budova, ovšem
povrchně, aby zastřela se úplně zbědovanost budovy laciným nátěrem ač všechna
neudržitelná bída zůstává a rok od roku se zhoršuje. Vše směřuje ku výmluvě, aby novostavba
školy mohla býti oddálena.“68
Nejen situace na počátku 20. století, ale i doba pozdější přinášela škole malými
krůčky příznivé změny. Lze tak usuzovat z následujících vět, jak obtížně se venkovským
školám dařilo. „Místní školní rada zakoupila do III. třídy nové dvousedadlové lavice pro 36
žáků v ceně 3000 Kč.“69 Pokud si uvědomíme, že se jednalo o rok 1939, byly jakékoliv výdaje
o to cennější.
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WINTER, Z. Zlatá doba měst českých. Dostupné z http://texty.citanka.cz/winter/zdtoc.html [cit. 2010-1-6].
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PFEIFEROVÁ, M.: Školní kronika obecné školy v Nové Vsi, rok 1939.
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Dnešním školním institucím se tehdejší školní třídy zdaleka nepodobaly. Avšak, kdo
poznal strukturu a způsob výuky jedné obecné škole, zpravidla dokáže identifikovat způsoby
většiny obecných škol. Většinou bývaly všude zřízeny stejně a řídily se stejnými řády
a zákony.
Tak ovšem tomu nebývalo za starých časů. Škola při kostele ani v témže místě
nebývala nic stálého. Dočasný ráz škol také závisel na tom, jaké učitele pražská univerzita
poslala do školy, jak byli učitelé s obživou v místě spokojeni a jací žáci přišli. Když se
nepodařilo získat některý rok do školy schopného učitele, nebyla škola žádná do té doby, než
se zase ji podařilo vzkřísit.70

4.1 Vznik blízkých obecných škol
Počátky historického elementárního vzdělávání v mikroregionu Mladovožicka sahají
do dávné historie. První školou v blízkém okolí se nejspíše stala obecná škola v Mladé
Vožici. Písemné zmínky pochází již z roku 1605. Za povšimnutí stojí, že se v 19. století
jednalo o školu trojtřídní. V první a v druhé třídě se vyučovalo česky, ve třetí německy.
V roce 1850, přesněji 2. září, byla tato trojtřídka povýšena na vzornou školu. Bývalo celkem
běžné, že školní budovy byly stíhány přírodními katastrofami, jak uvádí zápis z roku 1865,
kdy v noci z 24. na 25. května škola celá vyhořela. Tehdy bylo třeba zajistit novou budovu,
a proto byl zakoupen dům č. p. 24. V roce 1893 byl v Mladé Vožici v nové budově otevřen
1. ročník měšťanské školy. V témže roce byl rovněž zakoupen pozemek na stavbu nové
školy a vykoupen dům č. p. 25. Stavba měšťanské školy byla zahájena 7. března roku
1913 dokončena o rok později 20. září. V jubilejním roce 1915 byla nazvána „Husův dům“.71
Správa obou budov, jak obecné, tak i měšťanské byla spojena pod jedno vedení.72
V okolí další venkovské školy přibývaly jen pomalu. Zajímavý začátek provázel
vznik školy v Ratibořských Horách, a to již začátkem 17. století, kdy se městečko stalo,
díky živému hornickému ruchu, centrem pozornosti. Těžba zlata stála za rozmachem řemesel
a v návaznosti na ně byla zřízena modlitebna. K ní přibyla městská škola, kterou si vydržovali
měšťané sami. Sloužila převážně jejich dětem. Vrchnost si nepřála, aby řemeslníci a sedláci
posílali své děti do škol bez jejího svolení. V 18. století triviální školu navštěvovalo 150 dětí
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pod vedením jednoho učitele a jeho pomocníka. Po výstavbě školní budovy roku 1888 sídlí
v ní základní škola dodnes.73
Informace o školství v lokalitě doplňují získané prameny od rodáků z Malovic. Roku
1832 se malovická škola stala školou veřejnou a trvala až do roku 1868. O tři roky později,
tedy v roce 1871, byla opětovně povolena a roku 1876 se dokonce dočkala nové školní
budovy. Chodilo do ní na padesát žáků. V roce 1948 byla škola na šest let uzavřena. Po té
opět ožila, než přišel definitivní zánik její existence roku 1968, kdy pro nedostatečný počet
žáků byla uzavřena. Osud školní budovy byl zpečetěn, když se státní statek rozhodl z ní
vytvořit bytové jednotky, do kterých se však nikdo nenastěhoval a školní budova po roce
1989 připadla restituentovi.74
Obecná škola v Šebířově byla postavena přibližně v roce 1890. Lze předpokládat, že
se v ní od té doby začalo i vyučovat, a to až do roku 1983, kdy vyučování, zřejmě ročníkem
1982/1983 skončilo. Děti již následující školní rok od 1. ročníku dojížděly do základní školy
v Mladé Vožici. Mateřská škola v Šebířově byla postavena nová a dána do užívání 15. října
1978. Zařízení provozovalo místní JZD, které využívalo kuchyň ve školce i jako vyvařovnu
pro své členy a brigádníky. Provoz mateřské školy skončil v roce 1991. Jednak z důvodu
začínajícího rozpadu JZD, kdy obec její provoz nepřevzala, neboť předškolní zařízení
navštěvovalo v té době v průměru jen 6 dětí. Bývalý okresní úřad dále odmítal přispívat na
provoz tohoto zařízení.75 O zániku školy informovalo úřední rozhodnutí.
Borotín, který svou školu připomíná za vlády Marie Terezie, datuje její novodobou
historii s položením základního kamene nové budovy roku 1896. Právě zdejší škola si udržela
své žáky dosud a může být příkladem pro ostatní venkovské školy, svou jedinečností
a otevřeným přístupem k rodičům. Navíc tato škola promlouvá k veřejnosti i tím, jak se
pokusila zajistit bezplatně pronajatým automobilem svoz 6 žáků ze spádových oblastí.
O uvedenou službu projevili zájem další rodiče, jimž by doprava působila komplikace.
Otevřenost a vstřícnost i specifické zaměření školy mohou být jednou z možností, jak získat
pro školu trvalejší zájem veřejnosti.
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Nejstarší zprávy o zřízení školy v Nové Vsi nebyly dosud nalezeny. Snad mimo zápis
na posledním listu farní matriky z r. 1687: „Schola erecta in Jundo ad Parochiam spectante.
Inhabitari coepit 1691.“76
V devatenáctém století se objevují četné informace o zdejší škole. Dle výroku Karla
Maršíčka, jehož otec na zdejší škole působil po dobu 46 let, jsou ve školní kronice zapsány
záznamy o vývoji školy. K popisu školy, který napovídá o stavu školní budovy, ale
i organizaci výuky hovoří následující. Novoveská škola byla dřevěná a stávala na témže
místě, kde stojí dům doposud. Je v něm umístěn obecní úřad.
Původně byla jednotřídní. V letech 1840 až 1850 byla škola rozšířena na dvojtřídní.
Mezitím se žáci vzdělávali v domě č. 5 u Stiborů. Zde také bydlel zmíněný učitel Václav
Maršíček. Roku 1875 došlo k rozšíření školy na trojtřídní a učilo se v jedné místnosti, a to
v domě Jana Pavlíka za roční nájem 90 zlatých.
Významný den pro vývoj zdejší školy hovoří o 26. červenci roku 1877, kdy byl
položen základní kámen k nové školní budově.
Po učiteli Václavu Maršíčkovi následoval jeho syn Antonín Maršíček. Kronika uvádí
i následující pedagogy – Lukáše Ledvinku, od roku 1875 řídícími učiteli byli v letech:
 1875—1879 Antonín Janák
 1879—1885 Vojtěch Dolejší
 1886—1898 Václav Wanke
 1899—1901 Josef Veger
 1901—1923 Antonín Pavlík
 1923—1934 Antonín Ráb
 1935—1948 Marie Pfeiferová
 1949—1968 František Čížek
 do roku 1977 Jiří Pubal.
Uběhlo dvanáct let, když roku 1887 byla otevřena čtvrtá třída. Pro velký počet žactva
muselo se vyučovat dokonce v hostinci p. Kubálka (tento rod je na hospodě v Nové Vsi od
r. 1751, kdy ji koupil od Jana Veselého).
Vlivem změn při postupném zřizování obecných škol v okolí, kdy roku 1889 byla
zřízena expositura v Oldřichově pro obce Oldřichov a Moraveč, dochází k odlivu žáků
do jiných škol.

76
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Zejména znatelný úbytek nastává v roce 1927. Tehdy se osamostatnily Petrovice.
Okresní školský výbor na základě výnosu zemské školní rady ze dne 27. srpna 1924 souhlasil
se zřízením samostatné jednotřídní školy v Petrovicích.77 V Nové Vsi zůstala pak zase
jenom trojtřídní škola.
V návaznosti na novoveskou školu a faru stojí za zmínku informace, že změny
zaznamenává také byt pana řídícího roku 1875, kdy byl přestavěn domek, zvaný „kaplanka“.
Uvedenou nemovitost odkázal faře děkan Jan Zving roku 1827 a bydlel v něm kaplan
a později novoveský děkan Josef Decara.
Roku 1900 v okolí obce Horní Střítež stálo hned několik obecních škol – Hlasivo,
Hoštice-čtyřtřídní, Chotoviny, Šebířov, Smilovy Hory (1864), Sudoměřice u Tábora,
Oldřichov, Petrovice, Miličín. Počet škol odpovídal i tehdejšímu početnému zastoupení
obyvatelstva.
Dle informací z dostupných pramenů vyplývalo, že do 1. třídy, která zahrnovala žáky
prvního a druhého ročníku, chodilo i 80 žáků. Třídy musely být velmi přeplněné a žáci
se v nich cítili stísněně. Není proto divu, že se rozeběhly do všech stran, jakmile školní
vyučování skončilo. Většina žáků pospíchala domů, aby se věnovala povinnostem
v domácnosti a v hospodářství.
V týdnu několikrát probíhala výuka náboženství, kterou vedli duchovní přímo
ve třídách, ale většinou také na faře či v kostele.
Jak je naznačeno ze získaných materiálů, síť elementárních škol na počátku minulého
století byla velmi roztáhlá. Přesto některá opatření znamenala pro žáky a jejich rodiny
omezení, jež docházku do škol provázela.
Žáci ze spádových oblastí nemohli docházet do jiné obecné školy, než byla obci
přidělena, ačkoli to z hlediska vzdálenosti měli lepší.
Kvalita výuky byla ve školách značně rozdílná. Výpovědi pamětníků poukazují na
problémy v pedagogickém působení učitelů. Zajímavé bylo zjištění, že na počátku 19. století
vyučovali v místních školách jen pedagogové – muži, ale postupem času se dostávaly
k učitelské profesi ženy. Nejprve pracovaly jako pomocné učitelky, později učily zcela
samostatně. Což ukazuje v závěru existence roku 1977 příklad obecné školy v Nové Vsi.
4.1.1 Vzdělávání žáků v místních školách
Pro zaměstnané rodiče a jejich děti zřídilo JZD nejbližší mateřskou školu
v Doležalově domě v Nové Vsi. (strana 13, obrázek č. 2)
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Také obecná škola v Nové Vsi v 60. letech minulého století poskytovala venkovským
dětem vzdělávání do 5. ročníku. Přes zimu probíhala tzv. rodinná škola, žáci se věnovali
praktickým činnostem, např. si šili osobní věci.
Poté navštěvovaly měšťanku v Mladé Vožici, a to do 8. ročníku. 9. ročník měšťanské
školy byl zaveden jako pokusný. Z něho odcházeli absolventi „do učení“.
Pro žáky byla určena spádová „dvanáctiletka“ ve Voticích. Protože v tomto čase se
Střítež nacházela pod správou votického okresu, byl zajištěn přímý autobus do Votic. Pro
mnoho obyvatel okolních obcí to znamenalo, že mohli dojíždět za prací např. do Tesly ve
Voticích či do závodů v Miličíně.78
Ve výčtu možností v obci neměla by být opomenuta zmínka o krátké existenci
hospodářské školy v Nové Vsi. Na politický nátlak 1. listopadu se otevřel I. ročník nově
zřízené lidové hospodářské školy. Navštěvovalo jej 37 žáků a správcem byl Antonín Ráb.
Vyučovali zde i další pedagogové – Ladislav Doležal, Antonín Pavlík, Inna Adámková, Karel
Doležal, Anežka Marešová. Vyučovalo se ve čtvrtek a v neděli v prostorách obecné školy.79
4.1.2 Organizace školní docházky
Vyučování začínalo od deváté hodiny ranní a končilo kolem jedné hodiny odpolední.
Předměty byly řazeny dle rozhodnutí pedagoga. Většinou začátek zahajovaly hodiny českého
jazyka a psaní či matematiky. Odpolední předměty byly orientovány prakticky. Patřila sem
výuka pracovních činností, tělesné, výtvarné či hudební výchovy. Žáci rovněž připravovali
školní divadelní představení a různé slavnosti a průvody.
Po nástupu jednotné školy v roce 1948 dochází k mechanickému pojetí školního
života. Vyučování probíhá od osmé hodiny ranní dle rozvrhů tříd. Bez ohledu na potřeby
venkovských žáků je obecná škola nucena se přizpůsobit státnímu vedení, a to až do jejího
uzavření roku 1977.
4.1.3 Výchovné prostředky ve škole
O tom, že škola je významným sociálním, ale zároveň výchovným prostředím bylo
napsáno mnoho řádků. Měla by vést žáky nejen k svobodnému rozhodování, ale také
k odpovědnosti. Což předpokládá, že existují závazné normy a jejich porušování má pro žáky
následky. Minulá století měla velmi pestrou škálu výchovných prostředků. Výjimkou
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v obecné škole nebyly ani fyzické tresty – bití – pohlavky, rány rákoskou, klečení na hrachu,
v koutě.
V jednom se bývalí žáci obecné školy shodují. Veškeré výše uvedené možnosti byly
pro ně lepší než žalování pedagoga rodičům. Raději přijali trest od učitele než od svých
rodičů. Za vše hovoří následující zkušenost: „Do obecné školy v Nové Vsi jsme většinou
docházeli pěšky. Před obcí se k nám přidávali Mutičáci, kteří rovněž navštěvovali školu. Toto
docházení mělo svůj význam – sbližovali jsme se k lumpárnám a bojům. Ačkoli obecná škola
v mém ročníku měla jen 10 žáků, vystačili jsme si nejen v hodinách s naším panem učitelem,
ale i hodinách náboženství, kdy jsme každý den chodili na faru i do kostela ministrovat.
Obzvláště moje matka, jež byla velmi pobožná, tak dbala, abych se choval dobře aspoň
v kostele. Jednou jsem Kaplánka pořádně rozzlobil. Domluvili jsme se s kamarádem, že
sebereme chrousty. Přestupný rok nabízel obzvláště dobrou sklizeň. Holky pištěly, jak
si chrousty vyndávaly z vlasů. Neviděl jsem tolik Kaplánka zuřit. Ran jsem dostal nepočítaně,
ale doma jsem dostal od maminky, která nevydržela, že jsem zlobil při výuce náboženství.
Protože Kaplánek k nám chodil na nedělní oběd i vánoční svátky, schytal jsem to zleva
i zprava. Táta mě bránil, aby maminka přestala, ale tentokrát máma neposlouchala.“80
Obdobně hovoří i ostatní pamětníci. Nevnímali negativně spravedlivě udělené fyzické
tresty ve škole. Brali je jako následek svých přestupků. Z čeho měli skutečně obavy, byla
zloba vlastních rodičů.
Kromě donucovacích kázeňských prostředků se objevují svědectví o pozitivním
hodnocení žáků za vynikající prospěch i za přípravu a účast na pořádané místní tradiční
slavnosti.
4.1.4 Pedagogický sbor
V čele každé obecné školy stál pan řídící. Jak je patrno z dochovaných zápisů
v kronice školy, byl velmi oblíben, nejen žáky, ale i veřejností. Jeho vážnosti dodával zájem
o společenské dění a činnosti vedoucí k aktivizaci žáků. Pan řídící společně s pedagogy
a pomocnými učiteli tvořili učitelský sbor. Z dobových zápisů není pochyb, že pedagogové
byli vlastenecky aktivní v každé éře dějin. Reflektovali na události ve spolčnosti.
Svědectví o jejich vlastenecké účasti je možno doložit zápisy ze školní kroniky na den
28. říjen 1918. „Tím se vrací národu našemu opětovně svoboda po 300 letém ujařmení.
Národ náš má opět volně hospodařiti ve svém samostatném státě. … na počest této slavné
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události ozdobena byla školní budova poprvé v barvách jedině národních.“81 Pedagogové
měli zájem na uceleném výkladu historických faktů. Dokonce správce školy a učitel
v blízkých Malovicích František Chalupský sepsal dějiny osady Nové Vsi, která se původně
nacházela na kopci k Těmicům a nesla název Lazice. Po jeho smrti poznámky otiskl
novoveský učitel Josef Veger v časopise Tábor ročník XXXVII. (1900).
Následující věty vypovídají o nelehké cestě venkovského chlapce k učitelskému
povolání v 19. století. František Chalupský se narodil v rodině rolníka v Záboří u Volyně.
Když vystudoval reálné gymnázium v Táboře, následovalo studium na učitelských ústavech
v Soběslavi a v Praze. Vysvědčení dospělosti obdržel v Praze 9. června roku 1883
a 1. prosince téhož roku byl ustanoven prozatímním podučitelem v Janově. 23. listopadu roku
1885 přichází do Nové Vsi. Závěrečné vysvědčení učitelské způsobilosti získává
na učitelském ústavu v Českých Budějovicích 13. května 1883 a je jmenován definitivním
podučitelem. Stejného roku se stává správcem školy v Malovicích. Zde umírá 2. května 1898.
Pohřben je na starém hřbitově novoveském, kde mu učitelstvo nechalo zasadit desku (omylem
došlo k chybnému uvedení příjmení – Chalupecký).82
Uvedená data ukazují postoupnost a dobu trvání vzdělávání tehdejších pedagogů.
Ovšem

neukazují

na

to,

že tento

venkovský učitel

působil

v odlehlé lokalitě

ve zjevně neutěšených podmínkách. Nelitoval svého času ani finančních prostředků, které pak
vynaložil na pracné shromažďování historických dat o této oblasti.
Pedagog 19. století musel mít dobrý fyzický potenciál a hlasový fond, pokud chtěl
zvládnout vysoký počet žáků ve třídě, přinutit je vzdělávat.
Tehdejší pedagogové se věnovali žákům rozmanitého věku od 6 do 11 let. Vyučování
probíhalo paralelně s několika skupinami žáků v jedné vyučovací hodině. Tento způsob
vyučování kladl velké nároky na pedagogické mistrovství každého kantora. Jak s tolika
různými věkovými kategoriemi žáků zvládnout probrat vyučovanou látku? Pedagog musel
se věnovat nejen každé skupině žáků zvlášť, ale zároveň sledovat výuku celého kolektivu dětí.
Z tohoto lze usuzovat, že příležitostí pro individuální práci se žákem nebylo mnoho.
Nejen ředitel instituce se těšil velké vážnosti, obdobně i další kantoři. V minulosti
neměli pedagogové zaručeny sociální jistoty. Záleželo na představitelích obce, jak
přistupovali ke vzdělávání. Dle jejich uvážení přidělovali škole finanční prostředky na plat
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pedagogů. Často jeho výše nestačila ani na nejnutnější zajištění životních potřeb, proto učitelé
docházeli do rodin, kde byli podělováni jídlem. Docházka do rodin umožnila pedagogům
poznat prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Měla také preventivní charakter pro děti zvláště
neposlušné či slabé v prospěchu.
Učitelé se zajímali o dění ve společnosti a aktivně se účastnili různých setkání
pedagogů. „…celý sbor učitelský se účastnil pracovní schůze jihočeského učitelstva konané
ku příležitosti oslav Žižkových v Táboře.“83 Sami často byli iniciátory změn ve zdejší obci
a jejím okolí, když se snažili prostřednictvím žáků působit i na rodiče. Ne vždy se setkali
jejich přínosné snahy s pochopením rodičovské veřejnosti: „Na den 8. listopadu svolal sbor
učitelský rodiče dítek do školy za účelem založení sdružení. Bohužel, že přes možnou agitaci
sešlo se pouze 5 osob, takže účelu nemohlo být dosaženo.“84 V přijímání nových pravidel
bývali venkovští obyvatelé skeptičtí a pasivní. Dokonce ani veřejností uznávaný správce
školy často nepomohl prosadit pozitivní změny v životě školy.
Výuka v době německé okupace byla obzvláště složitá. Nucené způsoby vedení
vyučování doléhaly na kantory i žáky negativně. Kromě násilně zaváděné výuky německého
jazyka, byli žáci využíváni k pracovní činnosti pro německou armádu. Navíc se nedostávalo
školních pomůcek, zejména papíru, tak museli velmi šetřit.
Postupně byla škola pro žáky zavřená a vyklizená, když v roce 1944 ji obsadili
Němci. Ponuré období zakončilo osvobození roku 1945. Nutno podotknout, že se těchto dnů
žádný novoveský učitel nedožil – byli zabiti německými vojáky jednotky SS. Následoval
návrat k řádu obecné školy.

