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obce Střezimíř, Nová Střezimíř, Bonkovice, Černotice, Dolní a Horní Dobřejov

Na prázdninové čtení jsme pro vás přichystali nové číslo místního
časopisu. Doufáme, že se s chutí začtete, stejně jako si děti užívají své prázdniny.
DĚKUJEME ZA NOVÉ PODNĚTY, TIPY A ČLÁNKY, KTERÉ JSTE NÁM DODALI. ČASOPIS PRO NÁS I PRO VÁS.

„ŽIVÁ KRONIKA“ – PŘEDÁNÍ PAMĚTNÍCH LISTŮ
Zástupci naší obce, starosta Miloš Jelínek a Jaruška Králová, navštívili paní Marii Kraftovou a paní Jiřinu
Markovou u příležitosti jejich narozenin. Za oběma zajeli do pečovatelského ústavu, poskytujícího komplexní
sociální a zdravotní služby v Sedlci–Prčici. Spolu s blahopřáním jim za obec předali také pamětní listy, jako
poděkování za aktivní účast v projektu „Živá kronika“.

VELIKONOČNÍ PEČENÍ
Na Bílou sobotu odpoledne se konalo v prostorách bývalé budovy
školy již tradiční připomenutí a ukázky velikonočních zvyků.
S kuchařkou Evou jsme připravili a upekli velikonoční nádivku,
zadělali těsto na klasické mazance a jako jarní očistnou kúru,
která byla pro všechny přítomné novinkou, jsme připravili kopřivové svítky. Hned po usmažení jsme je servírovali. Velikonočního
pečení se zúčastnili dospělí i děti, které si zdobily napečené
perníčky. Na místě byla možnost ochutnávek – např. velikonoční
beránek z oříškového či kokosového těsta, slepičky z nepečeného těsta a další. Příjemně strávené odpoledne nás velikonočně
naladilo.
Na další setkání se těším opět za rok. Kuchařka Eva

Text a fotografie: Eva Eliášová
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NOC S ANDERSENEM
Dne 27. března se již podruhé sešli malí milovníci knih na NOCI S ANDERSENEM. Zúčastnilo se jí v doprovodu
rodičů 13 dětí. V tomto roce jsme si připomněli 100. výročí narození Jana Drdy a 210. výročí narození Hanse
Christiana Andersena.
Společně jsme si přečetli pohádku J. Drdy – O Matějovi a Majdalénce, a pak se všichni s elánem pustili do her a
říkadel. Dařilo se, a tak byly děti po zásluze odměněny sladkostmi. Procházka s lampiony ke kapličce sv. Vojtěcha
a k soše „Střezimíra“ ukončila pohádkový večer. Všem se akce moc líbila.

Autorky textu: Knihovnice

SPOLKY, SDRUŽENÍ A ZÁJMOVÉ KLUBY
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
OKRESNÍ KOLO HRY PLAMEN a dorostu ve Střezimíři proběhlo 8. až 9. 5. 2015. Mělo velký organizační
úspěch a díky tomu nám nabídli připravovat Mistrovství ČR mládeže a dorostu ve Vlašimi v roce 2019. Děkujeme
vám všem, kteří jste přišli a podpořili nás. Hodně to pro nás znamenalo.
Výsledky: Mladší žáci 1. místo, Starší žáci 1. místo, Dorostenky 1. místo a Dorostenci 2. místo. Starší
žáci a dorostenky postoupili do krajského kola v Kolíně.
OKRESNÍ KOLO V POŽÁRNÍM SPORTU ve Vlašimi se odehrálo 7. 6. 2015 na krásném stadionu.
Výsledky: dorostenky obsadily nečekané 1.místo a postoupily do druhého krajského kola v Nymburce.
KRAJSKÉ KOLO V POŽÁRNÍM SPORTU v Nymburce se konalo rovněž v červnu. 2015.
Výsledky: Holky braly celkové 5. místo z kraje a nebýt pokaženého požárního útoku, byly by na bedně.
KRAJSKÉ KOLO HRY PLAMEN A DOROSTU v Kolíně, 19 až 21. 6. 2015
Výsledky: Měli jsme zastoupení starších žáků, kteří vybojovali celkové 3. místo a ukázali, že jsou stále špičkou
Středočeského kraje. Naše dorostenky svým výkonem všem vyrazily dech. Porazily velké rivalky z Pískové
Lhoty a 2. místem si zajistily postup na Mistrovství ČR, které se bude konat v Praze na stadionu Slavia
v Edenu. Je to pro nás velká čest a uznání. Střezimíř jede do světa a holky udělají, co mohou, aby vybojovaly co
nejlepší výsledek.
GRATULUJEME a BUDEME DRŽET PALCE!!!

