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Střezimířský obča(N)sník
obce Střezimíř, Nová Střezimíř, Bonkovice, Černotice, Dolní a Horní Dobřejov

KRÁTCE Z NAŠÍ KNIHOVNY

I přes letošní velmi horké léto našlo cestu do naší knihovny mnoho čtenářů, jak stávajících, tak i těch, kteří tady
tráví jen dovolenou nebo prázdniny. Bylo vypůjčeno přes 50 titulů knih. Opět máme nové knihy z výměnného
fondu z Benešova. Jejich seznam najdete na webu obce nebo ve vývěsních skříňkách.Na měsíc říjen připravujeme
podzimní tvoření pro děti a rodiče. Termín včas upřesníme.
Text: Vaše knihovnice Jaruška Králová a Jaroslava Pohanová

VÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY

V naší vesničce žije v současné době něco málo přes tři sta obyvatel. Každý rok se radujeme z nových občánků.
Letos byly přivítány dvě holčičky – Adélka s Maruškou a jeden chlapec Samuel. Slavnost se konala jako
každoročně v kapli sv. Vojtěcha. O hudbu a zpěv se postarala rodina Novákova. Kapli připravila a květinovou
výzdobu zařídila paní Jaruška Králová. Krásné počasí umocnilo příjemné chvíle pro rodiče a rodinné příslušníky i
pro ostatní, kteří se přišli podívat.
Text: Jarka Jelínková

DREZÍNKA „VLAŠTOVKA“ JE V POHYBU

Spolek pro záchranu střezimířského nádraží a části kolejiště - Železnice Česká Sibiř se svou první pákovou
drezínkou vyráží na oslavy. Příbram navštívila v sobotu 8.9.2018 a vozila návštěvníky Dne železnice na koleji
před nádražní budovou. O dalším víkendu u příležitosti Táborských setkání dělala radost dětem i dospělým na
kolejišti před nádražím. V letošním roce se také na jaře projela po kolejích jemnického nádraží a v prostoru
podniku Kovohutě Příbram, kde i přes nepřízeň počasí vozila především děti, které se sešly, aby oslavily Den dětí.
Vůbec nezahálí, ale na „ostrý provoz“ na domácí trati ve Střezimíři si bude muset ještě chvíli počkat.
Tímto bychom rádi poděkovali fandům spolku ať už za finanční či duševní podporu.
Text : ŽeČeS Střezimíř, z.s.

VÝZVA K DOPLNĚNÍ INFORMACÍ DO KRONIKY

Milí čtenáři střezimířského Obča(n)sníku,
věřím, že jste si všichni užili léto. Bylo opravdu horké a kdo má rád teplo, určitě si přišel „na své“. Nadcházející
dlouhé večery v podzimním a zimním období budou svádět k tomu, abyste opět sáhli po knize, časopisu, sledovali
všechny novinky nejen v televizních programech, navštívili sousedy a pohovořili. Proto bych vás všechny, kteří
bydlíte ve Střezimíři, Bonkovicích, Černoticích, Nové Střezimíři a Dolním i Horním Dobřejově ráda požádala o
pomoc. A to o pomoc ohledně zápisků do naší obecní kroniky.
Ráda bych zmapovala díky vám každé číslo popisné i číslo evidenční. Věřím, že si najdete během zimy čas a
zavzpomínáte, jak to tehdy bylo. Údaje, které bych ráda zapsala se budou týkat vzniku čísla popisného či
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evidenčního, kdo v domě kdy bydlel a žil, případně komu stavení prodal nebo naopak od koho koupil, jestli
proběhla nějaká rozsáhlejší rekonstrukce či jinou zajímavost, která by mohla být uvedena v kronice.
Své zápisky vložte prosím do obálky a nadepište na ni KRONIKA. Můžete je vhodit do schránky obecního úřadu
či přímo do schránky u nás doma, kdo to máte blíže. A kdo by chtěl vědět nějaké další informace k tomuto, ráda
vám je osobně poskytnu.
Budu se těšit, že do jara, než se zase příroda probudí do dalšího roku a další činnosti na zahrádkách, políčkách a
v lesích, budu moci začít se zápisy k jednotlivým domům v obcích.
Dále vás chci požádat o pomoc při hledání obecní kroniky, která předcházela kronice psané od roku 1928.
Z jiných archivních záznamů vím, že existovala. Pokud máte jakoukoliv informaci o hledané kronice, budu za ni
ráda.
Předem Vám všem děkuji za ochotu a mějte krásné babí léto a příjemné zimní večery.
Text: Kronikářka Jarka Jelínková