Finanční ohodnocení pedagogů
Učitelé svou mzdu rozmnožovali také tím, že nechávali žáky ze zámožných rodin
po škole a opakovali s nimi učení, tzv. "privát". Takoví žáci byli označeni "privátníci". Privát
udržel se až do nové doby. Kdyby veškerý důchod spočítali v penězích, měl v 16. století
správce při škole asi kolem 80 kop. Druzí učitelé měli peněz mnohem méně. Správce chudé
školy měl daleko pod průměr 80 kop, to je evidentně patrné.85
Finanční potřeby pedagogů byly neuspokojovány nejen nyní, ale i v minulosti. Jaké
mzdy pobírali učitelé před 100 lety, když v dobách největší drahoty C. k. školní rada
za souhlasu zemské správní komise výnosem z 5. srpna 1916 povolila zvláštní přídavky
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drahotní. Řídící učitel obdržel 6 K 66 h, učitel 1. třídy 3 K 33h, učitel 2. třídy 5 K,
individuální učitelka 3 K 33h.86
Také dnes se setkáváme s tendencí zřizovatele, která se snaží pedagogům a škole
finančně pomáhat. Pokud se však nepodaří uspokojit požadavky: „…učitel buď na to má,
nebo odchází.“87 Ohodnocení pedagogické práce, zejména muži - učitelé vnímají jako
nedostatečné. Jsou to právě oni, kteří školství v mikroregionu opouští a odchází
za lukrativnějším výdělkem.

4.2 Školní zařízení v 2. polovině 20. století až po současnost
Pro potřebu zaměstnanosti žen, začaly vznikat mateřské školy i v malých obcích.
Každá vesnice měla přidělenu spádovou mateřskou školu a do jiného zařízení se děti dostaly
zcela výjimečně, byť při dojíždění zaměstnaných rodičů měly k jiné blíže. Tento trend
budování školských zařízení z dob socialismu nebyl pro venkov typický. Důsledek se projevil
během velmi krátké doby. Mateřské školy po roce 1989 začaly v malých obcích postupně
zanikat. V rámci dosahu působení obce, se jednalo zejména o mateřskou školu
v Oldřichově. Další předškolní zařízení zanikla i ve vzdálenějších obcích – Šebířově.
Jediná mateřská škola pro zdejší lokalitu zůstala zachována v Mladé Vožici.
Je několik let zcela zaplněna místními dětmi, jež jsou upřednostňovány před dětmi z mnohých
dojíždějících obcí. Tento problém zůstává po delší dobu místní samosprávou nedořešen.
Obyvatelé obcí nemají možnost umístit své děti do jiných předškolních zařízení, protože
v okolí již žádné mateřské školy neexistují. Obce Miličín a Borotín, které mají vlastní
předškolní zařízení, spadají pod správu středočeského kraje. Tento faktor umístění dítěte
do předškolního zařízení zásadním způsobem limituje zaměstnanost žen, matek v okolních
obcích.
Pohled na základní školy je obdobný. Síť základních škol už není tak hustá, jako tomu
bylo v minulosti. S úbytkem vesnického obyvatelstva zanikla většina zdejších obecních škol.
Žáci dojíždí do jediné základní školy, a to do 7km vzdáleného města Mladá Vožice. Další
základní školy se nacházejí v obcích Miličín, Ratiborské Hory a Chotoviny. Nižší stupeň
gymnázia navštěvují žáci v Táboře, v Pelhřimově – obě okresní města jsou vzdálena přes
dvacet kilometrů.
Středoškolské vzdělávání není tak řešeno pouze v místním regionu, ale daleko za jeho
hranicemi. Žáci středních škol se připravují v různých oborech středních škol. Většina dětí
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denně dojíždí domů. Právě tento fakt klade nemalé nároky na rodiče a na jejich časové
a finanční možnosti. Zdejší rodiče kladou velký důraz na vzdělávání svých dětí. Tomuto faktu
podřizují i své osobní zájmy.
Děti v obci často dosahují vyššího vzdělání než jejich předkové. Přibylo
vysokoškoláků, kteří svou pracovní kariéru zahajují v místě studia, ale často se do svého
rodiště vrací obohaceni o nové zkušenosti. O tom zda zde setrvají, rozhoduje možnost
pracovního uplatnění.

4.3 Tradice provázející školní docházku
V současném světě se školní tradice z programových cílů škol stále více vytrácejí.
Nelze opomenout při listování starými školními kronikami, že se při různých příležitostech
slavilo. Bez zajímavosti nezůstávají ani témata, která byla zvolena. Od příprav spojených
s různými církevními svátky nebylo daleko k oslavám vztahujícím se k ročním obdobím.
Slavnostní zahájení či ukončení školního roku bylo každoročně významnou událostí i pro
obec. Důvody pro uskutečňování slavnostních okamžiků se nacházely také ve dnech, kdy měl
narozeniny prezident republiky, významný vlastenec, rodák, ale i kdy byl očekáván příjezd
veřejně známé osobnosti.
Padesátá léta minulého století byla spojována s politickými zákazy. Mocenský nátlak
komunistické vlády způsobil, že tradiční církevní i světské oslavy ve školách byly
nahrazovány v průběhu 60. až 70. let nebývalou frekvencí svátků a uctívání výročí
politických. V živé paměti rodáků nalezneme svátek Mezinárodní den žen – MDŽ, který
vyzdvihoval roli ženy ve společnosti. Děti pod vedením „soudružek učitelek“ připravovaly
pásmo básniček, zpívání i krátkých scének. Na konci vystoupení přinesly maminkám
i babičkám červený karafiát a vlastnoručně vyrobené přáníčko.
1. květen byl oslavován jako svátek práce. Byl masovou událostí, kdy celá škola se
s barevnými mávátky, vyrobenými jen pro tuto příležitost, zúčastnila prvomájového průvodu.
Za žáky pochodovali všichni pracující z okolních továren a družstev. Průvod uzavíraly
nazdobené alegorické vozy s politickými hesly. Shromáždění se konalo na náměstí v Mladé
Vožici, kde byla postavena improvizovaná tribuna. Na ní stáli významní zástupci z lidu a žáci
školy recitovali agitační poezii.
Svátky o 5. a 9. květnu se nesly v duchu osvobození Československa Rudou armádou.
Osvobozování Plzeňska armádou spojeneckých vojsk se záměrně opomíjelo. Ve školách
probíhaly besedy s účastníky válečných událostí. Žáci každoročně stáli v pionýrském kroji
u pomníku padlých hrdinů a pokládali květiny, na místa událostí z roku 1945.
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Mezinárodní den dětí býval za socialismu opět masovou událostí. Odehrával se
na fotbalovém hřišti. Děti se účastnily různých soutěží. Odpoledne bylo zakončeno
sportovním utkáním, učitelé versus žáci.
Ve školách probíhaly i politické oslavy dle vzoru Sovětského svazu. VŘSR (Velká
říjnová socialistická revoluce) či Dny armády. S politickými myšlenkami byly spojeny
různé pionýrské a svazácké přehlídky, slavnosti a srazy – Pionýrský lampiónový průvod,
Partyzánský samopal, apod.
Ač se jednalo o záměrnou politickou manipulaci, bývala většinou bezproblémově
přijímána. To se ovšem nedá říci o vytváření „socialistických nástěnek“ s rudými nápisy
a fotografiemi či výstřižky se soudruhem Leninem a Gottwaldem. Právě vzorné politické
vystupování školy bývalo důležitější než průběh svátků a citové prožívání žáků.
Z rozhovorů s pamětníky nad slavnostními událostmi ve škole v Nové Vsi i v Mladé
Vožici vyplynulo, že svěřené úkoly, které nám dnes přijdou pro děti nepřijatelné, účastníci
negativně nevnímali.
V autentických výpovědích rodáků se objevují rozpory v porovnání s informacemi
uvedenými ve školní kronice. Zejména pokud šlo o „stranické zájmy“. Pozitivní hodnocení
zapsaná učitelkou do školní kroniky bývají v rozporu s výpověďmi bývalých žáků. Spíše
stroze konstatují dění ve škole než, aby uváděly podrobnosti jako zápis z roku 1969: „Dne 21.
12. byla v Kulturním domě Vánoční besídka. Žáci připravili bohatý program.“88 Není
uvedeno na rozdíl od předchozích zápisů, o jaký program šlo, jak byl diváky přijat. Je však
zřejmé, že v těchto letech se začaly oslavy konat na místo ve škole v nově zřízeném kulturním
domě.
Na menších školách v okolí, kde zpravidla fungují partnerské vztahy školy a rodiny,
jsou rodiče do slavností přirozeně vtaženi. Potvrzuje to i rozhovor s pedagogy působící
na základní škole v Borotíně a v Miličíně. Jako přínosné ve spolupráci vidí zvyšující se zájem
rodičů o práci školy, podílení se na slavnostech. Hlubší rozměr znamená udržení chodu školy
ve vesnickém prostředí.
Za zmínku ve školách stojí příprava na Vánoce či Velikonoce spojená s besídkou,
s výstavami dětských produktů, s vystoupením. Den dětí na rozdíl od socialistické minulosti
zaznamenal výrazný posun k zájmům dětí.
Den Země neopomíjí akce spojené s ekologií, které se intenzivně věnují například
v základní škole v Miličíně, která ve svém školním vzdělávacím programu se specializuje
na environmentální výchovu. Slavnostní ráz mívají i sportovní události spojené se základní
88

VILIMOVSKÁ, R.: Školní kronika obecné školy v Nové Vsi IV, rok 1969.
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školou v Borotíně, kde se úspěšně několik let hraje II. nejvyšší žákovská basketbalová liga.
Tento argument do jmenované základní školy přilákal nové žáky, kteří dojíždí za kvalitním
sportem z Tábora.
Jak vnímají obdobné aktivity základní školy na malém městě? Dle informací
od pedagogů a představitelů města Mladá Vožice zájem o školní činnosti spíše upadá. Škola
je více vnímána jako samostatný organismus žijící sám pro sebe. Ze zjištěných skutečností
plyne, že na vině není nedostatečná informovanost o připravovaných činnostech, ale spíše
„klientský“ přístup samotné školy k rodičům. Zdejší základní škola si poněkud zachovává
tradiční odstup od veřejnosti. Projevy je možno navenek vidět i v autoritativním způsobu
jednání s rodiči. Pověsti školy také neprospívají dlouhodobé osobní spory čelních
představitelů základní školy s městským úřadem. Nastíněné skutečnosti jsou všeobecně velmi
citlivě veřejností vnímány. Možno právě pro uvedené důvody opadá zájem o tradiční činnosti
vedoucí ke vzájemné spolupráci žáků, rodičů a veřejnosti.
Poslední dubnový den od dávných dob patřil čarodějnicím. Školy v tento čas
připravují výstavy, organizují slavnostní průvody s lampióny k připravené hranici. Součástí
večerních slavností bývá pobyt u zapálené hranice či opékání vuřtů.
Výraznou změnou prošla veřejná podoba svátku. Představení se odehrávají
v komornějším a většinou důvěrně známém prostředí. Při zamyšlení nad otázkou Jaké se
objevují nové tradice, lze říci, že není jich mnoho. Oslavované svátky západních zemí
vstupují do zdejších končin jen okrajově a velmi pomalu. Do povědomí se dostal žákům
Valentýn a Halloween, ale nemá dostatek potřebné podpory, aby nabyl výraznějšího
postavení mezi tradičními oslavami.
Co zcela chybí na zdejších školách, jsou Dny otevřených dveří, které umožňují
veřejnosti netradičně trávit čas ve školním prostředí. Obdobou slavnostního představení
základní školy v Mladé Vožici je Akademie, kdy se prezentují jednotlivé školní třídy a
zájmové kroužky.
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4.3.1 Význam školních tradic
Jaký je význam školních tradic? Přináší změny do zdánlivě všedních dnů. Zmíněné
události jsou vnímány určitě pozitivně. Avšak je nutné poznamenat, že se zvolna z těchto
oslav vytrácí vlastní aktivní účast žáků na jejich přípravě a průběhu.
Pro přípravy je charakteristické, že probíhají ve vzájemné kooperaci. Nejdůležitější
důraz není bezchybný průběh a veřejnosti prezentovaný stoprocentní výsledek. Pro účastníky
by mělo mít pozitivně laděné prožívání.
Někteří ze zdejších pedagogů často radostné události vnímají jako povinnost působící
na účastníky stresově. Ale je to právě pocit uspokojení ze společně prožitých okamžiků,
sdílená radost, které by měly být výsledkem. Stejně tak se učí přebírat odpovědnost
za svěřené úkoly. Oceněním a pozitivním hodnocení posilují emotivní stránku osobnosti.
Nejde pouze o zpestření školního života, ale učí děti soužití a činnostem s druhými lidmi.
Činnosti sestavené samotnými žáky, vedou ke zvýšenému zájmu, vzájemnému naslouchání,
respektování.
V čem spočívá význam školních tradic na venkovské škole? Smysluplnost se nachází
v kooperativních činnostech, předvedení činností před rodiči i veřejností. Mohou směřovat
k dobrovolným, někdy také ke komerčním cílům.
Při dlouhodobém ovlivňování je nutné zdůraznit kvalitní výchovnou práci
s nechybějící motivací. Přičemž cíl činnosti by měl odpovídat konkrétní věkové skupině.
Stejné uvažování zaznamenává dimenze dobrovolnosti a možnosti výběru. Předpokladem
kvalitního vedení je odpovědnost dospělého a zvážení možných úskalí a rizik.
Z výše uvedených důvodů by školní tradiční činnosti měly na školách zůstat.
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5. Socializace a volný čas v rámci obce
Způsoby trávení volného času se ve zkoumaných oblastech zásadně neliší a zůstávají
od poloviny devadesátých let minulého století stabilní. Nejčastěji ze všech sledovaných
aktivit tráví lidé svůj volný čas udržováním sociálních kontaktů, tedy návštěvami příbuzných,
známých, sousedů. Dále se zvyšuje počet lidí, kteří tráví chvíle volna zájmovými aktivitami,
zálibami, sledováním televize. Mezi častěji vykonávané aktivity ve volném čase patří také
spolková činnost, návštěvy místní hospody a klubovny, příprava akcí pro děti. Nechybí ani
pasivní odpočinek.
Charakteristickým rysem trávení volného času je ve všech rodinách především
orientace na privátní sféru, tedy prostředí domova a okruhu blízkých lidí. (Příloha 4) Starší
generace tráví častěji čas na zahrádkách či pasivním odpočinkem.
Dle dávných zvyků zdejší lidé vyhledávali stín lípy, která do roku 2008 tvořila
dominantu prostranství u kapličky. Sedávali pod ní a povídali si. Zdravili kolemjdoucí
i projíždějící. Jakoby s pádem této památné lípy ustal zvyk starší generace zastavit se
a popovídat si na tomto místě.
Jen malá část obyvatel sledované obce se ve volném čase věnuje aktivitám, které jsou
zaměřeny na osobnostní rozvoj, sebevzdělávání, návštěvy divadelních představení, hudebních
koncertů. Mnozí jsou orientováni na zapojení se do života komunity, činnosti v zájmových
spolcích a zájmových sdruženích, účastní se schůzí spojených s konkrétními aktivitami.
Naopak od roku 2000 klesá podíl lidí, kteří navštěvují místní bohoslužby a okolní kostely.
Kultura v obci a volný čas jsou dlouhodobě považovány za nejméně problematickou
oblast. Avšak i malá obec jakou bezesporu Horní Střítež je, řeší obtíže spojené s finančními
náklady spojenými s organizací volného času. Finanční rozpočty obcí bývají velmi nízké a na
řešení kvalitního sportovního zázemí se peněz několik let nedostává. V obci chybí dětské
hřiště či řádné sportoviště. Venkovní sportovní akce se odehrávají na zatravněném prostoru
v sousední obci Mutice. Poslední roky se podařilo přímo v obci zajistit pronájem pozemku od
soukromého vlastníka pro účely konání hasičských soutěží.
Obyvatelé sledovaných obcí Horní Střítež, Mutice, Nová Ves, Křtěnovice jsou
převážně spokojeni s fungováním volnočasových a kulturních institucí. Podobně vyjadřují
spokojenost s informovaností v této oblasti, která je poměrně vysoká. Kromě běžných
způsobů sdělování informaci je zde charakteristické osobní kontaktování sousedů. Zpravidla
je pověřen člen spolku či zastupitel obce, aby obešel sousedy a pozval je k účasti na akci či
požádal je o pomoc. Mimo přímé prostředky komunikace je k dispozici občanům úřední
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vývěska u obchodu, nástěnka u autobusové zastávky, emailové a SMS zprávy a okrajově
využívaný místní rozhlas. Podobně je tomu i v sousedních obcích.
Pro obyvatele nejstarší generace jsou typické návštěvy a setkávání s blízkými
příbuznými a lidmi ze sousedství. Naopak se zvyšujícím věkem se výrazně snižuje počet
aktivit spadajících do oblasti zábavy a sportu.
Střední generace mezi 30 až 45 lety více než ostatní občané v obci vykonává typické
domácí práce, péče o děti, či prarodiče. Z uvedeného zjištění vyplývá, že volného času mívají
velmi málo. Přesto je právě tato generace „motorem“ pro společné aktivity v obci.
Z dostupných údajů lze vzorek populace charakterizovat z hlediska hodnotových orientací,
postojů k tradicím a uskutečněným změnám, sociálního působení a informovanosti. Tato část
populace více než ostatní uvádí, že se na ni obracejí lidé s žádostí o pomoc při řešení
problému nebo obtížné životní situace, aby uplatnili svůj vliv v jejich prospěch. Více než
ostatní občané podporují zachovávání tradic a mají zpravidla pozitivnější vztah ke změnám
ve společenství.
Mladší generace (18 až 30 let) vyhledává diskotéky, zábavy, plesy, sportovní aktivity.
Právě s celospolečenským trendem koresponduje stoupající zájem o aktivní i pasivní sport.
Nejmladší generace do 18 let mnoho času tráví se svými vrstevníky. Hodně času
věnují hře venku, sportování i povídání si s vrstevníky.
Lidé se dle zvyklostí dál scházejí, dokonce pravidelně, a to na lavičce před obchodem.
Seniory později vystřídají muži, jenž se vrací z práce a zajdou si na pivo v době, kdy je
obchod otevřen.
Ačkoliv se kulturní činnosti v zájmových sdruženích věnuje ve všech obcích jen
specifický vzorek populace, představuje nositele rozvojového potenciálu společenství, podílí
se na aktivizaci života společenství.
Přestože se tyto charakteristiky neprojevují ve všech čtyřech obcích stejně, lze říci,
že zdejší lidé mají větší respekt k historii a současně jsou více nakloněni k novým změnám
než zbývající populace. Od ostatních je také odlišuje hodnotová orientace. Zejména to, že
ve svém životě považují za důležité zabývat nejen volným časem tráveným ve společenství,
ale chtějí mít možnost ovlivňovat veřejné záležitosti, získat co nejvyšší vzdělání a kvalifikaci,
udržet si zaměstnání. Právě tato střední generace klade velký důraz na výchovu dětí.
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5.1 Vliv faktorů na trávení volného času
Na způsob trávení volného času v obci působí více faktorů, které nelze z dostupných
pozorování jednoznačně identifikovat. Jsou to například vzory chování ve výchozí rodině,
celkový životní styl nebo individuální preference každého jedince. Rozdíly ovšem také
existují mezi preferovanými volnočasovými aktivitami a reálnými způsoby trávení volného
času. Motivace občanů v oblasti trávení volného času může souviset především s dosaženým
vzděláním, ale i s věkem či socioekonomickým postavením a zdravotním stavem jedince.
Určité bariéry a limity mohou zde hrát jistou roli. Těmi mohou být nedostatek
finančních prostředků, zdravotní stav, rodinná situace nebo omezené časové možnosti.
Ekonomický ukazatel má vliv na účast v činnostech ve volném čase. Limitující bývá
rovněž dojíždění za zájmovými aktivitami do blízkého města Mladá Vožice. Nikoliv finanční
náročnost aktivity samotné, ale právě otázky kolem dojíždění činí činnosti pro lidi v této obci
méně dostupné.