Text : Pavel Střelka ml.

CO NAŠE DOBROVOLNÉ HASIČE JEŠTĚ PŘES LÉTO ČEKÁ?
KDY
11. až 12. 7.
25. 7.
8. 8.
9. 8.
15. 8.
15. 8.
22. 8.
3. 9.
5. 9.

CO
Mistrovství ČR v požárním sportu
Benešovská hasičská liga v požárním sportu
Benešovská hasičská liga v požárním sportu
Benešovská hasičská liga v požárním sportu
Benešovská hasičská liga v požárním sportu
Benešovská hasičská liga v požárním sportu – noční
Benešovská hasičská liga v požárním sportu
Benešovská hasičská liga v požárním sportu
Běh na 60 m s překážkami

KDE
Praha, stadion Slavia, Eden
Malovice
Načeradec
Louňovice
Střezimíř
Jankov
Zdislavice
Všechlapy
?
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MALÍ HASIČI U PROFÍKŮ
Jako odměnu za účast v soutěži Plamen jsme mladším dětem
slíbili exkurzi u profesionálních hasičů v Táboře. Ta se uskutečnila 20. 6. 2015.
Hned po našem příjezdu se nás ujal velitel směny s kolegou.
Děti si prohlédly veškeré technické vybavení stanice, vyzkoušely si zásahové uniformy včetně dýchacího přístroje. Mohly si
i prolézt auta a v průběhu odpoledne dávaly hasičům všetečné
otázky. Velkým zážitkem bylo sklouznutí po legendární tyči.
Zajímavostí byla možnost prolézt klece zvané polygon, kde
hasiči trénují za absolutní tmy s veškerou výstrojí záchranu
člověka.
Hasiči byli úžasní, stejně jako i celá exkurze. Děti i doprovod si to velmi užily a zážitky z tohoto odpoledne pro
ně budou nezapomenutelné. Stanou se možná i inspirací v dalších hasičských soutěžích. A díky exkurzi mají lepší
představu, co obnáší profese hasiče.

Autorky článku a fotografií: Martina Šimková a Eva Eliášová

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ POŘÁDALO DĚTSKÝ DEN
Ke Dni dětí pořádalo Myslivecké sdružení Skalice již tradiční dětský den. Jeho
součástí je každoročně kratší a delší turistická trasa, na které děti řeší
odpovědi na otázky, týkající se přírody. Letošní ročník byla vyznačena delší
trasa šestikilometrová a v horkém počasí, které sobotu
6. června doprovázelo, dala zabrat jak malým účastníkům,
tak jejich doprovodu. Naštěstí v cíli bylo připraveno bohaté
občerstvení. Po nabrání nových sil a krátkém odpočinku
děti plnily další úkoly: poznávání bylin a stromů podle listů
a větví, skákání „panáka“, přetahování lanem či střílení na terč. Zajímavá byla i soutěž
v malování, kterou vyhrál člen dětského kroužku mladých myslivců Václav Hronek. Krásné
malířské výtvory všech dětí budou použity na výzdobu klubovny kroužku. Ani ostatní
soutěžící nepřišli zkrátka. Vyhodnocení podle nejvyššího počtu získaných bodů dostali věcné
odměny a na závěr se losovala tombola. Bylo to příjemně strávené sobotní odpoledne.
Děkujeme pořadatelům.

Autor článku: Jaroslava Jelínková
Autor fotografií: Zdeněk Tkadlec, Jaroslava Jelínková

ZÁJEZD ŽELEZNICE ČESKÁ SIBIŘ
Spolek Železnice Česká Sibiř ze Střezimíře pořádal
letos již třetí ročník autobusového zájezdu s železniční tématikou. Účastníci navštívili opět jižní Moravu.
Prvním zastavením byla Břeclav. Odsud jsme vyrazili
motoráčkem „Hurvínkem“ do Lednice, kde jsme si
prohlédli krásný zámek. Dalším bodem programu byla
návštěva sklípku v Pasohlávkách. Tady na nás čekala
ochutnávka vín, výborné občerstvení a cimbálová muzika. Ti, kteří ještě z vysokých denních teplot nebyli

3

6. vydání 2015
unaveni, také zatančili. Druhý den se pokračovalo do Ivančic, do muzea zdejších rodáků: oblíbeného herce
Vladimíra Menšíka a malíře Alfonse Muchy. Expozice jsou obsáhlé a zajímavé pro všechny věkové kategorie.
Díky silničním uzávěrám Moravy jsme nakonec užili i krás zdejší přírody víc, než jsme plánovali.
Příští rok se těšíme na další poznávání zajímavostí historie železnice a doufáme, že se sejde opět tak dobrá
„parta“ jako byla letos.

