„Jsou na světě místa, kterým se můžete přiblížit jen
pěšky nebo na kole. V Africe jsou pro děti obtížně dostupné i
školy.
Darováním opotřebovaného kola můžeš i Ty změnit život dítěte
v Africe.“
Dostat se do školy v Africe, v malé zemi Gambii, je mnohdy velmi
nesnadné. Většina dětí do školy chodí pěšky, některé kvůli velkým
vzdálenostem zůstávají doma. Díky charitativním projektům v posledních letech přibývá dětí,
které se ke vzdělání dostávají NA KOLE. Právě kolo umožňuje dětem překonávat velmi
dlouhé vzdálenosti.Kolo znamená v Africe cestu ke vzdělání, vzdělání představuje cestu ke
svobodě, ke svobodě rozhodování o svém životě, o svém zítřku.
Darujte své nepotřebné jízdní kolo (nejlépe horské, nebo širokoplášťové, pojízdné nebo
opravitelné, náhradní díly a kolařské nářadí)Podpořte projekt Kola pro Afriku
přispěním (hlavně na dopravu do Afriky), na účet 9595959595/2700
Děkujeme Podrobné informace pro Střítež a okolí získáte na tel. Čísle 744590166

Z historie obce
Lesní správa
Na naší Lesní správě pobýval v 50. letech minulého století známý český malíř Josef Mánes.
V roce 1955 ke 100. výročí byl slavnostně odhalen Mánesův pomník na rohu zahrady na
Lesní správě.V roce 1879 se v budově Lesní správy narodila známá akademická malířka Ida
Münzbergová, jejíž otec Adolf Münzberg působil na zdejší lesní správě jako arcikníže lesní.
Tato malířka se proslavila mnoha krásnými obrazy-olejomalby. Vynikala zvláště v malbě
portrétů.
Matulová Anna

Z činnosti klubu důchodců ve Stříteži
v roce 2012
18. 2. –

Pochování basy

6. 3. –

Bowling ve Smilovicích

18. 4. –

Bowling v Českém Těšíně

3. 5. –

Brigáda u Mánesova Pomníku

30. 5. –

Smažení vaječiny u rybníků v Černé

15. 6. –

Zájezd do Brna a okolí

4. 7. –

Turistický výšlap na Godulu novou naučnou stezkou z Řeky

16. 8. –

Turistický výšlap na Javorový vrch se sestupem do Řeky

14. 9. –

Podzimní setkání důchodců

29. 9. –

Zájezd na Baťův kanál, Sudoměřice a vinný sklípek Petrov

9. 10. –

Setkání s družebním Klubem důchodců z Lískovce
Klub důchodců má své webové stránky na oficiálním webu obce Střítež.
www.obecstritez.cz
předseda Adam Lipowski