5.2 Venkovská herní tvorba
Poučení z minulosti nabízí informace o zájmech, zálibách a přáních, které měly
předchozí generace. Lidé se především museli o zábavu postarat sami. Zpívali, tančili, hráli
hry. V tomto duchu pokračuje společenství, kdy s ohledem na věkovou kategorii prostupují
životem vesnice herní činnosti.
Hra je vyzkoušeným účinným prostředkem při formování dětské osobnosti. Silný vliv
se ukazuje, když dítě je zvídavé, touží po tvůrčí činnosti, touží po tom být se svými
vrstevníky, chce něco umět, rádo napodobuje vzory ze svého okolí, ztotožňuje se s nimi.
Největším vzorem pro děti bývají jejich vlastní rodiče. Děti by měly znát činnosti svých
rodičů. V minulosti bývalo samozřejmé, že dcery pomáhaly v domácnosti a synové byli
v práci spolu s otcem, od kterého se mohli naučit pracovat. Pracovali tak, aby se práce stala
náplní života. Proč probouzet dětský zájem? Už proto, že výběr zájmových aktivit může mít
vliv i na chování dítěte.
Právě zde se často současný postoj dospělých dopouští chyb, když děti často nemají
vůbec k pracovním činnostem žádný vztah. Dlouhodobé pozorování odhalilo, že vztah
k žádoucí činnosti je možný vytvářet postupným hravým zasvěcováním do zájmových
i pracovních aktivit rodičů. Právě koníčky, které mohou sdílet děti s dospělými, vyplňují
volný čas rodinnou pospolitostí a vkladem do budoucna. Ať již si pod rodinným koníčkem
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pomyslíme cestování, sportování, stolní hry i sběratelskou činnost, jde o aktivity, které
vykonáváme s láskou, které nás obohacují a možná předznamenají i budoucí povolání dětí.
V dospělosti bývá hra vyhledávanou relaxační aktivitou.
Při herní tvorbě by nemělo být opomenuto zajištění bezpečnosti, vhodná motivace,
organizace, všem srozumitelná pravidla. Zdaleka není snadné sjednotit požadavky výchovy
individuální a sociální. Zvlášť citlivě je potřeba vnímat, že děti by měly mít dostatek času,
kdy budou smět v malé obci to, k čemu se svobodně lidé rozhodnou. Spolková činnost a s ní
spojené zájmy by jim mohly dát dostatek impulsů, námětů, návrhů a možností k přitažlivým
činnostem, které pro ně budou podnětné. Neměli bychom opomenout, že konečný výběr musí
vycházet z vlastní svobodné vůle dítěte.
5.2.1 Hračka jako prostředek výchovy
Dětské hry v minulosti neměly nikdy charakter pouhé zábavy, ale plnily vždy ve větší
míře výchovné poslání. Prostřednictvím her se děti připravovaly na život, poznávaly svět
dospělých, rozvíjely své schopnosti. Řadu nejrozmanitějších předmětů, s nimiž si bylo možno
hrát, si opatřovaly nebo zhotovovaly děti samy. Děti potřebovaly předměty, které odrážely
svět dospělých, umožňovaly tímto seznámit se základními pracovními postupy.
Mezi nejjednodušší typy hraček patřily vyřezané vrbové píšťalky, káči, hrací kostky.
Typickou dívčí hračkou bývala vždy panenka. Vyráběla ze zbytků textilu, někdy panenku
představovalo polínko zabalené do hadříků. Pro chlapce bývali charakteristické hračky
s vojenskými předměty – dřevěné meče, figurky vojáků a husarů na koni, ale i různé řehtačky,
hliněné kuličky. Tradiční hračky byly velice jednoduché, k jejich zhotovení se užíval materiál
snadno dostupný. Jednalo se o přírodní materiály jako dřevěné louče, vařečky.
Dnes bychom stěží hledali na hraní obdobné předměty. Přesto tradiční hračky mají své
kouzlo, které může inspirovat dětský zájem, pokud vymyslíme vhodnou motivaci. Pro děti
mohou být poutavé náměty jako vařečková víla, stavba domečku pro trpaslíky nebo zoo.
I když se zdánlivě obyčejné předměty nedají srovnat s dokonalými hračkami, je přínos
pro děti bohatší v působení na emocionální stránku osobnosti dítěte. Tím jak svět hraček
prochází neustálým vývojem, stoupají požadavky dospělých i dětí a vedou k mnoha
technickým vynálezům. Dokonalá hračka ve všech pohledech neumožňuje svobodnou hru.
Neprobouzí fantazii, dokonce ani radost z nových objevů. Kvalita, estetické hledisko,
zdravotní nezávadnost jsou velmi důležité, ale vliv hračky na uspokojování potřeb dítěte
je nejdůležitější.
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5.3 Význam přítomnosti živého tvora
Děti z měst kvůli stísněným bytovým poměrům si nemohou dovolit jakékoliv zvíře.
Většinou rodiče dětem dovolí chovat malé živé zvířátko. Nejčastěji jimi bývá křeček, morče,
rybičky.
Na venkově bývá vždy blízko k přírodě. Jistou výhodu mají děti, které od útlého věku
vyrůstají a vidí kolem sebe pobíhat hned několik domácích zvířat. Není proto divu, když
v rodině je členem domácnosti zvířátko. Zdejší děti mívají zvířátko v domě, ale starají se
i o kočky, psi, králíky, ovce a jiné živočichy. Kontakt se živým tvorem je pro dítě
nenahraditelným přínosem.
Hra s ním je podnětem pro tvořivost nežli hra s jakoukoliv neživou věcí. Především je
však silným emočním stimulem. Dítě, které má své zvířátko a musí se o ně starat. Vytvoří si
k němu kladný citový vztah. Pes, kočka nebo jiný živočich se mohou pro dítě stát útočištěm,
citovým zázemím, a to i v podmínkách prostředí jinak velmi nepříznivých. Navíc dítě, které
se naučí mít rádo jednoho tvora, bude mít rádo i ostatní. Své city bude přenášet snáze než dítě,
které tuto možnost nemá.
Místní děti mají v péči domácí zvířata pro venkov netypické tvory jako je chameleon,
papoušek, had. Po zralé a odpovědné úvaze bychom měli pomoci získat malého tvorečka,
který se stane jejich kamarádem. Pro jejich emocionální vývoj uděláme tím tisíckrát víc.
Pokud není možné mít zvíře v domácnosti, stačí se domluvit s některými sousedy. Děti
se mohou starat o venčení psa, krmení králíků a pomáhat v péči dospělým.
Pro dospělé je zvíře němým společníkem, který dokáže léčit psychická traumata,
například při ztrátě blízké osoby, ale i jiných citových zraněních. Někteří starší občané se
starají o zaběhlá zvířata psi a kočky. K venkovskému životu zkrátka pečování o zvířata patří.

5.4 Přehled spolkové činnosti a volnočasových aktivit
Spolková činnost a dobročinnost se rozkošatěla v českých zemích už v 19. století,
kdy vznikala řada vlasteneckých spolků na podporu umění, kultury, vědy a vzdělání. Některé
z nich přetrvaly v určité podobě dodnes. Příkladem může být mladovožický Sokol i Sbor
dobrovolných hasičů ve všech okolních obcích a jiné spolky. Současně s těmito
obrozeneckými aktivitami vznikaly obdobné organizace německé, židovské a další, které také
byly postaveny na dobrovolné spolupráci.
K zajímavým regionálním počinům v minulosti patřil Okrašlovací spolek
i Polévkový ústav, ale i mnoho jiných aktivit zdejších obyvatel.
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Slibný spolkový vývoj byl přerušen nejprve německou okupací a později vznikem
socialistického státu. Tradice dobrovolnické práce byla za totalitního režimu násilně
zpřetrhána. Činnost všech nezávislých organizací byla cílevědomě a systematicky redukována
nebo zcela podřízena politickému vedení státu a komunistické strany. Navíc podléhala přísné
kontrole.
Ty, které zůstaly nezávislé, byly státem pronásledovány a postupně likvidovány.
Majetek spolků a nadací byl konfiskován. Řada demokraticky smýšlejících aktérů byla
pronásledována a pro své názory vězněna.
V rámci politických tažení proti církvi byly od roku 1951 systematicky rušeny
všechny charitativní a sociální organizace. Rok 1968 znamenal oživení, ale skutečná obnova
občanských iniciativ nastala až po listopadu 1989.
Dobrovolnou činnost zaměřenou převážně na rodinu, příbuzenstvo, sousedy lze
nazvat občanskou výpomocí či sousedskou výpomocí. Pro dobrovolnou činnost probíhající
obvykle v rámci komunity vytvořené v obci, okolo fary, sportovního klubu se používá termín
dobrovolnictví vzájemně prospěšné. Dobrovolnictví sousedské se rozvíjelo spontánně,
někdy jak dokládají informace z rozhovorů, dokonce z nouze v uplynulém totalitním režimu.
V obci nahrazovalo nefungující služby. Pro obyvatele Horní Stříteže vznikal systém
vzájemných protislužeb.
Vztahy nevznikají samy o sobě z prosté skutečnosti, že lidé žijí a pracují v určitém
prostoru. Vzájemnou blízkost je potřeba budovat a není to vůbec snadné, protože některé
spolky mají blízko k lidem ze svého okolí. Vytváří i předpoklady k vzniku fungujícího
společenství. Většina dobrovolnických aktivit má místní či regionální působnost.
Dobrovolnické činnosti měly své místo v minulosti jako například sběrové akce.
V době krize měly svůj význam i pro venkovského člověka. Začalo se sbírat již v Rakousku –
Uhersku. Stálý sběr se týkal nejširších vrstev obyvatelstva. Za 1. světové války uvádí školní
kronika: „V této době konána II. vlastenecká sbírka vlny, která vynesla 79kg staré vlny.
Sbírku vykonalo žactvo III. třídy s učitelem Antonínem Rábem.“89 Ve 2. polovině 70 let
a v 80. letech minulého století vyšla státní výzva k využití druhotných surovin. Povinné
sbírání mělo výchovný moment na obyvatele. Sběrné suroviny odváděli i tehdejší
volnočasové organizace – Pionýr a Svazarm.
V současnosti se dobrovolnické práci věnují jednotlivci i celé zájmové spolky.
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PAVLÍK, A.: Školní Kronika obecné školy v Nové Vsi I., rok 1916.
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5.4.1 Sbor dobrovolných hasičů
Z hasičské kroniky vyplynulo, že spolek byl založen již v roce 1889. Je nejstarším
spolkem v obci. Jeho prvním starostou byl František Dvořák, starosta obce, a prvním
velitelem Václav Kubec, rolník z č. 26. (Příloha 5)
Spolek dokonce několikrát změnil svůj název; původní Hasičský spolek, Požární
ochrana až po současné označení Sbor dobrovolných hasičů. Od svého vzniku se stal
centrálním prvkem společenství. Dodnes má více jak 50 členů všech generací. Jeho členy jsou
téměř všichni muži z obce i někteří rekreanti.
Příznivé pro dlouhé trvání spolku bylo, že nezanikl ve válečných dobách ani
v poválečných letech. Jeho 110. výročí od založení si připomněli obyvatelé v roce 2008.
Na počest významných jubileí jsou pořádány rozmanité slavnosti, soutěže a exhibice
provázeny bohatým kulturním programem, tak jak je zvykem z minulosti. (Příloha 4)
Pro každou z okolních obcí je to velká událost i příležitost, kdy mohou předvést to nejlepší
z dochovaných tradic a zájmových aktivit.
Sbor dobrovolných hasičů se zaměřuje na udržování techniky, zúčastňuje se
okrskových soutěží, brigád na úpravu obce a organizuje sběr starého železa. Ještě před
několika lety pořádal několikrát za rok taneční zábavy. Nyní se hlavně orientuje na místní
aktivity.
5.4.2 Myslivecké sdružení
Kořeny lovu sahají do pradávné historie. Lze říci, že myslivec byl pokládán
za pečovatele o les i zvěř. Tak je tomu i nyní.
Přestože chlouba zdejších myslivců, vlastní bažantárna v Muticích má již omezený
provoz. Na podzim se konají ve zdejší honitbě lovy, kterých se účastní i členové z ostatních
mysliveckých spolků. Všichni respektují pravidla dle dávných tradic. Každé sdružení má své
specifické činnosti.
Někdy probíhají zkoušky a soutěže loveckých psů.
Nadále myslivecké sdružení Nová Ves Karlovka věnuje trvalou péči chovu a podílí
se i na zvelebování krajiny.
5.4.3 Klub HELLS BABETTS
K novým úzce profilovaným zájmovým sdružením patří poněkud kontroverzní
spolek, který si rychle získal oblibu mužů zapálených pro motocykly. Vznikl v roce 2007 jako
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recese na silné motorky. Při pohledu na českou babettu se 7 nadšených mužů rozhodlo, že si
uvedené stroje opatří a podniknou vyjížďku v náležitém vystrojení. První výjezd se vydařil
a následovalo založení klubu.
Dnes má spolek 15 členů z řad rekreantů i přátel z okolních obcí. Zakládá si
na poněkud „drsné vizáži“. Kromě zmiňovaných motocyklových výjezdů se účastní dalších
akcí pro pobavení vlastní i ostatních diváků. (Příloha 3)
5.4.4 Sportování
Sport patří mezi přirozené aktivity, které děti potřebují ke zdravému životu. Pohyb je
důležitý jako protiklad k sedavým činnostem. Ve zdejších podmínkách má sport zastoupení
v podobě fotbalových klubů, cyklistů, lyžařů, turistů a rekreačních hráčů kolektivních,
společenských a stolních her. V obci bývá místní kopaná přinejmenším radostí obecenstva.
Udržování si tělesné kondice a kolektivního ducha na úkor individualismu učí členy týmu
spolupracovat, nést odpovědnost a radovat se z úspěchů. Vzory otců často bývají
k následování pro další generace. Zkrátka místní kopaná, nohejbal, hokej na rybníku
do venkovského prostředí patří.
Kromě jmenovaných aktivit ženy z obce si vytváří zatím neformální spolek, který se
pravidelně jedenkrát v týdnu schází v prostorách hasičského klubu ke cvičení aerobiku. Ženy
si samy obstaraly potřebné vybavení a zajistily úpravu stávajících prostor. Pravidelný pohyb
a pozitivní sociální kontakty posilují vzájemné vztahy. Svědčí o tom slova: „Už se nemůžu
dočkat čtvrtka. To jsem pak úplně rozlámaná, ale je to prima."90
Pro fyzicky „méně zdatné“ občany bývá příležitost uplatnit soutěžního ducha
v turnajích i ve společenských a stolních hrách. Každoročně pro dospělé bývá pořádán turnaj
v kulečníku, v šipkách či v mariáši. Zúčastní se ho obyvatelé z celého okolí i rekreanti.
Děti zase mívají radost, když se účastní deskových her, jako jsou šachy, dáma aj.
Nejen pro místní obyvatele, ale i pro širší okolí je ona příležitost ukázat dovednosti při
netradičních soutěžních kláních.
Individuální sportování zahrnuje oblíbenou cyklistiku, turistiku, plavání, tenis,
bowling, ale také zimní sporty jako lyžování, snowboarding, běh na běžkách a bruslení. Méně
se objevují nové trendy jako jízda na kolečkových bruslích a obdobné aktivity sportování
ve městech. Na venkově pro ně nejsou vytvořeny vhodné podmínky.

