
Ing. Jiří Kajzar *13. února 1944 - † 11. dubna 2012 

Odešel dlouholetý člen Obecního zastupitelstva, člověk a kamarád, 

všestranný sportovec a vášnivý účastník řady sportovních a                                                                       

společenských  akcí,  na   kterých  se  aktivně   a   nezištně      podílel. 

Zvlášť   byl  oblíben  mezi mladými sportovci,  pro  svou  otevřenou a 

přátelskou povahu. Český  zahrádkářský  svaz ve Stříteži a obec Střítež  

v něm  ztrácí  obětavého  organizátora  a  člověka, ochotného podílet se 

na všem, co je dobré a prospěšné. O jeho oblibě svědčí  hojná  účast  

všech,  kteří  si  ho  vážili  a přišli  se  s  ním 19. 4. rozloučit. Jirko, 

budeš nám chybět a nezapomeneme.                                              Čest 

Tvé památce. 

 

Naši zahrádkáři v roce 2012 plánují: 
- v květnu uskutečníme brigádu v parku, který založil  náš zemřelý 

člen p. Pawera 

-23. června smažení vaječiny 

-na akci Střítežské léto se zúčastníme prodejem balónků 

-na konci srpna výšlap 

-v měsíci září zájezd 

-v listopadu bowling 

Naše organizace poskytla finanční příspěvek na pěveckou soutěž Poupátko a rovněž 

poskytla finanční dar naší Základní škole a Mateřské školce. 

V roce 2011 byla ve dnech 1.-2.10 uskutečněna výstava ovoce a zeleniny, které se 

zúčastnila řada místních pěstitelů. 

Byl vytvořen znak našeho ČZS ve Stříteži  

                                                            Předseda ČZS Rosťa Kubisz 
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Stalo se……… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

 

                                                                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Pálení čarodějnic    
            V pondělí 30. dubna se od 18 hodin na prostranství za kulturním domem ve 

Stříteži konal 1. ročník Pálení čarodějnic. 

             Za rodiče i děti chceme poděkovat Občanskému sdružení rady rodičů při ZŠ 

a MŠ ve Stříteži za přípravu a organizaci této velice vyvedené akce. 

             Na děti čekaly milé čarodějnice v čele s hlavním čarodějem. Na jednotlivých 

stanovištích děti plnily různé originální úkoly, jako např. hod slepičím pařátkem, nebo 

běh na koštěti. 

             Za odměnu dostali všichni „ Čarodějnický výuční list“ a sladkosti. 

             Po upálení čarodějnice na hranici se opékaly párky a posezení u ohně 

zpříjemnily kytary a zpěv písní. 

             Pro rodiče i děti bylo připraveno občerstvení. Nechybělo čepované pivo, pro 

děti sladkosti atd. 

              Za tento příjemně strávený podvečer i večer děkujeme a doufáme, že se 

Pálení čarodějnic stane v naší obci tradicí. 

                                                                     Mgr. Dagmar Lokayová 
 


