Zastupitelstvo obce a občané Střížova
Vás zvou na třetí setkání rodáků a přátel obce

ve dnech 28.a 29. srpna 2010.
Budeme se těšit na Vaši účast spolu s rodinou.
Po prvém setkání v r. 2000 a druhém v r. 2005
je připravováno třetí setkání, opět po 5. letech,
v tomto roce. Prosíme Vás o pozvání známých,
kteří mají k naší obci vztah a na které bohužel
nemáme adresu ani jiné spojení.
Všechny přátele Střížova, kteří mají přístup k
internetu, upozorňujeme na možnost navštívit
webové stránky obce. Na www. strizov. cz je
možno získat aktuální informace a též mnohé
zajímavosti o naší obci, doplněné fotografiemi
a videoukázkami z tradičních akcí.
Pro Vaše případné dotazy a korespondenci je
kontaktní osobou starosta obce Střížov.
Josef Štětina tel. 387 988 748 a 724 169 215
e-mail: strizov@strizov.cz
adresa: OÚ Střížov č.p. 63
374 01 Trhové Sviny.
Na společné setkání se těší občané Střížova.

Pozvánka na 3.setkání
rodáků a přátel obce Střížov.
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Program setkání
Sobota 28. 8. 2010
Dopoledne: Setkání přátel v obci, prohlídka obce a okolí, den otevřených dveří v kostelle sv. Martina, v místní
škole s vystavením kronik, fotografií a třídních knih a v klubovně sboru dobrovolných hasičů s
vystavením kroniky, ukázkami a trofejemi ze soutěží.
Odpoledne: Od 13:00 do cca 18:00 hodin setkání a přátelské posezení v sále kulturního zařízení obce.
Představí se Vám a k dobré pohodě zahraje Střížovská kapela Hudbastr.
Od 20:00 do 02:00 hodin Pouťová taneční zábava s oblíbenou hudbou Kameňáci.
Neděle 29. 8. 2010
Tradiční Střížovská pouť s pouťovou mší v 10:00 hodin v místním kostele. Po celý den bude
otevřen místní hostinec se sálem, kde bude možné občerstvení (jak pití tak i menší sortiment jídel)
za doprovodu hudby.
Ubytování v současné době v naší obci bohužel není, nejbližší možnost ubytování je v hotelu Klor
v sousedních Doudlebech.
Informovat se můžete na www.hotelklor.com nebo na tel. čísle 387 988 758.
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