Sbor dobrovolných hasičů Střezimíř
Blíží se konec hasičské sezony a mladí hasiči mají nejhlavnější republiková kola za sebou. První republikové kolo
se konalo v Plzni, kam se probojovali naši starší žáci z 2. místa a dorostenci z 1. místa z krajské soutěže ve
Vlašimi. Naše dorostenky na krajském kole ve Vlašimi po nevydařeném požárním útoku skončili na 5. místě a
bohužel nemohli naše dvě výpravy doprovázet na závodní dráze za SDH Střezimíř. Starší žáci bojovali ze všech
sil a umístili se na krásném 8.místě.Musíme vyzdvihnout branný závod , ve kterém naše hlídka B nekompromisně
vyhrála tuto disciplínu s obrovským náskokem. Dorostenci jeli jako obrovští favorité , stalo se pár chybiček, ale
přesto skončili na úžasném celkovém 2.místě. Na štafetě 4x100m si kluci doběhli pro 3. místo.
Druhé republikové kolo proběhlo o dva měsíce později v Liberci, kam se poprvé v historii probojovali naše ženy z
2. místa z krajského kola v Kladně. Holky tam byly za nováčky jako nejmladší tým a v takové konkurenci skončily
přesně v půlce a to na obdivuhodném 8. místě. Vše nevyšlo podle plánu, ale ženy si odvezly nové zkušenosti a
hlavně motivaci na další roky.
Nicméně nová sezona odstartuje zanedlouho podzimní částí hry Plamen, kde zabojují naši mladší a starší žáci,
dorostenky a dorostenci v branném závodě. Naši muži před sebou mají ještě pár soutěží v požárním útoku, takže
všem držme palce ať se jim vyvede vše jak má.
Text: Dominika Jiráková

KDY
28.9.
5. - 6.10.

CO

NÁŠ ČEKÁ V NAŠÍ OBCI?

CO
Oslavy 100 let České státnosti, spolu
s rozsáhlým kulturním programem
Komunální volby, volby do Senátu

KDE
Náves a hasičský
dům ve Střezimíři
OÚ

KOMUNÁLNÍ VOLBY

KDO
Obec Střezimíř, SDH a
dobrovolníci z řad občanů
Obec Střezimíř

2018

Komunální volby 2018, v nichž lidé rozhodnou o obsazení zastupitelstev měst a obcí se uskuteční v pátek 5. a v
sobotu 6. října 2018 spolu s prvním kolem doplňovacích voleb do třetiny Senátu. O termínu konání voleb do
zastupitelstev obcí a třetiny Senátu rozhodl na jaře prezident Miloš Zeman.
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve všech obcích, městech, hlavním městě Praze, městských obvodech a
městských částech. Kandidovat v nich mohou strany a hnutí, jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení
nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů.
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Kdo může volit
Volit může každý občan, který v době konání voleb dosáhl alespoň 18 let. K volbám je nutné přijít s
platným občanským průkazem nebo pasem. V komunálních volbách nejsou vydávány voličské průkazy.
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. Pro naší obec je to pro
následující volební období 5 členů zastupitelstva. Může tak na hlasovacím lístku označit jednotlivé kandidáty.
Může rovněž označit jednu volební stranu. Možná je i kombinace označení jednotlivých kandidátů a strany. Hlas
tak dostávají zaškrtnutí kandidáti a rovněž kandidáti vybrané strany tak, aby jejich součet odpovídal celkovému
počtu volených zastupitelů.
Doplňovací volby do Senátu se budou vedle komunálních voleb konat ve třetině senátních volebních obvodů. Lidé
budou vybírat své zástupce v horní parlamentní komoře. Případné druhé kolo proběhne v pátek 12. a sobotu 13.
října 2018.