90

Zdroj z pozorování dne 30. 4. 2010.
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Z pozorování je patrné, že děti i dospělí spíše preferují tradiční aktivity. Nejsilnější
je opět osobní příklad rodičů, lidí z okolí, kde dítě žije. Pokud rodina aktivně sportuje,
pravidelně se účastní celoročních aktivit, naučí děti žít zdravě a pohyb se stane přirozenou
součástí života.
5.4.5 Pobyt v přírodě
Člověk stejně jako jakýkoliv jiný živočich vzešel z přírody. Nedostatek přírody
už lidé velmi znatelně pociťují, zejména ve městech. Proto je venkov tolik lákavým územím
k životu. Pokud si uvědomíme, že kontakt s přírodou je nejen uklidňující pohlazení, ale
i místo citové stability, vnímáme přírodu jako posvátný zdroj energie.
Místní obyvatelé se obklopují rostlinami, byť již to nejsou jabloně v předzahrádkách,
jako tomu bylo u našich předků. Vysazují častěji okrasné rostliny. Přesto se setkáte
s tradičním dělením zahrady na užitkovou a okrasnou či rekreační zónu. Zahrádka je zdrojem
odpočinku i relaxace. Vedle budování vlastních zahrad je mnohem důležitější samotný pobyt
v přírodě.
Obyvatelé často pracují na čerstvém vzduchu, ale to jim nebrání vyhledávat
ve volném čase pobyt v lese. U rekreantů je patrný zájem trávit víkend v přírodě. Většinou
upřednostňují procházky do okolí a po lese, sbírání plodin, pěší turistiku. Tedy pokud právě
nemusí vykonávat udržovací práce na objektu a zahradě.
Na zvyky našich předků jako bylo polehávání v trávě nebo v kupce sena se snaží
v novodobém pojetí navázat současná generace. Proto se v obci uskutečňuje občasný návrat
k dávným zvykům. Mívá podobu „spaní pod širákem“ na louce u lesa.
Všichni účastníci mohou zažít dobrodružné chvíle zpestřené pozorováním přírody,
zvuky lesa a díváním se na hvězdnou oblohu. Děti samy si připravují jídlo. Večer společně
s dospělými zpívají písně u plápolajícího ohně. Učí se ohleduplnému chování, lásce k přírodě
a dodržování pravidel její ochranu. Uvedené skutečnosti vedou k poznávání reálného života,
k vnímání světa kolem nás, poskytují poznání, že pobyt v přírodě není jen čerstvý vzduch
a relaxace.
5.4.6 Místní lidová knihovna
Místní lidové knihovny byly v každé obci i ve školách. Nejen knihovna v Horní
Stříteži, ale i v okolních obcích Nové Vsi, Oldřichově pomáhala přivést místní obyvatele
k četbě. Nejprve byla umístěna v pastoušce, poté v domě pana Kubece, kam mohl kdokoli
téměř kdykoli zavítat. Později knihovna byla přesunuta do prostor hasičské zbrojnice. Od té
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doby má pravidelně otevřeno pro své čtenáře každou sobotu. Dobrovolné půjčování knih
vykonává místní rodačka ve spolupráci s mladovožickou a táborskou knihovnou.
Četba měla významné postavení ve volném čase. Knihy si půjčovali všichni občané
bez rozdílu věku. Děti četly rády a s ohledem k dnešním zvykům i často. Dostupné knihy
a časopisy měly být prostředkem nejen k pobavení, ale i k získání zájmu o literaturu, ke čtení
zajímavých věcí. Převažovala domácí literární tvorba.
Četlo se hodně a pečlivě, každé slovo se rozvažovalo. Některé rodiny v obci odebírali
denní tisk i týdeníky, zejména četli Květy, Vlastu, Zemědělské noviny. S novou etapou
společenského života po roce 1989 se knihovničky v domácnostech značně ztenčily, nastala
změna i v předplatném tisku. Postupně si lidé přestávali tisk objednávat. S knihami se denně
u dětí téměř nesetkáte. Časopisů, které mají dobrou úroveň, dnes moc není. Oproti minulosti
se v knihovně objevuje mnoho zahraničních titulů.
Pro zdejší obyvatele znamená tradice místní lidové knihovny příležitost setkat se,
popovídat si, ale také krátit volný čas četbou literatury a časopisů. Lze říci, že návštěvníci
knihovny jsou výhradně ženy. Dle získaných informací si nejvíce půjčují ženské a detektivní
romány, kuchařky a časopisy pro ženy. Místní lidová knihovna je výraznou doménou žen,
které se také více zajímají o četbu než muži. Přestože výběr knih je pravidelně rozšiřován
a obměňován, čtenářů v knihovně nepřibývá.
5.4.7 Zájmové vzdělávání
Na základě požadavků uspokojování potřeb jazykové vybavenosti se rozhodli místní
obyvatelé doplňovat si znalosti z angličtiny. Nejprve se jednalo o experiment v pojetí výuky,
kdy chodili „studenti“ spíš si povídat. Později však dostal kurz vážný rozměr a skupina se
rozšířila o další obyvatele z blízkého okolí, kteří neváhali za výukou dojíždět.
V blízké budoucnosti se plánuje uskutečnění kurzu počítačové gramotnosti, který by
měl přispět k zdokonalování práce s tímto médiem. V něm by obyvatelé obce měli získat
hlubší znalosti a dovednosti, které by jim usnadnily další používání počítače a možnosti
spojené s jeho provozem.
5.4.8 Zájmy vedoucí k obnově obce
Rybářské revíry ve zdejší krajině zajišťují nejen rekreační potenciál, ale také
dlouhodobý systém rybářského obhospodařování našich povrchových vod za účelem udržení
bohatého spektra rybích druhů. Některé vodní plochy jsou v soukromých rukou, ale o obecní
rybníky pečuje sbor dobrovolných hasičů a s nimi i celá obec.
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Výlov obecního rybníka je událostí, které přihlíží malí i velcí obyvatelé. Večer končí
společnou večeří v hasičském klubu, kdy se na přípravě rybích pochoutek podílí výhradně
muži. Ostatní vylovené ryby jsou nabídnuty občanům nejen v Horní Stříteži, ale i sousedních
obcí.
Ovocnářství se po staletí řadilo k tradičním činnostem venkovského obyvatelstva
s širokým vlivem na místní prostředí – ovocné stromy poskytovaly nejen potravu lidem
i zvířatům, ale byla s nimi spojována tradice výroby moštů, pálenek, sirupů a marmelád,
sušení ovoce, včelařství. Ovocné dřeviny se také významně podílely na tvorbě venkovské
krajiny. Stromořadí, doprovázející cesty, členění na meze obohacovaly podobu obce.
Vytvářely sady, například alej švestek „V roklích.“
Kromě činností realizovaných ve volném čase společenstvím se objevují individuální
snahy vedoucí k obnově tradiční podoby vesnice. Záchrana zdánlivě nezachranitelné tradice
předků. Někdy obec vzbuzuje dojem, že co by jiní zbourali, chalupáři zachrání. Přestože
leckterá chalupa nepatří zrovna ke skvostům lidové architektury, měla by mít možnost
se rekonstruovat. Ovšem zvelebovat ji s citem k okolní krajině a místní architektuře. Současní
majitelé se snaží během rekonstrukcí vrátit obydlím původní podobu. Pro některá stavení se
jedná o skutečně nadlidský úkol.
Příkladem

zvelebovacích

snah

je

poloroubená

chalupa

v

hospodářské

části s kamenným zdivem a s dřevěným štítem. Rekonstrukce obytné části současným
majitelům trvala 13 let a dále pokračuje dalšími částmi v prostoru hospodářských staveb –
stodoly, kolny, špýchárku, prostranství dvora. Původní pumpu v obytné části nahradil nový
rozvod vody. Suchý záchod také vzal za své. Obydlí i tak působí příjemně a v duchu
kompozic předků. Citlivě zakomponované prvky z původních i nových materiálů dotváří ráz
venkovského stavení. Obdobně postupují i další obyvatelé. Nutno podotknout, že se většinou
jedná o obyvatele Prahy.
Je patrný zájem u přechodně žijících obyvatel, rekreantů, si venkovský styl života
připomínat. Rustikální selský nábytek, renovované pece i osvětlení místností mají navodit
hřejivou klidnou atmosféru domova. Prostá realita venkovského života, který si ještě pamatují
nejstarší žijící rodáci, by většina lidí žijících v současné společnosti s veškerými
vymoženostmi, jen těžko hledala. Působivost vzpomínek s kapkou nostalgie vyvolává touhu
na venkově udržet krásnou atmosféru našich předků.
V kontrastu s tím co očekávají návštěvníci od pobytu na venkově. Vyhledávají klidné
prožití dovolené na klasickém statku či chalupě. Chtějí zároveň nahlédnout do způsobů
venkovského života, poznat agroturistiku v provozu blízké farmy, vydat se na procházku do
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přírody, cyklostezkou projet zdejší krajinu, navštívit historická a jinak významná místa hradů,
tvrzí a vyhlídek. Už tím, že obec působí velmi klidně a přátelsky se rádi turisté do těchto míst
vracejí.

5.5 Působení náboženství
Náboženské vyznání, ke kterému se podle sčítání z roku 1921 v obci přihlásilo 252
katolíků, kteří náleželi k faře v Nové Vsi, k biskupství do Českých Budějovic, bylo téměř
jednolité. Zastoupena byla pouze jedna rodina izraelitská, rodina Weinšteinova.
Jak důležitou roli sehrávalo náboženství v každodenním životě venkovských
obyvatel, dokládají nejen místní archivy, ale i samotní rodáci. Během jediného století
docházelo k postupnému výraznému úbytku věřících a lidí hlásících se ke křesťanství.
Přesto lze po roce 1989 vysledovat objevující se tendence k návratu na křesťanské
zájmy. Zároveň dochází k pronikání „nových církví“, jež se snaží vnutit místním lidem své
náboženské vyznání.
Ve zmíněné lokalitě začali působit Svědkové Jehovovi, kteří na počátku expanze
měli své sídlo, Sál království, ve Veselí nad Lužnicí. Nyní se jejich zájmy přesunují také
do Tábora a jeho okolí. Dva obyvatelé sousední Nové Vsi se stali členy této církve. Většina
místních obyvatel náboženské hodnoty tohoto seskupení neuznala a radikálně se postavila
proti akvizičním snahám členů církve.
Současná náboženská rozmanitost nevedla zdejší lid do řad věřících. Věrni
katolickému vyznání zůstaly spíše starší generace a děti ve věřících rodinách navštěvující
náboženskou výuku.
Křesťanský tradiční řád byl součástí výchovy v rodinách a společnost uznávala stálá
morální pravidla ke svému zdárnému fungování. Upevňovali svou víru na základě dodržování
tradic.

5.6 Vliv masmédií na volný čas
Životní styl je ovlivněn hromadnými sdělovacími prostředky. Vývoj techniky sebou
přinesl výrazné ovlivnění volného času v podobě medií; televize, mobilů, počítačů a internetu.
Už jen proto, že televize a video berou aktivitu lidem, měly by být aspoň u dětí
omezovány. Sledováním televize řada dětí i dospělých ztrácí pojem reality a fikce. Sami
dospělí se často stávají „otroky“ televizních seriálů a televizních pořadů. Dokonce téma
v televizi probírají při společných setkáních.
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Nelze přitom očekávat, že by rodiny prodaly televize nebo dětem zakázaly na ně se
dívat, to není v současnosti reálné. Spíše je vhodné nalézt alternativní cesty, které by vedly
k uspokojování potřeb zdejších obyvatel.
Do venkovského prostředí stále více proniká městský způsob života a s ním i trávení
volného času, zejména pokud se týká počítače. Zatímco počítačové hry jsou na ústupu,
objevuje se nový trend internet. Dnes již není problém, aby si rodina na venkově obstarala
počítač s vybavením a připojením k internetové síti. Prosedí u něho několik hodin denně
a místo přímé komunikace tváří v tvář se lidé věnují chatu, prohlížením webových stránek či
vyhledáváním informací.
Také v obci pochopili, že internet lze využít k obchodování, což lidem umožňuje
získat cenově dostupnější nabídky zboží a služeb.
Pokud se zeptáte obyvatel střední a mladší generace na internet a znalosti o něm,
budou schopni vám odpovědět. Což svědčí o základní počítačové gramotnosti.

5.7 Individuální zájmová činnost
5.7.1 Sběratelství
Pro venkovské lidi nebylo sběratelství potřebou ani vášní. Předci nehromadili žádné
mince, známky či obrazy. Všechny předměty, které obyvatelé nepoužívali, zlikvidovali.
Nevlastnili žádné nadbytečné věci.
V socialistickém zřízení žil v obci švec, který sbíral hodiny – pendlovky, ale také
sošky a obrazy. Dokázal z každého zájezdu přinést ze starožitnictví rozmanité předměty. Při
vstupu do jeho příbytku se ozýval tikot hodin, který byl občas i přerušen zvukem kukačky
a údery všech roztodivných zvuků. Život prožil jako svobodný mládenec velmi nuzně, jeho
sběratelskou činnost nikdo nedocenil.
Současné obyvatele zajímají netypické sběratelskými koníčky. Ať se jedná o sbírání
zemědělského náčiní, hrníčků, pivního skla či zvonků. V tomto ohledu jsou sběratelské záliby
velmi pestré.
5.7.2 Chovatelství a pěstitelství
V životě zdejší pospolitosti hrála hospodářská zvířata důležitou roli, a proto jejich
zapojení do lidových tradic není překvapivé. Výrazné zastoupení v tomto ohledu zaujímali
především koně. Bývali součástí obchůzkových zvyků, ale také Hubertovy jízdy.
V současnosti dostávají koně výraznější prostor u soukromých zemědělců. Právě oni
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zachovávají různá setkání „koňáků“ a v rámci tradičních slavností se účastní jízd na vozech
tažených koňmi či v terénu, ale bývají přítomni i na závodních kláních v okolí.
Pro děti je setkání s koňmi opravdovým zážitkem. Učí se respektovat zvíře
a poznávají i péči o tato zvířata.
Pro některé zdejší venkovské obyvatele se chovatelství stalo vášní, které věnují
mnoho volného času. Své zájmy představují například v chovu domácích zvířat – králíků,
ovcí, plemen psů i chovem včel, holubů, papoušků. V obci dokonce několik chovatelů
se zúčastňuje chovatelských výstav pořádaných v celé České republice.
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6. Lidové zvyky a tradice
Každý region v Čechách si zachovával po staletí tradice předků. Některé kraje
podléhaly cizím vlivům více, jiné si svoji tvář zachovaly, což je příklad Mladovožicka. Zdejší
oblast je charakteristická určitým nostalgickým setrváváním venkovských lidových
obyčejů a zvyklostí. Dokonce své poslání i v době, kdy se vytrácí tradiční hodnoty, které
platily za neměnné po staletí.

