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Jubileusz
Nie tylko z kalendarza , ale też z wielu wydarzeń możemy odczytać , jak szybko mija czas.
Najlepiej pokazują nam to jubileusze , czy nasze prywatne , czy też jubileusze założenia
różnych organizacji, wybudowania szkół, powstania firm i inne podobne . Jednym z takich
właśnie jubileuszy jest w tym roku 65-lecie założenia Miejscowego Koła Polskiego Związku
Kulturalno-Oświatowego w Trzycieżu.
W okresie międzywojennym działało
na terenie Republiki Czeskiej
kilkanaście polskich organizacji,
które w czasie wojny były
przymusowo
rozwiązane.
Po
podpisaniu umowy o przyjaźni
polsko-czeskiej w roku 1947
pozwolono w Czeskiej Republice na
założenie PZKO. Tak samo w
naszej
wiosce
na
zebraniu
konstytuującym w dniu 16.11.1947
powstało miejscowe koło . Prezesem
został wybrany Paweł Szkuta st.
Po wojnie, w czasach bez telewizorów i komputerów, ludzie spragnieni byli wyżycia
kulturalnego i chętnie brali udział w imprezach organizowanych przez PZKO. Były to bale,
festyny , wieczory świetlicowe. Odegrano szereg przedstawień. Wielkim zainteresowaniem
cieszyły się wycieczki krajoznawcze krajowe i zagraniczne. Najbardziej aktywnym okresem
był koniec lat 60-tych i lata 70-te.
Na dzień dzisiejszy bazę członkowską PZKO tworzy ponad 50 członków , którzy mają
możliwość spotkać się dwa razy w roku: na spotkaniu noworocznym i na smażeniu
jajecznicy . W tym roku MK PZKO przygotowuje w dniu 20.10.2012 w Domu Kultury
obchody 65-lecia powstania z bogatym programem kulturalnym. Serdecznie wszystkich
zapraszamy do wzięcia udziału w tej uroczystości.
Halina Zawadzka

HC STŘÍTEŽ CUP – Memoriál Ing. Jirky Kajzara
Místo konání: Víceúčelové hřiště ve Stříteži
Datum konání: 5. května 2012
Účast: 10 týmů – Hnojník, J-Elita Hnojník, Třanky, Domašky, Tošanovjané, All Stars,
Oceláři a tři domácí celky Gorale, Důžbeck a pořádající družstvo Sypači.
Konečné pořadí: 1.Hnojník, 2. Domašky, 3. Sypači
Další pořadí: 4. Třanky, 5. Oceláři, 6. J-Elita Hnojník, 7. Gorale, 8. All Stars,
9. Tošanovjané, 10. Důžback
Pořadatelé turnaje děkují obci Střítež za bezplatné poskytnutí hřiště a soc. zařízení a
rovněž p. L.Raszkovi za pomoc při organizaci turnaje.
Poděkování patří i sponzorům, kteří poskytli ceny pro vítěze i zúčastněné:
Sport Centrum Smilovice, Pizzerie a Bowling Třanovice, Bylinné lázničky, Miks 1000+1,
Poháry Bauer, p.Mohyla R., p. Sokolík P., p.Trpišovský A.
Jaromír Chudý
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