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Základní data:

Úvod:
Vážení občané,
rok uplynul a opět přicházejí vánoční svátky. Přicházejí
pomalu a znovu na nás doléhá období předvánočního spěchu
a shonu. Možná tím spíše bychom se měli také zastavit, najít
příležitost dát si navzájem najevo, že nám na sobě zaleží, že
o sobě víme a že jsme připraveni si navzájem pomoci, pokud
to bude zapotřebí. A právě toto vědomí není pouze vánočním
dárkem, ale darem, který se nedá nikde koupit. Na adventním
věnci jsme zapálili poslední svíci a Vánoce, které jsou za
dveřmi, by skutečně měly byt svátkem klidu, pohody a porozumění. Nechme se jimi hýčkat a užijme si jich ve zdraví,
štěstí a radosti společně s těmi, které máme rádi a na nichž
nám zaleží, ale také se vzpomínkou na ty, kteří už mezi námi
bohužel nejsou.
Za celé vedení radnice vám ze srdce přeji, aby i letos byly
Vánoce krásné a veselé a aby nadcházející rok 2012 byl
šťastný a úspěšný.
Procházka Zbyněk, starosta obce
Pozvánka:

PLES

mateřské školky
.00

Pátek 20. 1. 2012 od 20 hod.

Hudba: A JE TO Místo: kulturní dům Vstupné: 100,- Kč
Předprodej vstupenek v mateřské školce

Omluva:
V seznamu osob obce Střítež (příloha Zpravodaje č. 3/2011) chybí
v domě č.p. 96 jméno Jan Jelínek a v č.p. 113 jsou osoby uvedeny 2x.
Děkujeme za pochopení.

Upozornění pro občany:
S platností od 12. 12. 2011 bude školní autobus (vyvážka pro děti)
ráno i odpoledne zastavovat i u zastávky dolní (směr Kožichovice).
U TOYOTY bude také nadále zastavovat.

Aktuální počet obyvatel:
Aktuální čísla popisná:

514
177

Pastýři
Dříve byli lovci
A teď pasou ovci
Jednu druhou třetí
Je jich jako smetí
A to ještě ke všemu
Musí zajít k betlému
Vánoční čas
Ukázal nám svoje vnady
Vánoční čas je zas tady
Hoši také cérečky
Nakupují dárečky
Ježíšek
Nechte už všech rozmíšek
Narodil se Ježíšek
Tak ho pojďme pozdravit
Navzájem se nezlobit
Štědrý večer
Máme salát máme rybu
Tenhle večer nemá chybu
To vám ještě napovím
Byt nám voní cukrovím
Máme banán mandarinku
Taky dárek pro maminku
Až zvoneček zaklinká
Máme dar pro tatínka
Takže hodně štěstíčka
Všem splněná přáníčka
Antonín Zvěřina

Společenská rubrika:
Narozeni (X. 2011 - XII. 2011):
Elen Karpíšková (16.10.2011), č. 132
Jakub Vyskočil (22.11.2011), č. 100
Odhlášení občané (X. -XII. 2011):
Drahomíra Hrubá (č. 94)
Významná životní jubilea:
únor 2012:
Marta Benešová (80), č. 36
Jaromíra Bednářová (70), č. 86
březen 2012:
Jaroslav Smíšek (70), č. 120
Olga Ulíková (75), č. 104
Všem jubilantům přejeme do dalších
let hodně zdraví, rodinné pohody
a štěstí

Betlémy v okolí:
1. „Živý betlém“ v obci Dědice. Obec leží v údolí
Syrovického potoka, cca 7 km jihozápadně od Moravských Budějovic na trase Jemnice - Mor. Budějovice.
První zmínka o obci je z r. 1353.
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2. „Živý betlém“ v obci Dešov. Obec leží asi 13 km
jižně od Moravských Budějovic. Jeho součástí je i obec
Malý Dešov. První zmínka o obci je z r. 1398.
3. „Živý betlém“ v obci Hornice. Obec leží jihozápadně od Třebíče. Nadmořská výška obce je 443 metrů
nad mořem. Obec patří do správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravské Budějovice. První zmínka
o obci pochází z roku 1348.
4. „Živý betlém“ v obci Třebelovice. Obec leží asi
15 km od Moravských Budějovic, na trase Moravské
Budějovice - Jemnice. První písemná zmínka o obci
pochází z roku 1365.

PF 2012

Klidné prožití vánočních svátků,
mnoho štěstí, zdraví, osobní spokojenosti
a pracovních úspěchů v roce 2012 přeje
Obecní zastupitelstvo Střítež

Mikulášská besídka a slavnostní rozsvícení vánočního stromu:
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