6.1 Přehled tradičních činností v obci
Klofačka
Obyčej patřící k tradičním a přesto originálním obchůzkám zdejší obce se nazývá
Klofačka. Dokonce zmínky o její existenci potvrzují jedinečnost a originalitu toho zvyku.
Týkal se výhradně mužů, kteří 5. ledna chodili po vsi, aby získali od hospodářů naturálie,
nejčastěji oves, pšenici. Ty pak v hostinci vyměnili za peníze, případně alkohol. Masky
reprezentovaly smrtku, kobylu, kozu. Zvláštností byla uvázaná ježčí kůže na bradě kozy.
Koza vzbuzovala zejména u dívek obavy, neboť je proháněla. Někdy masky doprovázel
ve zdobeném kabátě a klobouku mládenec, který uváděl obchůzku.
Tři králové
Dne 6. ledna psali dospělí převlečení za 3 krále během obchůzky po vsi posvěcenou
křídou na dveře domů zkratku jako formuli požehnání. Zkratka K+M+B se vykládá jako
iniciály tří králů. Původní text zněl „Christus mansionem benedicat“ – ať Kristus požehná
tomuto příbytku. Za zkratkou jmen následoval napsaný rok. V obci byl tento zvyk spjat
s obchůzkou po všech domech s krátkým vinšování. V současnosti se tradice již několik
neuskutečňuje.
Masopust
O masopustních rejích jsou dochovány písemné zprávy již ze 13. století, i když svátek
je zřejmě ještě staršího data. Pro oblast Čech je charakteristické, že mívá podobu divadelního
přestavení, soustřeďuje se na masky. Není výjimkou, že probíhá dialog mezi přihlížejícím
divákem a maskou či mezi maskami navzájem.
Místní masopust je všude vždy něčím zajímavým. Právě regionální zvláštnosti mohou
sčítat jízdu kočárem, chození pro požehnání či pro povolení starosty. Objevují se atributy,
co mají konkrétní účel odlišit se jako je růžička, kuchařova vařečka či řezníkova sekera.
Charakter obchůzek se příliš nezměnil, spíše se mění masky účastníků. Vedle klasických
maškar lze dnes spatřit masky, které se objevují pod vlivem filmové produkce.
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Maškarní průvod bývá i přes jadrné a osobně zaměřené žerty vždy očekávanou
návštěvou. Maškary chodí s muzikou, všude jsou již očekávány s připraveným pohoštěním.
Jeden rozdíl oproti minulosti je zcela evidentní, do masopustního reje se zapojují vedle
dospělých i děti. Lze říci, že dnes se účastní všechny věkové kategorie.
V závěru obchůzky, kdy jsou „maškarádi“ značně unaveni, přichází do místní
společenské místnosti na připravené občerstvení. Veselá nálada trvá až do ranních hodin.91
Spolupráce s ostatními obyvateli obcí se vyplatila. Zvyšuje se počet účastníků nejen
v průvodu, ale i přihlížejících diváků. Přestože bývá zvykem, že každá ves si uspořádá vlastní
masopust, je tomu v případě Horní Stříteže jinak. Tradiční obchůzka zahrnuje rovnou čtyři
obce – Křtěnovice, Mutice, Novou Ves a Horní Střítež. Každý rok masopustní průvod
zahajuje jiná ze jmenovaných obcí.
Pamětníci nezapomenou poznamenat, jaké masopustní veselí se uskutečnilo dřív.
Včele průvodu šel Masopust a za ním pentlemi nazdobená kapela, kde nesměl chybět
„vozembouch“. Dále nechyběl kočár tažený koňmi, který vezl nevěstu a ženicha. Za ním
rozpustilé masky – kominíka, kata, kuchaře, lazebníka, cikánky. Byť někdejší masopust byl
velmi bouřlivý co do časového trvání a zlomyslných legrácek, tak současný převzal pomyslný
štafetový kolík, co se veselé atmosféry týká.
Ženich a nevěsta. Za obě postavy se převlékali muži, jak to ostatně bylo zvykem,
protože ženy neměly mezi maškarády přístup. Ženicha zpravidla vybírali mezi menšími
útlými muži. Nevěsta naopak musela být mužem o dost větším, patřičně ustrojeným.
V čele průvodu hned za muzikou si vykračovali ostatní zvířecí postavy.
Veledůležitým členem maškary je kobyla. Kobylu doprovází ras, muž s kloboukem
a s oděvem pošitým pentlemi. Kozel či koza jako další zvířecí postava často v průvodu
mekotá, běhá a trká do lidí. Občas někoho povalí na zem či přimáčkne na zeď. Medvěda vodí
medvědář k všeobecné radosti. Medvěd vybíral hezké mladé dívky a s každou se poválel
ve sněhu. Byl to symbolický akt plodnosti, každý chápal tuto tradici. (Příloha 2)
Bába s nůší byla důmyslně přestrojená figura. Na přední straně měla přišitou
upevněnou vycpanou loutku báby v šátku.
Kominík je spíše novodobá figura, která má klasické černé oblečení a bílou čepici.
Na rameni štětku a v ruce kelímek se sazemi. Kominíci černí tváře přihlížejícím divákům.
Cikánky byli velmi oblíbeným personálem. Eržika vybírá výživné od kolemstojících
mužů. Zpravidla jí doprovází druhá dívka, převlečená za mimino s dudlíkem a legračním
čepečkem. (Příloha 2)
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Policajti, hasiči a jiné maškary baví lidi. Objevují se v uniformách z dob dávno
minulých. Lze spatřit i komické doktory a zdravotní personál, fotografy, vodníky, víly
a pohádkové bytosti, někde se objeví i politici, vězni. Nezřídka průvod sčítal i přes 40
maškarádů.
V dnešní době už masopustní oslavy nemají tak pevný řád. Střetávání se základních
funkcí masopustu spočívá v tom, že něco starého končí a nové začíná. Loučí se zimní období
a blíží se počátek jara. Znovu objevování karnevalové a masopustní zábavy nabývá v lokalitě
na intenzitě. Na masopust navazuje po týdnu přehlídkou masek dětský karneval.
Pro jeho věhlasnou působivost se každý rok na něj těší nejen děti, ale i dospělí. Bývají
často součástí děje. Pomáhají při soutěžích, ale i oni sami dětem předvádí, jak kterou
disciplínu zvládnou.
Na karnevalu nesmí chybět dětská muzika, která doprovází tanec masek i soutěže.
Při této akci je součástí i bohatá dětská i „dospělá“ tombola od sponzorů. Její výtěžek
je věnován na zajištění dalších aktivit v obci.
Velikonoční svátky a pomlázka
Co si každý z nás představí pod pojmem pomlázka? Tento pojem označuje následující
významy.
 Svazek spletených vrbových proutků, který slouží ke šlehání.
 Výsledek z koledování. Velikonoční pondělí vstávají děti, chlapci a muži časně zrána,
aby vyšli s pomlázkou na koledu. Šlehají děvčata, aby byla zdravá a veselá po celý
rok. Dívky jim za to poděkují zavěšení barevné stuhy na pomlázku.
 Řehtání se udržuje jen některý rok. Je doménou dětí od 5 až do 12 let.
Velikonoční pomlázka zaznamenala změny, co do věku koledníků. Jejich věk
se snižuje. V obci se dodržuje ještě jedna zvláštnost tohoto zvyku. Pokud je přestupný rok,
chodí koledovat ženy a dívky. Přestrojí se do sukní a na vlasech si udělají culíky, ve kterých
mají mašle. Náležitě si vychutnávají okamžiky, kdy mohou muže vyšlehat pomlázkou nebo
polít studenou vodou.
Pálení čarodějnic
Dříve kolem ohně obíhali mládenci se zapálenými, košťaty, která vyhazovali
do výšky. Z návrší kouleli hořící kola nasycená smolou nebo kolomazí, což představovalo
poměrně riskantní zábavu.
Dnes se lidé v obci baví v hospodě, pak uchystají pohoštění. Dospělí trochu popijí,
leckde se opatří improvizovaná muzika. Nejde tolik o čarodějnice jako o společenskou
zábavu. Ženy a dívky se obléknou za nevzhledné ježibaby. Leckterý muž mívá potíže
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je rozpoznat. Přihlížejícím předvedou kruhový tanec a divoký rej. Muži připraví oheň, který
čarodějnice přeskočí. Za povzbuzování přihlížejících jsou čarodějnice obrazně upáleny.
(Příloha 3)
Máje
Stavění máje je velmi stará tradice. Stavěla se z jehličnanu, ale i z břízy. Kmen byl
zbaven kůry a vršek ozdoben stuhami. K zelenému vršku byl připevněn věnec z chvojí.
Zdobení máje byla ženská starost. Hlídání máje zase obstarávali muži. V hlídání se
střídali, aby jim někdo nepodřezal a neukradl věnec z máje. Jejich snahou totiž je májku
porazit nebo odříznout vrcholovou partii a odnést do své vesnice. Poražená, nebo odnesená
májka je pro danou vesnici velkou ostudou. Která chasa si máj nechala ukrást, nemohla
pořádat muziku při kácení máje.92 Máje stavěli před domy dívek. Nebylo výjimkou, že v obci
stálo i sedm májek. (Příloha 4)
Tradice stavění májky dnes plní spíše společenskou roli. Lidé se mohou sejít,
popovídají si a chtějí se společně bavit. Večer bývá spojen s posezením pod širým nebem.
Doprovází ho kvizové soutěže, vztahující se ke zvykům v obci. Zmíněné aktivity jsou
doplněny o soutěžní klání družstev i jednotlivců. Mají nejen pobavit, ale udržovat střítežské
obyvatele co nejdéle čilé, aby uhlídali májku.
V obci se staví májka na svatodušní svátky, tedy přibližně 7 týdnů od velikonoc.
Zároveň platí úmluva s okolím, že porazit máj se smí pouze do 12hodin následujícího dne.
Poutě
S nastávajícím létem bylo svázáno mnoho lidových obyčejů a zvyků, o nichž
se zmiňují i místní kroniky. Ke koloritu venkova patřívaly letní poutě, kdy procesí poutníků
za zpěvu náboženských písní procházelo polními cestami mezi zrajícím obilím směrem
k poutnímu místu. Zúčastnit se patřilo k dobrému mravu věřících. Místní lidé brali jako
samozřejmost, že nejen svým příbuzným a známým, ale i cizím poutníkům poskytli přístřeší
a často i pohoštění.
Pouť byla velikým svátkem pro celou vesnici a okolí. Kromě náboženského obsahu
mělo i svůj význam společenský. Lidé se setkávali, měli ale také příležitost nakoupit
v provizorních krámkách nejrůznější zboží a dárky svým blízkým.
Svaté Anně jsou zasvěceny desítky kostelů v Čechách a i proto tradiční Anenská pouť
patřívala k největším a nejslavnějším poutím. Nejbližší z nich se odehrávala v Mladé Vožici.
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Jak plynula doba, měnila i povaha a smysl poutí. Od původního náboženského
významu až po dnešní zábavní komerční charakter. Ke změně podoby poutí přispěla
i skutečnost, že šlo vždy o akci, které se účastnily všechny společenské vrstvy.
Nejnavštěvovanější poutě kromě Mladé Vožice měly i Chotoviny a táborské Klokoty.
Trhy a jarmarky
Spolu se vznikem města Mladé Vožice a následným rozšiřováním podhradí,
se odehrával tam veškerý místní obchod. Na pravidelných trzích vládl čilý ruch. Tržiště pro
naše předky bylo významný komunikační uzel, kde bylo možné dozvědět se veškeré novinky
z okolí. Návštěva trhu byla vždy pro obyčejné lidi sváteční událostí. Tomu odpovídal
i sváteční oděv.
Trhy probíhaly do 60. let minulého století pravidelně o sobotním dopoledni. Obdobou
trhů byly výroční jarmarky, které se vztahovaly k určité události.
V době socialismu byly spojovány s oslavami svátku práce a květnovými událostmi.
Skutečnou tradiční událostí spojenou s jarmarkem byla mladovožická pouť. Reprezentuje
původní tradici spojenou odkazem předků a zásahy novodobé kultury. Více než duchovní
dimenzi sleduje komerční reprezentaci obchodníků.
Senoseč
K dávným tradicím každého zdejšího hospodáře patřilo kosení trávy. Dříve než začali
lidé kosit, bylo potřeba kosu řádně naklepat a nabrousit. Mnohokrát jsme mohli být svědky
tohoto počínání, když za svítání či v podvečer se hospodář připravoval k práci. S trochou
nostalgie slyšíme ten zvuk a vidíme pohyb, kdy se ostří kosy setkává s trávou.
I ženy si dokázaly poradit s kosou či srpem. K tomu, aby mohly přinést zvířatům
krmivo, nepotřebovali kupovanou granulovanou směs. Vše bylo dostupné v blízkém okolí.
Postupně tento dávný zvyk vytlačuje modernější mechanizace travních traktorů
a sekaček, které provází nelibý rámus.
Občas je u místních obyvatel k vidění, že po ránu dochází s malou kárkou
tzv. „dvoukolákem na krmení“. Bosé nohy v ranní rose patří také minulosti, což je velmi
škoda.
V letním období nezbývalo mnoho času na zábavy. Teprve ukončení žní se slavilo.
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Sklizeň, dožínky
Končící senoseče byly pro venkovský lid znamením nadcházejících žní. Žně bývaly
velkým svátkem pro celou ves. Každý kdo měl ve vsi zdravé ruce a nohy, pomáhal na poli.
Každý rok si pomáhali příbuzní a známí. 93
Dožínky bývaly podmíněny ukončením sklizně. To znamená, že bylo obilí svezeno
do stodol, kde se s pokračující sklizní mlátívalo. Některé obilí se mlátilo hned, aby bylo
možno celou úrodu rychle skrýt pod střechy. Do třicátých let tohoto století se v obci mlátívalo
cepy, později mlátičkou.
Dožínky se původně odbývaly jen prostoru hostince. Později v prostranství hasičské
zbrojnice. Ráno v neděli před vlastními dožínkami šli všichni v krojích do kostela na mši
svatou, aby poděkovali za úrodu.
Před vraty hospodářství se povoz s průvodem zastavil a dívka, která nesla dožínkový
věnec, zvolala: „Panímámo zlatá, otvírejte vrata, neseme Vám věnec ze samého zlata!“ Nato
se brána otevřela a vyšel hospodář s panímámou, aby si poslechly přání. Uznalý hospodář
neváhal a obdaroval chasu penězi a nabídl pohoštění. 94(Příloha 5)
Sklizeň zahrnovala i ovocné stromy. Patřívaly mezi velmi uctívané, neboť se věřilo,
že každý plodící strom má duši, stejně jako člověk. Na Mladovožicku bývalo zvykem ke
kořenům stromu, který rodil málo plodů, zakopat uhynulé domácí nebo hospodářské zvíře.
Takový strom se pak prý zastyděl a napřesrok přinesl větší úrodu. Tento zvyk se u starší
generace obce dochoval.
Se stromy je spojeno mnoho pověr a zvyků. Jedna z nich je považována
za ryze místní. Pokud padne či je poražen strom, umírá i člověk s tímto stromem spojený.
Není to jen strom života, který byl vysazen k příležitosti narození dítěte, ale i strom, který je
k člověku vázán.
Poslední dvě události z roku 2008 a 2009 jsou toho „dokladem“. Silná letní bouřka,
se prohnala obcí a zničila stoletou lípu, pod kterou sedávala chasa i stařečkové. Téže noci
zemřel zdejší obyvatel. O rok později nechal místní obyvatel vykácet kůrovcem napadený les,
který v dětství pomáhala sázet jeho matka. Právě ona krátce nato zemřela.
Ač se zdají být některé jmenované události rozumně vysvětlitelné, některým
argumentům se místní lidé brání a dál věří v pouto mezi člověkem a stromem.
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Z osobní korespondence s panem Jaroslavem Krchem.
MĚCHURA, K.: Kronika sboru dobrovolných hasičů.
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Podzimní radovánky
Podzim býval ve znamení ohníčků a pečených brambor v popelu. Naneslo se suché
chrastí, ale i sláma ze strnišť a suchá bramborová nať. Všechno se to zapálilo. Všude bylo
plno kouře. Okolo ohníčku se pak skákalo. Potom se přinášely z pole brambory, daly
do horkého popela a upekly se.
V našich končinách patří pouštění papírových draků již mnoho let mezi velmi
oblíbené zábavy malých i velkých. V současné tradici jde o individuální aktivitu dětí a rodičů.
Nejde o soutěžní klání, ale o pohled na třepotajícího draka jako výsledek vlastní práce, která
udělá radost a přinese jedinečné zážitky.
Posvícení
Posvícení byla výroční slavností, která se slavila v neděli před nebo po svátku světce,
jemuž byl zasvěcen místní kostel. Posvícení bývalo jedním z nejoblíbenějších svátků
prostého venkovského lidu. Za starých časů se posvícení slavilo téměř v každé farnosti
v jinou dobu. Lidé chodili na posvícení, aby navštívili své příbuzné a přátelé nebo aby něco
utržili prodejem různého zboží, ale také proto, že dobrého jídla a zároveň odpočinku od práce.
V neděli zahajoval posvícení slavnostní oběd, který se podával po návratu ze
slavnostní mše. Tradičně nesměly na stole chybět různé koláče, husa nebo kachna se zelím,
knedlíky, omáčky a na zapití pivo.
Lidé si při obědě vyprávěli a povídali o úrodě, dobytku, o svatbě, o pohřbu, zkrátka
se probíralo vše, co se událo od jejich posledního setkání.
Hubertova jízda
Svatý Hubert je patronem všech myslivců a jezdců. Na počest svátku se milovníci
koní každým rokem scházejí v obci i v jejím okolí. Dle tradice má plánovaná akce níže
uvedené části:
 Slavnostní nastoupení jezdců a koní.
 Jízdu terénem.
 Soutěžní klání, které může vyvrcholit honem na lišku. Lišku nahrazuje jezdec s liščím
ohonem připevněným na rameni.
 Závěrečné zhodnocení.
 Večerní posezení.
Hubertovu jízdu ve zdejší lokalitě provází i speciální koňské spřežení táhnoucí kočár.
Jde o jedinečnou podívanou na souhru jezdců a koní. Akce mívá mnoho diváků a každý rok
se odehrává na jiném místě v regionu.
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Dušičky
Zakončení života bylo přijímáno se silným emocionálním napětím, bylo často
obestřeno tajemstvím. Člověka provázel strach ze smrti.
Na den 1. listopadu připadá svátek Všech svatých a den nato Památka všech
zemřelých – dušičky. Oba svátky vzpomínají pozůstalí na zemřelé příbuzné a přátele. V tyto
dny přicházejí na hřbitovy. Očistí okolí hrobu, pokládají věnečky, květiny a zapalují svíčku.
Nejbližší hřbitov se nachází v Nové Vsi.
Z evropského svátku dušiček vznikl anglosaský svátek Helloween, to je všeobecně
známo. Pro zdejší oblast je jeho připomenutím dýně v jakékoliv podobě. Děti ji rády
vydlabávají či vytváří rozmanité dekorace.
Svatomartinské období
Prastaré pořekadlo lidem připomínalo,95že se neodvratně blíží zimní čas a začíná
padat sníh. Uvedený svátek byl důležitým dnem v životě čeledníků a děveček, neboť
zpravidla v tento den většina dostávala za svou práci mzdu. Někteří smlouvu s hospodářem
prodloužili a ti ostatní odcházeli za lepší službou. Svatomartinskou koledou si ve 14. století
přilepšovali nejen chudí žáci, ale i pedagogové a duchovní.
Dnes nám tradici připomínají svátky jídla – svatomartinská husa a sladké pečivo,
méně často se objevuje na zdejší tabuli svatomartinské víno.
Obdobné zvyky se konaly i na svatou Kateřinu, kdy bývaly v obci poslední taneční
zábavy před nadcházející dobou adventu. Všichni se snažili tento poslední večer radovánek
náležitě užít. Zábavy trvaly až do svítání.
Celou kateřinskou zábavu měly na starosti ženy. Ženy platily muzikantům za hudbu
a svým partnerům útratu. Připravovaly občerstvení a samy si vybíraly, s kým budou tančit.
Draní peří
Příkladem sousedské pospolitosti, když všude kolem nastala zima, bylo draní husího
peří. Vždy v jedné chalupě se scházelo více žen. Na drobná peříčka musely být obzvláště
opatrné. Sedrané peří se dávalo pod velký hrnec nebo porcelánový talíř, aby se nerozletělo.
Dralo se před Vánoci, ale častěji po svátcích.96
Tyto okamžiky se stávaly příležitostí, aby si ženy povídaly, zpívaly a vyprávěly různé
historky ze života. Děti za pecí či na lavici směly přihlížet a poslouchat. Nesměly ovšem se
rychle pohybovat, aby drané peří nelétalo po světnici.
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Lidové úsloví - Martin přijíždí na bílém koni.
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Kromě jiného působily chvíle emočně, sloužily k předávání informací, zejména
norem chování na mladší generaci. Žánry, které při těchto příležitostech byly pěstovány
pohádky, lidové vyprávění, písničky i lidové léčitelství.97
Adventní období
Advent byl dobou očekávání příchodu Spasitele na svět. Doba adventní byla vlastně
přípravnou dobou na vánoční svátky. Byla časem půstu, při kterém se měli lidé namísto
zábavy věnovat zbožnému rozjímání.
Zakázány byly veškeré radovánky, tanec a zpěv. I tak se o adventu konaly některé
lidové obřady, které tento zákaz více méně porušovaly.
Mikulášská obchůzka zažívá určitou renesanci. Je dodržován termín v předvečer
sv. Mikuláše. V obci má vícero podob.
V posledních letech je spojena se slavnostním rozsvěcením vánočního stromu, který
je umístěn na prostranství u autobusové zastávky. Někdy tradiční obchůzku Mikuláše, anděla
a čertů po vsi vystřídá mikulášská besídka. Děti přednášejí básničky, proběhne nadílka.
Blížící se konec kalendářního roku

je spojován s pestrou řadou tradic.