Autor článku: Jaroslava Jelínková

POZVÁNKY a NABÍDKY
POZVÁNKA NA PŘÍMÝ PŘENOS MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V POŽÁRNÍM SPORTU
Ve dnech 11. až 12. července 2015 budou naše mladé hasičky po předchozích úspěšných
reprezentacích Střezimíře bojovat o co nejlepší umístění na Mistrovství České republiky spolu
s dalšími milovníky požárního sportu.
Všechny vás srdečně zveme na sledování přímého přenosu do hasičárny na FIRE TV. Budeme mít pro vás
sudové pivo i další občerstvení. Přijďte fandit a buďte u toho, kam až to naše holky dotáhnou!!!
KDY
Sobota 11. 7.

V KOLIK
12:00 – do večera dle zájmu

Neděle 12. 7.

09:00 – do večerního příjezdu našich
dorostenek domů

PROGRAM
12:30
13:30–15:45
09:30
13:00–15:00
16:00

CO
Slavnostní nástup
Běh na 100 m s překážkami
Štafeta 4 x 100 m s překážkami
Požární útok
Slavnostní vyhodnocení MČR

NABÍDKA PRÁZDNINOVÉHO CVIČENÍ
Od příštího týdne budou ve škole probíhat pravidelné cvičební hodiny. Den a hodina nejsou ještě v době vydání
„Obča(N)sníku“ známy, ale budou vyvěšeny na škole a na webu obce. Cvičení bude probíhat pravděpodobně ve
všední den. Bude zahrnovat taneční kardio, aerobik, zumbu, posilování a protahování celého těla, jógu. To vše
zábavnou formou.
Zájemci se nemusí hlásit dopředu, mohou prostě jen přijít a přidat se k nám. Kdo byste měl zájem o podrobnější
info předem, je to možné na telefonu 734 215 419.

Těší se na vás Kristýna Dvořáková

MOŽNOST PEDIKÚRY

Zvažujeme možnost zajištění pravidelného dojíždění pedikérky. Budete mít o tuto službu zájem? Pokud ano,
dejte nám prosím vědět buď do schránky na OÚ, nebo emailem na naši redakční adresu.

Yvona Kunová

CO NÁS JEŠTĚ V NAŠÍ OBCI ČEKÁ
KDY
Srpen / září
Září / říjen
Září / říjen

CO
Vítání občánků
Setkání pamětníků
Podzimní zdobení

KDE
Kaplička sv. Vojtěcha
Škola
Škola

KDO
Starosta obce
Olga Vojtěchovská
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SLUŽBY
Pondělí 18–20 hod.
Čtvrtek 8–10 hod.
Úterý a čtvrtek, 17–18 hod.
Pondělí až pátek
8–10 hod., 15–16 hod.
Čtvrtek 8–11 hod.
Dle dohody, ve škole
Dle dohody, ve škole
Pondělí až pátek, 7:30–10:30 hod.
Po, St, Pá 15–16 hod.
Středa 16:30 u nádraží
Středa 16:45 u pošty
Dle aktuálního rozpisu na hospodě

Úřední hodiny

Miloš Jelínek

Knihovna
Česká pošta

Jaroslava Pohanová, Jaruška Králová
Ivana Jelínková

Praktický lékař
Masáže
Terapeutická poradna
Smíšené zboží paní
Dvořákové
Pojízdná masna Dražice
Pojízdná masna Dražice
Hospoda U Třech kytar

MUDr. Zítková
Olga Vojtěchovská / 777 965 738
Yvona Kunová / 607 510 366
Markéta Dvořáková
Firma Hrobský
Firma Hrobský
Zuzana Singhová