SLUŽBY

Pondělí 18:00 – 20:00 hod.
Čtvrtek 08:00 – 10:00 hod.
Úterý 17:00 – 18:00. hod.
Čtvrtek 9:00 – 10:00 hod.
Po, stř, čtv 8:00 – 11:00 hod.
Úterý, pátek 13:00 – 16:00 hod.
Úterý 12:00 – 16:00 hod.
Čtvrtek 8:00 – 11:00 hod.
dle dohody, převážně však pá - po

Po, stř, pá 8 – 10:30, 17 - 18:30 hod
Út, čtv, sob 8:00 - 10:30 hod
Sobota / 07:00 – 11:00
POZOR! Pouze do 30.9.2018
Sledujte na webu obce

Obecní úřad

Miloš Jelínek

Knihovna - bývalá škola

Jaroslava Pohanová, Jaruška Králová

Česká pošta

Ivana Jelínková

Praktický lékař

MUDr. Jana Zítková

Psychoterapie, pomoc rodinám
s onkologickým onemocněním –
bývalá škola
Potraviny Střezimíř

Yvona Kunová / 607 510 366

Pojízdná prodejna

???

ZÁJMOVÉ
KDY
1. sobotu v měsíci
nepravidelně
nepravidelně

Gabriela a Lukáš Zíkovi/775600391
Potraviny.strezimir@seznam.cz

SPOLKY, SDRUŽENÍ, KLUBY

CO
Myslivecký kroužek pro děti
Babinec
Železnice Česká Sibiř

KDE
Klubovna Bonkovice
Tábor

KDO
Pavel Pavlík
Hanka Pavlíková
Miloš Jelínek, Jaroslav Kmoch

A JAK TO BUDE S DALŠÍM ČÍSLEM ???, přispět můžete i Vy
Po 5ti letech předávám s důvěrou přípravu a vydávání novin obci. Opakovaně děkuji všem, kteří posílali
své příspěvky, fotografie a dávali podněty. Také děkujeme obci, že finančně podporovala aktivitu ve vydávání
časopisu a financovala tisk. Noviny budou i nadále vycházet. Od dalšího čísla již plně pod záštitou obce a nového
zastupitelstva.
Loučící se Yvona Kunová
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Obecní úřad … stručné zhodnocení uplynulého volebního období
Při minulých komunálních volbách to co do počtu kandidátů v naší obci vypadalo, jak je velký zájem a chuť
společně naší obec popostrčit dopředu. Postupem času nadšení a elán některých ubýval a mnozí zastupitelé
rezignovali z pracovních nebo rodinných důvodů na své mandáty. Zastupitelstvo se nakonec ustálilo na počtu pěti
osob.
První významnější investiční akcí výrazně podpořenou dotací od Státního fondu životního prostředí byla celková
rekonstrukce objektu občanské vybavenosti v centru naší obce, kde je pošta a v patře obecní byty. Budova čp.
47 se zateplila, instalovalo se ústřední vytápění s tepelným čerpadlem. Vznikly nové prostory pro obchod a
ordinaci praktické lékařky. Ve spolupráci s dobrovolným svazkem obcí Čertovo břemeno byly zdarma k občanům
distribuovány kompostéry a zprovozněna centrální ukládka bioodpadu. Dotace Ministerstva pro místní rozvoj
nám pomohla zvelebit veřejné prostranství u Lípy Svobody. K bezpečnosti chodců jistě přispívá i chodník
v centrální části obce, kde je automobilový provoz největší. Péče je průběžně věnována i obecní zeleni.
Pravidelná údržba trávníků, odborné dendrologické ošetření významných stromů i nové výsadby stromoví podél
obecních cest nám všem vytváří příjemnější místo pro život. Místní řemeslníci mají zásadní podíl na vzniku