K nejnavštěvovanějším akcím v obci léta patří vánoční besídka. Někdy to bývá aktivita
místních dětí pod vedením dospělého. Jindy se stává aktivitou společnou. Vystoupení pro
všechny generace.
V Horní Stříteži se pokusili tradici besídek na konci kalendářního roku rozšířit
na celou komunitu obce. Řadu dní i týdnů dopředu je věnováno snaze zkrášlit připravené
prostory. V sobotním odpoledni se otevře pozvaným hostům kulturní místnost.
Interiér hasičské klubovny, ale i vnější prostory a veřejné prostranství jsou vánočně
vyzdobené. Výzdobu zpravidla provedli dospělí společně s dětmi. Lidé ve společenství mají
rádi vánoční besídku. Starosta a velitel hasičského spolku popřeje obyvatelům krásné svátky,
seniorům se dostane finančního přilepšení a děti dostávají dárky pod vánočním stromečkem.
Není rozhodující, zda se jedná o děti trvale žijících obyvatel či rekreantů, je pamatováno na
všechny.
Pochopení a podporu vedení obce, schopnou skupinu organizátorů, která celou akci
vymyslí, koordinuje činnosti jednotlivých aktivit. Takový tým se zpravidla rodí několik let a
postupně sbírá zkušenosti. Tak tomu bylo i v Horní Stříteži, kde akce vznikala od roku 1990
v podobě tradiční vánoční besídky až po náročnou celodenní akci, která vyžaduje spolupráci
většiny místních i okolních obyvatel.
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Emoční zážitky po zdařilém průběhu jsou nepopsatelné. Přináší největší odměnu
všem, kteří byli ochotni angažovat se ve prospěch sociálního společenství.
Jaké by to asi bylo, kdybychom neměly vánoce? Možná by nám chyběla atmosféra,
kde si všichni popřejí krásné svátky, zazpívají vánoční koledy a vedou sousedské rozmluvy
plné hezkých vzpomínek.

6.2 Význam lidových zvyků pro současný život
Nejen duchovní statky, ale i ryze hmatatelné věci byly spojeny s hospodářstvím
a životem obyvatel obce. Každý obyvatel byl účastník všech činností. Tradice přispívaly
k udržování pospolitosti a dobrých sousedských vztahů.
Jaký význam mají tradice v současnosti? Ambiciózně by znělo, že mohou spojovat
rozmanité aktivity, které sice od nepaměti mají své místo v kalendáři i své stálé příznivce a
zároveň se pokouší vytvořit nové atraktivní příležitosti pro ostatní. Právě pozvání ke
společným zážitkům udržuje tradice živé v tomto jihočeském mikroregionu.
Lidová tradice tvoří často hlavní náplň zábavy vesnické společnosti. Mnoho obyčejů
získalo novou náplň a jiné souvislosti. V současnosti se z tradičních obyčejů udržují
masopustní a mikulášské obchůzky maškar, pomlázka, stavění májů, poutě, posvícení.
Vlivem nových ekonomických, společenských a kulturních podmínek vymizely
původní magické obřadní a náboženské funkce. Do popředí vystoupily aspekty zábavné,
komunikační, společensko-integrační, reprezentativní a estetické.98
Je možné vidět za výchovou k tradicím našich předků šťastně prožitý prostý život
venkovského člověka? Co jen okolností napomohlo k lepšímu poznávání sousedů? Samotné
vytváření silných sociálních vazeb trvajících po celý život. Lidé, žijící v chudobě, se dokázali
radovat z každé možnosti, která se jim nabízela. Vzájemně se podporovali a dokázali v každé
situaci držet při sobě. Výchova k tradicím je výchovou k soudržnosti a kooperaci. Ostatně
příklad zdejší vesnice a okolí ukazuje, že vývoj v ní probíhá neustále. Každoročně se
společenství vynasnaží pomáhat dětem. Děti od útlého věku vhodnou motivací se učí podílet
na udržování zvyků. Nejen, když chodí po obci na tradičních obchůzkách, ale i při
rozmanitých aktivitách určených pro všechny kategorie obyvatel.
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7. Rozhovory mapující pohled na tradice a výchovu
Získávané informace na lokální úrovni z dílčích sociálních skupin mohou ovlivnit
hloubku poznatků ve studované teorii. V sociálních vztazích bylo důležité vžít se do prožívání
lidí, s nimiž setkání probíhalo. Přímý kontakt nasměroval otázky ke konkrétní realitě.
Odrážely se v ní autentické osobní příběhy. Osobní vyprávění se stalo prožitkem naplněným
radostí, pocity sounáležitosti a vědomím domova. Možnost podělit se otevřeně se svými
příběhy bylo místy velmi inspirující. Uvedený druh porozumění vyžadoval zvědavost, určitou
citlivou pozornost, které by vedly k získání vzájemné úcty a důvěry. V každém z rozhovorů
bylo nutné respektovat etická hlediska přítomná v názorech dotázaných obyvatel.
Dialog nad událostmi v obci, příhodně kladené zvídavé otázky, dotvářely konkrétní
představy o prožité realitě. Někdy v přímém kontaktu byly zaznamenány odpovědi ve vztahu
k názorům dalších lidí v obci. Ač se nejednalo o hledání odpovědí na vodící otázky, měly své
opodstatnění v tom, že se do rozhovoru dostávaly nové významy, které napomohly získat
hlubší vhled na zkoumané společenství v Horní Stříteži.
Příkladem bylo tematické vyprávění, které poskytovalo zajímavý zdroj informací,
který lidé nacházejí ve svém všedním životě. Zmíněné vyprávění odhalovalo více o tom, jak
se běžně žije. Jak se obyvatelé obrací k smyslu života, který se v mnohém od původních
tradic liší. Vnímání prožitých událostí seřazených do časových postoupností umožnilo získat
ucelený popis jevů.

7.1 Etapy výzkumné práce.
1. Stanovení cílů badatelské činnosti
2. Vytvoření konceptuálního rámce
3. Formulace výzkumných otázek
4. Použití kvalitativních metod
5. Posouzení kvality a kontrola zjištění
6. Sběr dat v terénu
7. Analýza a interpretace dat
8. Formulování zjištěných skutečností do závěrečné zprávy
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7.1.1 Cíle zkoumání
Cílem navrhovaného výzkumného projektu je zjištění pohledu na tradiční obyčeje
a sociální zvyklosti v části obce Horní Střítež. Výsledky mohou napomoci odhalit směřující
tendence v životě obyvatel obce. Získané poznatky zasazené do celkového kontextu možná
napoví o vlivu faktorů na budoucí vývoj života ve společenství.
7.1.2 Vytvoření konceptuálního rámce
Zkoumání výchovy v podmínkách venkovského života nepatří v soudobé teorii
rozšířeným tématům. Přesto problematika života na malé obci je natolik rozsáhlá a zajímavá,
že naznačená výzkumná zjištění v konkrétním prostředí vypovídají o pohledu na současnou
společnost. Téma směřuje k nalezení odpovědi, jakou úlohu hraje výchova a tradice v životě
malé obce.
Předmět výzkumu vychází z předpokladu, že se mísí sociální a jiné vlivy ze strany
stálých obyvatel s nově příchozími lidmi a přechodně žijícími rekreanty. Zvolený postup
spočívá v samotném určení cílové skupiny dotazovaných osob. Jejich záměrný výběr
vychází z následujících faktorů.
Na počátku roku 2010 bylo registrováno v obci Nová Ves u Mladé Vožice 182 trvale
žijících osob. Z tohoto počtu v části obce Horní Střítež je uváděno 71 trvale žijících osob.
Výše uváděné statistiky svědčí o snižujícím se celkovém počtu původních obyvatel. (srovStatistika z roku 1921 uvádí v Horní Stříteži počet 233 obyvatel.)99 Rodiny, jejichž rodové
kořeny sahají nejméně na tři generace. K těmto střítežským rodům náleží 14 rodin, tj. 48 osob
všech věkových kategorií (27 žen, 21 mužů). Nově přistěhovaných po roce 1970 a dosud
trvale žijících obyvatel je uváděno 23 osob (15 žen, 8 mužů). K uvedeným datům je potřeba
zahrnout přechodně žijící obyvatelstvo v rekreačních nemovitostech, které se pohybuje během
roku v rozmezí od 0 – 68 osob. Dle úvahy nad výše uvedenými poměry obyvatelstva byl
záměrně vytvořen vzorek zkoumané skupiny 3 osoby trvale žijících více jak tři generace
v obci; 1 osoba z nově přistěhovaných; 2 osoby z přechodně žijících obyvatel čili celkem
zkoumaný vzorek představuje 6 dotazovaných dospělých osob.
7.1.3 Formulace výzkumných otázek
Při rozhovorech s obyvateli obce bylo používáno několik typů otázek. Počínaje
kontaktními otázkami, přes otevírací a otázky výzkumné. Postupně otázky směřovaly k jádru
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rozhovoru. Odpovědi zjišťovaly názory a postoje respondentů. Během rozhovorů bylo
přihlédnuto k etickým zásadám anonymity, k aktuální situaci, kdy bylo vhodné dotazovaného
povzbudit k doplnění informací a motivovat ho pro další spolupráci. (Příloha 6)
7.1.4 Použití kvalitativních metod
S ohledem na zkoumanou problematiku názorů na výchovu a tradice v obci Horní
Střítež byly zvoleny kvalitativní metody.
Zúčastněné pozorování, které umožňovalo získat informaci o chování druhých, ale i
mapovat jejich prožívání. Pozorování znamenalo se dočasně účastnit života skupiny, prožívat
s ní její osudy, radosti i obtíže. Ovšem i s předpokladem, že zjištěné skutečnosti nelze vždy
zobecnit. Během terénních pozorování byly zapsány poznámky, které upřesňovaly informace
k dané problematice.
Rozhovor jako metoda shromažďování dat o sociální realitě spočívala v bezprostřední
verbální komunikaci respondenta a tazatele. Osobní kontakt napomohl ke komplexnějšímu
vidění problematiky výchovy a tradic u zmiňovaných osob. Rozhovoru předcházelo vytvoření
vhodné situace a uvolněné atmosféry pro individuální rozhovory. Od kontaktních otázek, jež
měly připravit respondenta pro vlastní spolupráci, přes projevování zájmu s dodržením
etických zásad taktu a nevtíravosti.100 Z hlediska potřeb řešení problému byly vedeny
rozhovory se všemi, kteří nás zajímali. Rozhovor v kontextu setkání měl prohloubit vzájemné
porozumění a vhled do komplexnosti zkoumaného jevu.
Z přímé zkušenosti v rozhovorech vyplynulo, že je potřeba rozpoznávat mlčení, ale i
neverbální projevy provázející komunikaci. Takto bylo možno s empatií vnímat sdělované
informace. Písemný záznam byl prováděn během interview. Po jeho skončení byl doplněn
údaji o osobě, místě a času a dalšími poznámkami z atmosféry. Záznam měl vystihnout, co
nejúplnější charakteristiku kontaktu, aby nedošlo k pozdějšímu zkreslení získaných dat.
Pro hlubší proniknutí do problematiky byla zařazena analýza spontánně vzniklých
dokladů lidské činnosti. Právě techniky spočívající ve studiu dokumentů byly časově
nejnáročnější. Zejména získávání podkladů z běžně nedostupných farních knih, kronik,
historických archiválií, regionálních statistik, zápisů spolků, soukromé korespondence, včetně
využití dobových filmových záznamů a fotografií.
Každá použitá technika má své meze a možnosti užití. Nelze plošně a stejně
ji aplikovat, ale vhodné zvolit citlivý přístup zohledňující reálné skutečnosti.
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7.1.5 Posouzení kvality a kontrola zjištění
Prioritou počínání bylo získat charakteristiku jedinečnosti různých pohledů a vlivů.
Právě průnik do dobové různorodosti názorů, může konfrontovat stěží uchopitelný a výrazně
konkrétní obsah. Umožní tak porozumět i širším dějinným kontextům v jejich konkrétní
podobě. Úskalím může být i vyčleňovaní zmapovaných událostí z celku vývojových
souvislostí. Mohlo by to vést k zploštění získaných údajů.
Pro kontrolu údajů dané problematiky bylo použito více technik s pohledem
teoretického rámce a konfrontací s realitou zjištěnou zkoumáním prostředí. Reliabilita
a validita zjišťovala, zda připravené otázky rozhovoru jsou v souladu s požadovaným
zjištěním, některé z nich umožnily hlubší poznávání zkoumaných jevů. (Jaké školy byly
v blízkém okolí?) (Příloha 6)
Při dlouhodobé práci vstupují do počínání subjektivní pocity. Čím déle s někým
pracuje, jsou pocity nevyhnutelně silnější. Už tím, že při zkoumání skutečnosti člověk
vstupuje do vztahu, předpokládá, že se hlouběji bude zajímat o dění, na kterém mu záleží.
Chce proto dosáhnout, co možná nejlepších výsledků. S těmito skutečnostmi lze říci, že je
obtížné v kvalitativním přístupu zůstat zcela objektivní.
7.1.6 Sběr dat v terénu
Kromě zmiňovaných rozhovorů s obyvateli bylo zásadní účastnit se tradičních událostí
v obci.