SPORTOVNÍ AKTIVITY
KDY
Dle dohody
Bude upřesněno

CO
Tenis
Všestranné cvičení

KDE
Tenisový kurt
Škola

KDO
Luboš Šedivý, 722 447 035
Kristýna Dvořáková, 734 215 419

ZÁJMOVÉ SPOLKY, SDRUŽENÍ, KLUBY
KDY
1. sobotu v měsíci
Nepravidelně
Nepravidelně

CO
Myslivecký kroužek pro děti
Babinec
Železnice Česká Sibiř

KDE
Klubovna Bonkovice
Škola / Hospoda
Tábor

KDO
Pavel Pavlík
Hanka Pavlíková
Miloš Jelínek, Jaroslav Kmoch

CO PŘIPRAVUJEME V DALŠÍM ČÍSLE – přispět můžete i Vy!
Následující vydání předpokládáme na přelomu září a října 2015. Zařadíme novou rubriku
inzerce. Pokud máte něco na prodej či něco sháníte, prosím, kontaktujte nás a my váš inzerát vložíme.
Chcete dostávat pravidelné informace o aktuálních aktivitách v obci? Zaregistrujte se na stránkách
obce Střezimíř, je to jednoduché:
https://www.infokanal.cz/cweb/WebRegistration.hq?k=STREZIMIR
Pokud nemáte tuto možnost, stačí v úředních hodinách zajít do kanceláře obecního
úřadu.
Kontakt na tvůrce těchto stránek: novinystrezimir@seznam.cz, popřípadě schránka na OÚ.
Děkujeme předem za vaše nápady, náměty, podněty, připomínky, či ohlasy.
Děkujeme za korekturu paní Kateřině Kebrtové.
BUĎME V KONTAKTU A BUDE SE NÁM ŽÍTI SNÁZE!

Yvona Kunová a Olga Vojtěchovská
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OBECNÍ ÚŘAD
PERSONÁLNÍ ZMĚNA V ZASTUPITELSTVU OBCE
Dne 11. května 2015 zanikl odstoupením mandát člena zastupitelstva pana Vlastimila Ploce. Děkujeme mu za
práci, kterou doposud pro naši obec vykonal. Zastupitelé jsou s ním i nadále dohodnuti na spolupráci. Jako
náhradník se stala zastupitelkou paní Markéta Dvořáková, která mandát na člena zastupitelstva přijala. Vítáme ji
v týmu. Druhá pozice místostarosty zůstává prozatím neobsazena.

EVROPSKÉ DOTACE ZÍSKÁ I NAŠE OBEC
Vážení spoluobčané,
naše obec uspěla s podanou žádostí na zateplení a změnu vytápění (tepelné čerpadlo) obecního domu č. p. 47
v rámci „Operačního programu životní prostředí“. V tomto domě jsou poskytovány důležité služby – pošta,
ordinace lékařky, obchod a jsou zde také nájemní byty.
Rozhodnutím o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti objektu
občanské vybavenosti v Obci Střezimíř“ máme z Fondu soudržnosti EU a dalších dotací ze Státního fondu
životního prostředí ČR alokovanou finanční částku 2 286 311 Kč. Přičemž spoluúčast naší obce bude 254 036 Kč.
Jak stavební práce, tak i veškeré administrativní činnosti projektu musí být provedeny do konce tohoto roku.
Aktuálně je v přípravě výběrové řízení na zhotovitele akce. Samotná realizace projektu bude pro život v naší
obci znamenat určitá krátkodobá omezení. Chci vás proto požádat o shovívavost při výpadku některých služeb
umístěných v objektu. O omezeních vás, pokud možno v předstihu, budeme informovat prostřednictvím webu,
sms-infokanálu a písemně také na nástěnkách.
Věřím, že v závěru roku 2015 se všichni společně budeme těšit nejen z nového „kabátu“ budovy v centru obce,
ale i ze zvýšeného komfortu jejího vytápění.
A jak by mohl nový „kabát“ vypadat, je tak trochu i na vás. Na jiném místě v Obča(n)sníku je dostupná anketa.
Vyberte si z uveřejněných návrhů ten, který se vám více líbí a kupón vhoďte do schránky OÚ. Ankety se můžete
zúčastnit také hlasováním na našem webu.
Přeji vám všem slunečné léto a dětem prázdniny plné pěkných zážitků!
Váš starosta Miloš Jelínek

ANKETA / Podílejte se na možnosti výběru fasády pro naši budovu č. p. 47 . Své hlasy zasílejte na e-mail
časopisu či zanechte ve schránce OÚ Střezimíř. Hlasování probíhá do 30. srpna 2015. Děkujeme!

Varianta č. 1

Varianta č. 2

Varianta č. 3
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