malého, ale o to půvabnějšího hasičského muzea, která nám závidí i leckteré větší obce. Obyvatelé bytovek se
dočkali kvalitnější pitné vody. Sami se nejvíce přičinili, že celá akce nahrazení původního nevyhovujícího
vodovodu proběhla v rekordně krátkém čase. Sociální zázemí u hasičského domu září novotou. Jeho výstavba je
podpořena krajskou dotací z Fondu obnovy venkova. Nové sociálky využijí nejen naši úspěšní mladí hasiči, ale také
my všichni při různých kulturních akcích. V tomto roce nás ještě čeká rekonstrukce místní komunikace
v Bonkovicích, podpořená dotací získanou z Ministerstva pro místní rozvoj. Konečně jsme se také dočkali výzvy
na revitalizaci vodních nádrží. Příprava všech nutných podkladů pro tuto akci trvala bezmála dva roky. Právě
v těchto dnech podáváme žádost na Ministerstvo zemědělství na revitalizaci návesního rybníku ve Střezimíři.
Úspěšní jsme s podanou žádostí na opravu kaple v Bonkovicích. Tady nás termín příliš netlačí – akce se zrealizuje
na jaře a v létě příštího roku. Překvapivě velký zájem místních dětí o hru na klavír nás motivoval k jednání se
základní uměleckou školou ve Voticích a už v tomto školním roce u nás začíná oficiálně fungovat pobočka zmíněné
školy pro hudební obor. Novou školskou vyhláškou a uzavřenou veřejnoprávní smlouvou se podařilo garantovat u
nás trvale žijícím rodičům nárok na přednostní umístění jejich dětí do mateřské i základní školy v Borotíně.
Zlepšila se dopravní obslužnost navýšením počtu autobusových spojů směrem na Votice. Obec zajistila dovoz
obědů pro občany, pro které je obtížné si teplou stravu obstarat. Vyřešili jsme i bytový problém spoluobčana
žijícího ve zcela nevyhovujících podmínkách zajištěním krizového bytu ve Voticích. Významnou spoluprací s
Úřadem práce v Benešově pomáháme průběžně se zaměstnáváním spoluobčanů, kteří by se jinak obtížně
uplatňovali na trhu práce. To nám zpětně přináší benefit nejen finanční, ale hlavně praktický – máme čistou a
uklizenou obec. Velkým úkolem na celé čtyři roky byl závazek pořízení nového územního plánu. Tento klíčový
rozvojový dokument obce zastupitelé schválí na svém posledním zasedání tohoto volebního období.
V průběhu celého volebního období se podařilo zdárně dořešit některé důležité majetkoprávní záležitosti. Mezi
ty nejdůležitější patří výkup pozemků v katastrálním území Bonkovice, což následně umožnilo legalizaci zdejšího
vodovodu. Dále sem patří výkup pozemků na Nádraží pro budoucí plánovanou výstavbu rodinných domů. Složitá a
dlouhá byla jednání s církví. Nakonec strategické pozemky za hasičským domem, které byly v minulosti
dlouhodobě pronajímány od Státního pozemkového fondu a církvi byly restitučně navráceny, obec směnila.
Dohodou s církví se podařilo zajistit i pozemky, na kterých stojí přístavba bývalé školy. I dlouhodobý soudní spor
na Modráku má pro obec výsledek, který je v souladu s širším veřejným zájmem.