Nejen

obyčejové

zvyklosti,

ale

sledování

vzájemné

komunikace

během

systematického pozorování, zahrnovala získaná data z terénu. Zajímavá zjištění se týkala
interakce lidí v každodennosti pospolitého života a jejich reakcí pod vlivem faktorů, které
jsou důsledkem vnějších vlivů a neočekávaných událostí.
Sběr dat probíhal od února do listopadu 2010.
7.1.7 Analýza a interpretace dat
Tradice z našich obcí se postupně vytrácí s generacemi, které je aktivně udržovaly.
Výchova v rodinách byla poznamenána změnami životního stylu, což se odráží v situacích
a zájmech společenství. Zkoumaný problém představuje rovinu subjektivního náhledu
na tradice a výchovu v malé obci. Mapuje pohled na každodenní život v sociálním
společenství.
Na základě terénních poznámek probíhala první analýza. Vznikal prostor pro doplnění
souvislostí. Podrobnější popis dění, který mapoval verbální i neverbální komunikaci
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a celkovou atmosféru kontaktu. Rozhovory byly tematicky kódovány, každý případ zvlášť.
Analýzou jsou vztaženy k tématu tradic a výchovy v rodině i ve společenství.
Přirozeným vyústěním výchovného vlivu je na jedné straně zvýšená aktivita
se stavem „něco udělat“ a na straně druhé ulpívání tradic „na zaběhnutých kolejích“. Tradiční
zvyky představují aktivity, které slouží jako prostředek propojení minulosti a současnosti,
potažmo výhledově směřující i do budoucnosti. Nevyhnutelnost změn v tradicích předků
symbolizuje přímo skladba a struktura obyvatelstva.
V nazírání na problematiku tradic a výchovy je nutné si představit, že v malé obci se
odehrává mikrosvět, jenž svými vlivy působí i na své okolí. Zároveň vnější svět působí
na onen mikrosvět společenství. Vzájemné interakce se spolu střetávají. Mohou vrcholit
v konfliktu, ale také se prolínat. Mohou přinést vzájemné obohacení a intenzivní růst.
Pro sociální společenství obce to znamená, že vznikají nové zvyky, které se opakováním
stávají tradicemi. S nástupem nové generace dochází k proměnám stávajících tradic. Některé
přestávají být pro současníky atraktivní a postupně zanikají. Z pohledu vývoje jde o přirozený
proces.
Výchova prostřednictvím sociálního společenství se vyznačuje vytvářením blízkých
vazeb, jež se odráží i v sociálních kontaktech s okolím. Společenství rovněž charakterizuje
otevřenost při sbližování s novými lidmi. Silnou stránkou je i pospolitost, soudržnost a péče
o druhé. Poskytování sousedské výpomoci probíhá i u osob na okrajových sociálních pozicích
společenství.
Rozkrytí rozporných míst není vždy snadné. Zpravidla potvrzení či vyvrácení
správnosti při subjektivním viděním reality vyžaduje další rozhodnutí. Nelze proto vidět život
v malé obci bez uvědomění si veškerých faktorů, které zasahují jak jednotlivce, tak
i společenství.
Venkovské prostředí je charakterizováno pravidelným rytmem života. Ohraničené
denní činnosti, které jsou navenek prezentovány zvoněním kapličky, zhasínáním či
rozsvícením veřejného osvětlení, dopravním spojením, rituály společenství umocňují.
Sociální ráz obce v mnohém působí nedirektivně svobodně až uvolněně. Avšak
v oblasti přijímání nových obyvatel obce se objevuje přehnaná pozornost obyvatelstva
k lidem nově příchozím, hraničí „s dotěrnou zvědavostí“, ale pro místní jsou zjištěné
informace zároveň zdrojem příspěvků do veřejné diskuse. Právě zájem o druhého člověka
může být pro někoho podporující k zapojení se do života společenství a pro jiné zase
nepříjemný a omezující.
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V komunikaci převládají přátelské pozdravy a gesta, vstřícné i zvídavé dotazy.
Verbální projevy nepostrádají prvky humoru. Jen střídmě humor slov přechází k humorné
akci. V tomto ohledu současníci poněkud zaostávají za generací předků.
V negativních projevech se objevuje nepřátelství vůči jedné trvale žijící rodině.
Důvody, kterými obyvatelé reagují, vychází z nízké socializace, nepřizpůsobení se základním
požadavkům kladeným společenstvím na občany. V uvedeném případě plní společenství roli
omezovatele nepřípustného jednání. Z reakcí obyvatel je možno vypozorovat, že se jedná
u většiny o striktní odmítnutí problematické rodiny, ale nalezneme postoj, kdy někteří spíše
volí tolerantní reakce k problémovým lidem.
Neméně zásadní je postoj k přechodně žijícím obyvatelům. Na první pohled by se
mohlo zdát, že se jedná pouze o pražské obyvatele, ale skutečností je, že do skupiny
přechodně žijících patří i obyvatelé dalších měst a obcí. Rozmanitá skladba obce téměř na
polovinu rozděluje trvale žijící a přechodně žijící obyvatele. Jak se uvedené skutečnosti podílí
na životě v obci? Kdo mívá rozhodující slovo a jakým způsobem probíhají důležité diskuse?
Rozdělení obyvatel není jedinou zvláštností, ale vztahy mezi sousedy navzájem
v posledních 5 letech nabývají silných přátelských pout. Překvapením jsou intenzivní
vzájemné vztahy starousedlíků a nově příchozích obyvatel. Přestože na počátku se spíše
sdružovali lidé pocházející ze stejného prostředí a podobných zájmů, vytvářely malé sociální
podskupiny, např. obyvatelé Prahy, „pejskaři“, senioři, tak po určité době soužití došlo
k prolomení bariér mezi městským a venkovským pohledem na život.
Pozitivní změny se projevují v každodenní komunikaci přímé, telefonické, dokonce
přes internet, osobními návštěvami v domácím prostředí, ale i společnými oslavami,
dovolenými apod. Soudržnost některých sousedů je značná a to i při nepříjemném řešení
hranic pozemků, nesouhlasu s některými zásahy. Někteří starousedlíci vítají příliv nových
obyvatel, jak naznačují slova: „…když tu nebudou oni, tak obec vymře a chalupy budou
zdevastovaný…“. U jiných lze spatřit zdrženlivější postoj: „…ti maj peníze, tak si to můžou
dovolit. Jen, aby to tu neskoupili a nezadlužili.“101
Nedílnou součástí sledování vlivu sociálních rolí a dopadu moci je i autorita členů
společenství. Úsilí o respekt a pochopení někdy vede k ústupkům, aby se zabránilo
konfliktům. Vyhýbání se potížím ve svém důsledku může vést k tomu, že původní pozitivní
směřování je zcela zastaveno.
Výzkumná sonda vedla k vytvoření závěrů, jaké směřování společenství bude
nastíněno. Na obec a její soudržnost působí řada faktorů, které dle zjištěných skutečností bylo
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možno rozdělit na faktory vnějšího a vnitřního vlivu. Zatímco vnější vlivy reprezentují
okolnosti systému společenského, politického; lze u vnitřních vlivů vidět zásahy do chodu
společenství, nejen jednotliví lidé, ale i nepředpokládané příčiny. Zjištění hovoří o tendencích
snižování počtu obyvatel, zvyšování průměrného věku trvale žijících osob a tendenci
k nastupování individuálních zájmů.
Přestože někteří účastníci dotazování poukazují na nepříznivé dopady politických
rozhodnutí a často spatřují hlavní příčinu potíží právě v neprůhledné politice, sami zjišťují, že
kritizovat poměry ve společnosti nestačí. Pokud sami nebudou ochotni vzájemně kooperovat,
bude soudržnost a sní spojené tradice, ohrožena. V tomto ohledu se vyskytuje mnoho
společného s jejich předky.
Obec zosobněná starostou, dle jejich soudu nevynakládá takové úsilí, aby
se obyvatelům lépe žilo. Zde je potřeba podotknout, že na počátku volebního období bylo
zastupitelstvo aktivnější a předkládalo žádosti na zlepšení prostředí častěji než je tomu
v současnosti.
Jednou z příčin může být zklamání, které se u některých nedokončených projektů
dostavuje. Finanční zdroje obce jsou vynakládány právě na udržení základních potřeb
obyvatelstva. Může se zdát, že negativní hodnocení zastíní ono pozitivní, co v obci proběhlo.
Je přirozené, že do procesu sociálních vztahů vstupují významným dílem
charakterové vlastnosti. Lidé žijící v obci mají určitá očekávání. Ovšem do jaké míry jsou
uskutečnitelná, je otázkou.
První sociální skupinu tvoří jednotlivci – „samotáři“. Jedná se o osoby v důchodovém
věku, které spíše preferují dobrovolnou samotu nad aktivním společenským životem obce.
Rádi se účastní vybraných akcí jako diváci než aktivní účastníci. Nemívají výhrady vůči
činnosti obce, aktivitám. Jsou spokojeni „tak jak to je“. Obec jim věnuje přiměřenou péči
v zajišťování základních potřeb a nadprůměrnou pozornost při společenských aktivitách.
Druhou skupinu obyvatel reprezentuje následující úvaha: „…voni si to udělaj, aby se
neřeklo.“ Pro ně je charakteristické, že nejsou spokojeni téměř nikdy a s ničím. Nedokážou
docenit pozitivní stránky života v obci. Sami se pohybují ve společenství na jejím okraji,
případně se sdružují s podobně naladěnými nespokojenými lidmi.
Třetí dominantní skupinu tvoří aktivní obyvatelé ve věku 30 – 45 let. Představují
osoby, které usilují o změny v obci, prosazují nová rozhodnutí, vynakládají úsilí
o zprostředkování kontaktů pro schválené projekty, jsou zdrojem hybné síly společenství.
Výstižně vyjadřuje skupinu názor: „…tady se mnohé podařilo dokončit a další je připraveno
na léta dopředu.“ Klíčové je pro ně udržet život v obci: „Vynakládáme prostředky, aby sem
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mohl jezdit autobus a lidi se dostali do práce nebo k doktorovi. Dotujeme školní autobus
i školku ve Vožici. Lidi si neuvědomujou, že obec nepožaduje nájem po krámu, po hospodě a
elektřina je taky hrazená…“ V pohledu na budoucnost říkají: „Když plánujeme rozvoj
do dalších let, vycházíme s předpokladu, že tu budou mladí žít a pro ně je potřeba udržet i to
málo, co tu máme.“
Tímto se nabízí otázka, jaká je ochota obyvatelstva řešit problémy a jaká skutečná
participace na řešení? Zatímco verbální projevy směřují k vynaložení velkého úsilí, reálný
pohled z pozorování zachycuje střízlivější ubírání. Při střádání plánů jsou téměř všichni
ochotni pomoci při dohodnutých aktivitách. Pokud však dochází k přímé konfrontaci
s realitou nadšení zejména u generace starší, opadá.
Při apelu vůdčích osobností společenství dochází k oživení a funguje zapojení všech.
Do výchovné práce se promítá řada faktorů. Kromě sociálních vlivů jednotlivců či skupin
vstupují další aspekty, jako je momentální situace, časová dimenze, atraktivita činnosti aj.
7.1.8 Formulování zjištěných skutečností do závěrečné zprávy
Tato výzkumná sonda vznikla za účelem zjištění, na kolik je významná role výchovy
a tradic v životě malé obce – Horní Stříteže. Nutno se dívat, jak vnější a vnitřní faktory
zasahují samotné obyvatele a ovlivňují jejich participaci na dění. Ač se může zdát, že lidé
v obci jsou uzavřeni jen do svých problémů, nezajímají se o ostatní záležitosti, pravý opak je
pravdou.
Právě rozdíly v poklidném zdejším životě mohou být pro některé lidi důvodem
setrvání v obci, pro zase jiné příčinou odchodu z ní. Čas rozhodnutí k odchodu bývá
rozmanitý. Vdané ženy odchází do lokality svého partnera. U mužů spíše rozhoduje
lukrativnější zaměstnání ve městě. Pro mladé rodiny dostupnost infrastruktury. Pro osamělé
obyvatele dostupnost potřebných zařízení jako je lékařská služba apod. Faktorů je celá škála.
Důvody pro setrvání obyvatel v této obci hovoří takto. „Ve městě bych nebyla ani za nic.“102
Odkazuje rodačka na hektický život ve městě a podobně usuzuje i mnoho lidí. Nedostupnost
některých zařízení a služeb nevnímají starousedlíci jako vážný problém. V tomto ohledu je
potřeba podat vysvětlení, že jedinec sám nebo rodina je schopna se v obtížné situaci o člena
rodiny postarat. Pokud obyvatelé připisují negativní vlastnosti, tak je k tomu vedou vlastní
zkušenosti.
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V tomto se přibližuji starším generacím, které se aktivně podílely na vzniku současné
podoby obce. Lidé mají zájem na řešení problémů, které se jich bezprostředně týkají, chtějí
mít moc ovlivňovat budoucí podobu života v obci. Touží po i komfortu, který je nabízen
v městském prostředí, ale zároveň si uvědomují čím je venkovský život specifický.
Při subjektivním hodnocení přítomnosti se nedostaví se jednoduchý úhel pohledu.
Spíše náznak problematického hledání. I při pozitivní výchovné péči lze jen obtížně
odhadovat pokračování vlivů výchovy a tradic či případné důsledky na sociální společenství.
Sociální struktura je letmým pohledem zdánlivě stabilní. Ve skutečnosti se stále mění vlivem
vnitřních i vnějších faktorů, které působí ze vzájemných interakcí lidí v jejich každodennosti,
z pospolitého života, nebo jsou důsledkem pohybů a velkých historických událostí.103
Jde o charakteristiku jedinečnosti samotného dění a působení různých vlivů, které na
život v Horní Stříteži působí. Z velkého množství dat bylo možné představit pouze malou
část. Během zkoumání je jen v menší míře poukázáno, jak se lidé v sociálním společenství
chovají v delším časovém horizontu.

7.2 Závěr vliv výchovy a tradic na vztahy ve společenství
V předcházejícím pojednání jsem se snažila pracovat se skutečnostmi vycházející
z reálného života obyvatelstva. Ukázat, jakými faktory je ovlivněn, jaké jsou přednosti
a naopak jaká úskalí mohou nepříjemně působit na společenství.
Řád rodiny získaný výchovou a představami výchovného prostředí, nemusejí být
zcela v souladu. Výchova v rodinném prostředí směřuje k individuálním tendencím a k řešení
vlastních problémů. Vývoj v rodinných vztazích poukazuje na působení mnoha faktorů, které
zaběhlé řády porušují. Daná hierarchie členů rodiny, vycházející z tradic předků a rovněž
stanovená dělba práce mezi mužem a ženou se změnila ve prospěch společného rozhodování.
Přestože dosud přetrvával vliv předchozích generací na vzájemné poskytování
pomoci, lze vysledovat z přímého pozorování, že v ochotné a nezištné podobě slábne. Spíše je
výchovný vliv udržován aktivními jedinci, kteří se podílí téměř na veškerém veřejném dění.
Jaká bude výchova dalších generací a jaké ji budou ovlivňovat tendence? Nelze
spolehlivě prokázat, že povede k úpadku tradic předků. Spíše lze poukázat, že pokud budou
lidé aktivní, budou mít zájem o život kolem sebe, budou vznikat i tradice obohacené o nové
prvky, jak je tomu nyní. Společenství proto je spojeno se zachování udržitelného života
v obci.
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8. Pohled na budoucí život v obci
Prognostický pohled je chápán v souvislostech s vnitřními a vnějšími faktory. Zatímco
vnější ovlivňování života v obci vychází od společenského, ekonomického, politického vlivu,
které zasahují spíše negativně obec, která musí na tyto změny reflektovat přizpůsobením se
nebo odmítnutím. U vnitřních vlivů se dostavuje seberegulace společenství. Vlivy mohou
přicházet i zcela neočekávaně, projevit se negativně charaktery lidí, které vedou k rozporům
či ke konfliktům uvnitř sociální skupiny. Právě zpracování problémových míst je hledáním
řešení.

8.1 Nezbytnost spolupráce na všech úrovních
Skupinové řešení problémů, kdy si lidé osvojují kooperativní strategie, navzájem si
pomáhají odhalovat skrytý potencionál. Nesoutěživost umožňuje dosáhnout kvalitativních
změn. Mnohdy jsou to právě zaběhlé tradiční přístupy, jež brání v uskutečňování představ.104
Nezbytnou součástí života v obci je trvalé vnímání účastníků a jejich vzájemné
komunikační strategie. Mapování problémů ve zdejším regionu by mělo vést k otevřenému
dialogu. Právě kooperace uvnitř mikroregionu i za jeho hranicemi umožňuje formulovat
potřeby obyvatelstva.
Možná proto z obavy o budoucnost obce se může zrodit nová odpovědnost.
Otázkou však je, nakolik je na přijetí této odpovědnosti dnes sociální společenství v Horní
Stříteži připraveno. S tímto lze interpretovat snahy o hledání možností v obnově různých
podob minulosti.

8.2 Socializace a blízký vztah ve společenství
Ve vztahu k sociálnímu společenství jsou společensky významné pospolitosti
zformované právě na základě společného soužití na určitém území, prostředí obce, tedy
v sousedství. Postupné začleňování obyvatel do určitého daného společenství je zároveň
procesem předávání kultury mezi generacemi.
Zvláštnosti tradičních přístupů v obci se projevují již od seznamovacích kontaktů
s novými obyvateli. Vstupní ceremonie s přistěhovanými střítežskými obyvateli se pohybují
od administrativních úkonů, jakým je přihlášení k trvalému pobytu až po aktivní seznamování
se ve společenství tváří v tvář. Seznamovací poznávání nových obyvatel se starousedlíky
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je ohraničeno dobou přibližně ½ roku. Místní rodáci si vytváří představu o novém sousedovi,
ale i o jeho reálné možnosti participovat na chodu společenství. Přijetí nových obyvatel
společenstvím je znamením, že dotyční budou respektovat své povinnosti vůči ostatním lidem
v obci, ale také mít práva, jež jim zaručují svobodné rozhodování.
Blízkost vztahů ve společenství umožňuje volit schopnost spontánnosti. Ponechává tak
stranou důvěrně známé, vyzkoušené možnosti. Tradiční přístupy doprovází vztahy důvěry.
Blízké vztahy, v nichž jsou těsně připoutáni, jsou základem životního pocitu bezpečí.
K blízkosti patří odkrývání se druhým lidem. Co cítíme, co si představujeme. Blízkost
je zároveň vysoce riziková. Je proto možná jen s omezeným počtem lidí. Tím jak jsme
hodnoceni sociálním okolím, získáváme příležitost k smysluplnému zážitku.

8.3 Výchova k ekologickému myšlení
Uchování přírodní rovnováhy prostředí ve zmiňované lokalitě Mladovožicka obnáší
trvale zajišťovat výchovný vliv na obyvatele. Před dvaceti lety nebyl žádný problém
se skladováním jakýkoliv odpadků z venkovských domácností. Vše se likvidovalo
spalováním v kamnech. Rovněž nepohodlný odpad z domácností končil na divokých
skládkách v okolních úvozech. Na vesnici se tento druh ekologického barbarství se stal zcela
samozřejmým.
Venkovská krajina, jak přišla po totalitním režimu, je v mnoha pohledech ohrožená,
zdevastovaná. I když se na počátku politických tlaků čelila hlavně drobná sakrální
architektura a památky, lze nyní říci, že značně utrpěl původní ráz, tím jak byly rozorány
meze, úvozy či remízky. Zmizely nejen tradiční cesty vedoucí k volním zdrojům, ale
i krajinné dominanty a památné stromy.
Lidé si uvědomují, že tyto prvky jsou spojeny s tradicemi předků, propojují lidské dílo
s přírodou a potažmo lze vidět duchovní rozměr. Obec v rámci svých možností zajistila
pravidelný odvoz odpadu z domácností a navíc vybavila všechny spádové vsi kontejnery
na tříděný odpad. Dokonce několikrát ročně poskytuje svoz nebezpečných předmětů
z domácnosti. Obyvatele si na nové hospodaření s odpadem rychle zvykli. Lidé si více
uvědomují identifikaci s místem.105
S tím jak dochází k vývoji názorů na alternativní zemědělství a jeho roli v obnově
venkova, přichází i příležitost, kdy na pozadí rozpoznáváme síly prastarých tradic vztahu
člověka a přírody.
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8.3.1 Ohrožení přírodní rovnováhy
Sdružení obcí Mladovožicka bylo vystaveno před několika lety hrozbě výstavby
úložiště jaderného odpadu. Oblast Na vrších, Karlovka, která je od obce Horní Střítež
vzdálena pouhých 1,5km, byla vytipována k uskladnění vyhořelého paliva z jaderné
elektrárny Temelín.
Velmi citlivě vnímali obyvatelé zásah státu a mocenské snahy zainteresovaných
společností, aby se obce této snaze nebránily. Vzhledem k zásadní otázce ovlivnění života
obyvatel a blízkých přírodních vodních zdrojů v této lokalitě, se zvedla masivní vlna odporu.
Vyvrcholila protestním pochodem obyvatel a ekologických aktivistů s mezinárodní účastí
napříč celou dotčenou oblastí.
Stát a zastupitelé energetické společnosti se pokusili uspořádat veřejnou konferenci,
kde podali řadu vysvětlení k problému, odpor obyvatel k výstavbě úložiště dál sílil.
Od záměru stavět úložiště vyhořelého jaderného paliva v této lokalitě po řadě protestů
navrhovatelé ustoupili.
Pro mladovožický region a jeho občany znamenal tento počin vítězství a uvědomění
si, že právo vyjádřit se k veřejnému dění může být uplatněno různými způsoby. Ať byla
rozhodující aktivní účast na protestním pochodu, podepsání petice či veřejný projev
v konfrontaci se zájmy státu, podařilo se hrozbu neodvratných změn krajiny odvrátit.
Zmíněná zkušenost „stmelila“ obyvatele v úsilí posilování vlivu na ochranu přírodní
krajiny.
Ovšem zlom k přístupu k zemědělské činnosti má charakter dlouhodobého procesu.
Místy lze spatřovat návrat k tradicím našich předků. Splynutí hospodářských vlivů s okolní
přírodou. Zaměření se na ekologické hospodaření a šetrné podnikání v krajině. Přesto se
občas najdou snahy, jak tento přirozený ráz oblasti narušit.
Pozitivním rysem je, že nynější novodobé zásahy kontrolují sami obyvatelé, kteří mají
zájem zachovat původní podobu krajiny. Dokonce i zájmová sdružení (myslivecký svaz, sbor
dobrovolných hasičů) se kromě své hlavní činnosti podílí také na prosazování společných
zájmů občanů. V neposlední řadě se občané zasloužili o vysazování stromů, údržbu veřejných
prostranství, ale i souvisejících komunikací, což vypovídá o řešení důležitých otázek
ekologie.
Základním pilíř spočívá v nacházení společných zájmů občanů a dlouhodobé
motivace, která pomáhá vytvářet vztah ke krajině k estetickým, kulturním a společenským
hodnotám. Jedním z cílů by měla být podpora vnímání venkovského prostředí v celé jeho šíři,
tedy jeho užitkovost, lokálnost, sousedskost nekončící proměnlivost. Vidět v něm zdroj, stálé
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inspirace i protiváhy nastupující globalizaci. Dřívější mechanické pojetí života bylo střídáno
s celostním vnímáním. Nejen pojetí celku, ale i jednotlivostí. I když některé jevy se objevují
izolovaně, tak bývají vzájemně provázané. Člověka nelze vymanit z přírody, je její
součástí, ne vládcem.
Snažení rovněž může pomáhat seznámení různých skupin obyvatel, kteří propadli
venkovskému životu, probuzení aktivit v dané lokalitě, oživení a záchraně starých zvyků.
Základním principem se proto jeví východiska, kdy je nezbytné spolupracovat a spojit
své síly s cílem pomoci ke zlepšení života ve venkovském prostředí. Sama osvěta by měla
přispět k ekologickému myšlení, povzbuzovat osvětou vědomí, že děti mají právo na čerstvý
vzduch. Je ovšem zřejmé, jak cesta k participaci bývá náročná.

8.4 Specifické rysy
Jako rys lze vidět trvalé vazby k jihočeské vesnici. V Horní Stříteži zůstávají
zachovány některé jevy ve způsobu života vesnice, které jsou dokladem minulé sociální
struktury. Zároveň se objevují nové vztahy, vzniklé novými vlivy. Formování současných
způsobů života v jihočeských vesnicích se v některých rysech shoduje se způsobem života
v ostatních oblastech. Přesto si však vesnice uchovala určitá specifika, která mají kulturní
hodnotu v životě naší společnosti. Většina zdejších lidí cítí odpovědnost za svou domovinu.
Zvláštností se jeví přírůstek obyvatel, kteří se záměrně rozhodli zakoupit nemovitost
pro trvalé bydlení v některé z obcí. Právě obyvatelé Prahy vyhledávají zdejší venkovské
prostředí nejčastěji. S několika důkazů lze poukázat na přitažlivost bydlení v této lokalitě.
Vývoj na venkově míří ke snižování počtu původního obyvatelstva. Ovšem o to více
se projevuje síla vzájemných vztahů ve společenství. Ne vždy jsou charakterizovány jako
pozitivní, ale mají silný emocionální náboj. Není vidno přítomnost lhostejnosti. Těžko
uslyšíte: „Je mi to jedno.“ Ačkoli ubývá volného času v pracujících rodinách, nenechávají si
lidé ujít možnost účastnit se pořádané akce v obci. (Příloha 4)
Na další specifický rys lze poukázat u lidí, když dříve pasivní přijímání rozhodnutí
nabírá v posledních dvou letech tendence participovat na dění, rozhodovat o možnostech.
Diskusní charakter je žádoucí při učinění vážného rozhodnutí, které se odráží přímo v obci.
Dochází k upřesňováním informací. Při nich se neobjevují protikladné námitky. Výchovné
momenty lze spatřit při posuzování například rekonstrukce silnice a s ní spojeného omezení,
veřejné osvětlení a posílení elektrických sítí. Většina takto zaměřených akcí se setkává
s pochopení obyvatel. Na rozdíl od potencionálních investic do dalších oblastí jako
je zakoupení travního traktoru, kde dochází k vzrušeným debatám.
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8.4.1 Jazykové specifikum
„K nejlepším výrazům národnosti patří jazyk národa, jeho „rodné slovo“, neboť
v něm se projevuje všechen národ a jeho domov. Vněm tkví trvale i živá páska, spojující
minulé, žijící a příští pokolení národa v jediný historický celek.“106 Obyvatelstvo po jazykové
stránce bylo zcela přizpůsobené místním podmínkám. Jazyk majoritních obyvatel byl
jazykem každodenní komunikace mimo domov, jazykem školy, zaměstnání. Nejen tradice
lokální jazykové kultury, ale i pronikání vnějších vlivů se zapisuje do vývoje jazyka
zdejšího lidu.
Níže uváděné charakteristické jazykové výrazy pochází z bezprostředního okruhu
společenství. Mohou to být názvy pro náčiní, techniku, označení místa a předmětů denní
potřeby. Pro badatele může být zajímavé označení pro příkop u silnice, který bývá nazýván
jako „taluta“. Mnoho příkladů bychom nalezli i z oblasti pokrmů jako například „Kudlanky“
označení pro polévku Kulajdu, či „Cmunda“ jinak v Čechách nazývaná bramborák. Uvedené
místopisné názvy svědčí o určitém setrvávání tradičních jazykových výrazů v dané lokalitě.
8.4.2 Typy výchovných momentů společenství
Horizontální sociální vztahy a vazby vertikální úrovně předpokládají snahu
o dlouhodobé usilování účastníků. V konkrétní podobě je tvoří následující cesty.
• Dlouhodobé projekty.
• Pravidelné tradiční akce.
• Jednorázové aktivity.
• Každodenní setkávání obyvatel.
Dlouhodobé projekty směřují k cíli představujícímu uchování společenského dění
a udržitelnosti života v obci. Ve snaze pozitivně přispět k trvalému soužití jsou činnosti
zaměřené na široké spektrum obyvatel. Vychází z dřívější socializace zemědělství, kdy
ovlivnila všechny stránky života rodiny, využití volného času, rodinné zvyky a obřady, vztahy
uvnitř rodiny i mimo ni.
Z pohledu pozorovatele je někdy vidět jednostrannost a účelovost jednání. Dřívější
mechanické pojetí života bylo střídáno s celostním vnímáním. Nejen pojetí celku, ale
i jednotlivostí. I když některé jevy se objevují izolovaně, tak bývají vzájemně provázané.
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Tradiční aktivity, které jsou pravidelně opakovány, napomáhají k aktivnímu přístupu
lidí. Prostřednictvím zájmových spolků a systematické práce sociálního společenství jsou
tradice živé a nabídka aktivit se rozšiřuje i na další obce.
Jednorázové akce vyplňují volný čas radostnými okamžiky, které povzbuzují členy
společenství do dalších činností. Přinášejí obci větší zájem ze strany sousedních obyvatel i
blízkých médii. Každým rokem počet účastníků na těchto akcích přibývá.
Výchovné momenty lze spatřit také v každodenním kontaktu obyvatel. Vzájemná
blízkost, sdílení společných hodnot je velkým vkladem do budoucnosti života v obci.
Nastavené výchovné působení je dobrým příkladem i pro ostatní obce v okolí. Velmi
dobrým příkladem je i sousední obec Mutice, kde lidé „drží pohromadě“ a jsou si názorově
velmi blízcí. Při sdružení obcí pod jeden obecní úřad pak dochází k prosazování společných
cílů, které nejsou v rozporu s přesvědčením obyvatel. Takto se postupně daří prosazovat i
nelehká rozhodnutí v regionu.
8.4.3 Spolupráce a dobrovolné aktivity
Udržovat a posilovat takové hodnoty, jako družnost, zájem o druhé, aby jednotlivci
mohli uplatňovat svoje práva a odpovědnost jako příslušníci společenství. Zároveň aby mohli
po celý život učit a růst, realizovat veškerý svůj lidský potencionál. Propojení navzdory
rozdílům, které nás rozdělují, abychom mohli žít ve zdravých komunitách, usilovat o nalezení
řešení pro společné úkoly.
Sociální práce obce je vynaložením úsilí na reformě společenského prostředí. Podpora
společné kooperace a solidarity ve společenství. Zvýšení podílu občanů na tvorbě a změnách.
Snaha o dosažení rovných společenských podmínek.107

8.5 Východiska pro zlepšení života v obci
Pokud by bylo možno omezit nežádoucí vnější vlivy představující například
podněcování k politické nevraživosti či ploché medializování říkající, že každý zbohatne. Ony
vlivy působí negativně na společenství, přinášejí rozporuplné pohledy a chaos. Není snadné
odmítat zdánlivě lákavé nabídky k rychlému výdělku. Někdy hraje roli i naivita zdejších lidí,
krátkozraký pohled na nabídku.
Lidé pochopili, že pasivita jejich venkovskému životu neprospívá. Přestože se
generace šedesátníků stále obává, že jejich slova mohou být zneužita či dokonce použita proti
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nim samotným. Rozhodnutí jít proti proudu není jednoduché ani pro současníky. Otevřeně
prezentovat svůj názor, který se od většiny liší, vnést kritický pohled do pohodlných způsobů.
Dominantní

skupina

společenství

se

vynasnaží

obhajovat

a

prosazovat

nezastupitelnou úlohu zejména sociálních, spolkových a navazujících aktivit. Nabízí
spolupráci, ochotu, aby bylo všem členům společenství lépe.
Docházet ke spolupráci nestačí, ale udržet kooperaci je těžší. Projevuje se i v úsilí
o zachování tradičních lidových zvyků a obyčejů. Společenství bez tradic by ztrácelo motivaci
k pospolitému životu. Ačkoli mohou někteří lidé namítnout, že tradice nejsou potřeba. Je vliv
výchovy a tradic na život v Horní Stříteži důležitý. Jestliže se mají ostatní lidové zvyky,
obřady a obyčeje udržet pro příští generace, nesmí striktně lpět na původní podobě, která
současnému člověku často bývá velmi vzdálená.
Pracuje i s vědomím, že na venkově je nutné posilovat příznivé podmínky pro
podnikání a obecně pro širší spektrum aktivit. S uvedenými skutečnostmi koresponduje snaha
o zvýšení přitažlivosti zdejší oblasti zajištěním lepší občanské vybavenosti a dostupnosti
služeb na venkově.
Uvedené případy ovlivnily nejen dění současníků, ale je možno odhadnout, že mohou
být výzvou k následování i pro budoucí generace. Právě v jejich zájmu by mělo být pečovat
o přírodní ráz krajiny a uchování její přirozené podoby. Takový přístup může otevřít cestu
k pozoruhodné proměně v pohledu člověka na sebe samého a především v pohledu na lidskou
činnost a její dopady na svět.
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9. Závěrečné slovo
Smyslem diplomové práce bylo uvést kontext historického vývoje, roli sociálního
prostředí a elementárních faktorů, které působí na život v malé obci. Jak vnější a vnitřní vlivy
formují samotné obyvatele, odráží se i v širších souvislostech ve společnosti. Mezi studiemi
mají tradice a výchova specifické místo spočívající v lokálnosti a charakteristice podmínek.
V první kapitole byla věnována pozornost mezníkům vývoje a vlivu na současnou
sociální strukturu vesnice. Na pozadí samotné práce nejde o porovnání jevů vytržených
z kontextu, ale o upřesnění a zasazení do spojitosti s tradičním způsobem venkovského života.
Sami lidé přítomné dění vysvětlují vývojem minulosti, proto nelze vytvořit nový obraz bez
někdy zkratkovitého vidění. Nabízí se otázky, zda je vůbec možné vidět život malé obce
v celé jeho pestrosti, zda lze proniknout do všech oblastí s takovou hloubkou, která by
ukázala jeho jedinečnost. Jedinečnost tohoto venkovského společenství spočívá nejen v jeho
historické hodnotě, ale zejména v okolnostech, které venkov v posledních sto letech postihly a
natrvalo poznamenaly. V textu je neobvyklá pozornost věnována charakteristice prostředí,
které bezprostředně působí na život obyvatel.
V druhé kapitole je nahlíženo na dynamický vývoj po roce 1989. Do vesnice proniká
konzumní životní styl a s ním i nepoznaná existenční nejistota. Začíná se postupně měnit
sociální rozvrstvení původně rovnostářské socialistické společnosti. S transformací dochází ke
změnám v mnoha oblastech, které se zdály být po dlouhá léta stabilní. Po několika letech, kdy
česká společnost prožívá zkušenost s tržním hospodářstvím, individualismem, se začíná
projevovat zájem obyvatel o jiný životní styl. Je o trend, který v Horní Stříteži zvedá zájem o
vzájemné vztahy a potažmo i tradiční humanistické hodnoty.
Třetí kapitola přibližuje vliv vnějších faktorů na rodinu a vliv rodinného prostředí na
sociální společenství. Rodiny se musí adaptovat na nově vzniklou výraznou diferenciaci
společnosti. Dochází ke změnám mezigeneračních vazeb. Rodiče dále zůstávají autoritou,
předávají své zkušenosti, názory, postoje, návyky, tradice mladší generaci, zároveň berou
ohled na potřeby dětí, což se projevuje ve společném rozhodování. Rodinné prostředí není
zastupitelné školou či širším sociálním společenstvím.
Tradiční vazba na rodinné prostředí byla v minulosti velmi silná. Vytvářela pouto,
dané výchovou, které napomáhalo v obci udržovat poměrně stálou venkovskou sociální
strukturu. Právě silné mezigenerační vazby pozitivně ovlivňují život všech členům rodiny a
usnadňují péči obci.
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Oblast školství, jeho dostupnost v minulosti i nyní přibližuje čtvrtá kapitola. Nechybí
uveden výčet lokálních vzdělávacích institucí. Zároveň je poukázáno, jaké problémy se
zánikem školských zařízení se dostavily. Specifickou částí textu je zamyšlení nad školními
tradicemi a jejich rolí v životě školy.
Pátá kapitola mapuje možnosti socializace a trávení volného času. Přestože není
lehké podat obraz tradic v malé obci v celé jeho celistvosti, rozhodně za snahu stojí
charakteristika spolkové činnosti, ale i neformálních zájmových skupin a rozmanitých aktivit,
hovořící o svědectví v tradičním pojetí venkovského života. Někdy se dostavuje místy
protipól konzumentskému životu současnosti, ale naleznou se oblasti, kde život v Horní
Stříteži s nimi splývá.
Šesté kapitole je nahlíženo na důležitou roli zvyklostí a tradic. Prolínají se dávné
lidové zvyky s novodobými oslavami. Zatímco v minulosti převažoval náboženský charakter
těchto svátků, nyní rozhodující smysl a převahu získaly především složky zábavné
a komunikační. K úspěchu tradic přispívá také skutečnost, že se zapojily různé skupiny
obyvatel. Jsme svědky vytváření novodobých tradic. Jaké zvyky dodržovali naši předkové,
jak se časem tyto zvyky vyvíjely nebo měnily.
Nejsou jen záležitostí minulosti, ale dávají nahlédnout i do nových způsobů ožívání
tradic v oblasti. Tradice ukazují, jak společenský život na vesnici může být bohatý.
Napomáhají k vytvoření mostů mezi generacemi, reálné i duchovní prostory pro setkávání.
Očekávané situace i události mimořádné. Vše se promítá v celospolečenském rozměru
s dopadem na osobní život jednotlivce. Tradiční pojetí života je také určitou kolektivní
záležitostí, pokud nese v sobě pokračování prostředí. Samou existencí si sociální společenství
vytváří řád, který ctí tradice, stará se o zachování těchto zvyků a přehodnocuje nové možnosti.
Rovněž vnímá, že je podstatné pro život na venkově vytvářet vhodné sociální podmínky.
V sedmé kapitole dochází k poznávání života v Horní Stříteži, prostřednictvím
sledování názorů samotných aktérů. Nejde tedy o konstatování stavu, ale spíše o myšlenky
předpokládající uvažování o dalších jevech. V explantační rovině jsou to mechanismy tradic
a výchovy, které udržují venkovskou společnost v pohybu. Může se zdát, že informace
získané z nestandardizovaných rozhovorů, zúčastněného pozorování i spontánní činnosti jsou
použity pouze okrajově, avšak doprovází celou práci tam, kde je to vhodné.
Výzkumná sonda představila názory na výchovu a tradice obyvatel obce. V zásadních
otázkách, kdy může dojít k ohrožení tradičního života v obci, jsou téměř všichni schopni
zmobilizovat síly a jednolitě žít. Uváděné detaily slouží k zaujmutí postoje ke zmiňovanému
tématu. Prolínání subjektivních postojů je cennou poznámkou k dokreslení skutečnosti. Přesto
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se mnohým příchozím občanům může mikrosvět Horní Stříteže zdát nezkažený až idylický.
Hlubší studie však poukazuje na dimenze, které korespondují s vývojem v celé společnosti.
Jen s rozdílem, že nastupují pomaleji než je tomu v jiných lokalitách.
Osmá kapitola představuje pohled na možné směřování života ve společenství.
Tendence rodinných vztahů předpokládají slábnutí rodinných pout, tím jak se lidé se budou
více orientovat na svůj vlastní osobní blahobyt. Stát, případně obec, bude přebírat víc funkcí,
které mívala tradiční rodina.
Nezastupitelnou roli ve výchově k mezilidským vztahům sehrály vzájemné vztahy
v prostředí, kde se lidé pohybovali. Z těchto poznatků nelze tradici vnímat jako sentimentální
návrat do minulosti. Jde o pocit, který provází člověka celý život. Je spjat s prostředím, které
člověk přijal za své. Bez zamyšlení nad slábnoucími vlivy minulých generací, jež pomáhaly
udržet pospolitý život v obci, by výčet faktorů zůstal neúplný. Jeho význam spočívá
v soudržnosti, kdy si lidé navzájem pomáhali, pracovali a bavili se pospolu. Jde především
o trvalou snahu vychovat citlivou společnost, která bude vést k zachování života na venkově.
Poslední devátá kapitola je věnována souhrnu zjištěných skutečností. Z krátké
rekapitulace vystupuje mnoho vlivů, které souvisí s charakteristickými rysy ve společnosti,
chováním lidí, jež se projevují v životě celého sociálního společenství obce Horní Střítež.
Zvolené téma diplomové práce koresponduje s důležitou rolí výchovy ve volném
čase, kdy pro venkovské prostředí platí určitá specifika. Možno je vidět v úhlu pohledu
na tradice a výchovu, které jsou výrazem nadčasového spojení mezi generacemi, mezi
rodinou a sociálním společenstvím. Pokud budou obsahovat příznivé vlivy pro další vývoj
obce, bude pravděpodobně i zajištěna budoucnost další populace.
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Horní Střítež na pohlednici z roku 1908.
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Masopustní průvod s ukázkami tradičních masek.
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Vánoční besídka.
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Hells Babetts (2008).
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Děti sází památnou lípu (2008.)

Stavění máje (2010).
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Příloha 5

Okrskový sjezd hasičských sborů 1904 (Pamětní kniha sboru dobrovolných hasičů).

Divadelní představení (Pamětní kniha sboru dobrovolných hasičů, 1934).
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Příloha 6
Vybrané otázky polostrukturovaného nestandardizovaného rozhovoru
1. Kontaktní otázky, souhlas s poskytnutím rozhovoru.
Dobrý den. Jsem velice ráda, že jste mě přijal/a. Chtěla bych napsat pár slov o tradicích
a výchově v Horní Stříteži. Mohla bych vás tímto požádat o souhlas s rozhovorem a jeho
následným zpracováním? (Souhlasím s tím, aby rozhovor s … pořízený Renatou Pechovu
dne …byl zpracován v rámci výzkumné sondy. Datum … Podpis ...)
Chtěla bych vás ujistit o anonymitě zjištěných údajů, nebude uvedeno vaše jméno.
Prosím nebojte se odpovídat, tak jak to cítíte. Dovolte mi tedy, abych vám položila
několik otázek.
2. Otevírací otázky
Jak jste spokojen/a se životem na vesnici? Jsou problémy, které vás trápí?
3. Výzkumné otázky
1. Kdo podle vás je nositelem tradice v malé obci?
2. Ne nadarmo se říká škola základ života. Pokuste se zhodnotit, jaké jsou mezilidské
vztahy v rodině a jaké v obci. Je podle vás možné, aby působení výchovy zlepšilo
tento stav?
3. Nyní bych se ještě vrátila k tématu obyčejů a tradičních zvyklostí. Jsou pro vás
důležité? Povězte mi o tom…
4. Chtějí lidé návrat k tradicím našich předků?
5. Jaké jsou cesty ke zlepšení tohoto stavu?
6. Co je podle vás příčinou ztráty zájmu o tradice našich předků?
4. Doplňující otázky
7. Můžete mi říci, jaké školy byly v blízkém okolí?
8. Jaké bylo postavení dětí a rodičů ve společenství obce?
9. Jaké z těchto zvyků se podařilo zachovat do současnosti?
5. Ukončování rozhovoru
Bylo mi s vámi velmi příjemně, hezky se mi povídalo. Náš čas se nachýlit. Dovolte mi,
abych vám poděkovala za zajímavé názory na problematiku výchovy a tradic.
6. Případně možné další pokračování rozhovoru, objasnění sporných momentů apod.
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