5

13. vydání

2018

Obec buď přímo nebo materiálně, či finančním příspěvkem zajistila nebo pomohla s mnoha kulturními a
společenskými akcemi. Adventní a vánoční koncerty, koncerty ke Dni matek, rozsvěcení vánočního stromu, vítání
občánků, přání jubilantům, besedy v bývalé škole (obecní kroniky, posezení s válečným veteránem, koncert vážné
hudby, …), dětský den, pouť,… Pravidelně doplňujeme knižní fond v místní knihovně o nové atraktivní tituly.
Služby Obecního úřadu jsou v naší obci dostupné nejen o úředních hodinách, ale po dohodě i mimo ně. Každému,
kdo potřeboval např. ověřit podpis či listinu, pořídit výpis z různých rejstříků (Czech-point) nebo jen okopírovat
dokumenty, bylo vyhověno. Obecní úřad vedl několik správních řízení. Např. povolování kácení nebo rušení
trvalého pobytu. Bylo vydáno několik desítek stanovisek a vyjádření, která se týkala většinou stavebních
záležitostí v obou katastrech naší obce. Finanční i kontrolní výbor významně svojí činností podpořily správné
hospodaření obce.
Hospodaření obce se těší výbornému finančnímu zdraví. Obec nemá dluhy. Informace o zásadních rozhodnutích
zastupitelstva jsou dostupná na obecním webu. Veškeré zápisy z jednání zastupitelstva jsou uveřejňována. Na
webových stránkách jsou dostupné i další praktické informace, které se týkají např. odpadového hospodářství,
počasí a jiného.

Smlouvy o dílo, které jsou podporovány různými dotačními tituly, umísťujeme na portál

veřejných zakázek. Dokázali jsme se popasovat i se zákonem na ochranu osobních údajů (GDPR). Pro rychlé
informování občanů dobře funguje služba sms infokanál.
Naše obec je jednou z patnácti spoluzakládajících obcí svazku Mikroregion Voticko. Právě v meziobecní
spolupráci malých obcí vidím cestu, jak v době narůstající administrativy, různých nařízení, dotazníkových
šetření a statistických hlášení obstát v konkurenci větších sídel a zachovat si vlastní identitu a možnost
rozhodování o „našich“ věcech. Předávání si zkušeností, společný postup v klíčových záležitostech má zásadní vliv
na smysluplný a žádoucí rozvoj obcí, které jsou součástí Mikroregionu Voticko.
Turistickou atraktivitu obce a jejího krásného okolí propagujeme v různých médiích. Název naší obce Střezimíř
už tak přestává být pro stále více lidí v naší republice jazykolamem. Výrazné zásluhy na této příjemné
skutečnosti má výborná spolková činnost. Právě spolky i jiná neformální uskupení a hlavně lidé, kteří se v nich
sdružují, dělají obec obcí.
Na tomto místě chci poděkovat za práci a podporu zastupitelům, bez kterých by se mnoho z těch potřebných a
důležitých věcí pro obec nemohlo uskutečnit. Jmenovitě chci poděkovat JUDr. Lubošovi Kunovi, který významně
obci pomáhá v právních záležitostech. Děkuji hasičům, myslivcům, děvčatům z Babince, členům spolku ŽeČeS a
vůbec všem spoluobčanům, kteří svojí aktivitou dělají Střezimíř i její okolní osady krásnějším místem pro život!
A na závěr už jen krátce. Kandiduji znovu, protože chci být ještě naší obci – nám všem – užitečný. Dokud na to
mám ještě chuť a slouží mi zdraví. Vnímám velkou podporu a vážím si jí.

Ti, kteří jsou spolu se mnou na

kandidátce pro nadcházející komunální volby, to mají stejně. To vím, protože jsem s nimi pracoval. Čeká nás
hodně práce – voda, byty, koridor, stavební pozemky, místní komunikace, hospoda, … Tak nám s tím pojďte
pomoci tak, jak to umíte!
Váš starosta Bc. Miloš Jelínek
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