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

Co nás čeká a co nás nemine během podzimu a zimy? Přinášíme vám pár
zajímavých tipů, co jak a kde  a také zrekapitulujeme, co se událo.
_____________________________________________________________________
AKCE, KTERÉ VE

STŘEZIMÍŘI OD POSLEDNÍHO VYDÁNÍ PROBĚHLY
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, 22. SRPNA
Za krásného letního počasí byli do života naší obce slavnostně přivítáni
tři noví občánci. Nejmladší ze všech, Viktorka Novotná, Šimon
Dohnal a o pár měsíců starší Mikuláš Novák.
Obřad proběhl v kapličce sv. Vojtěcha. Již tradičně byly rodičům
předány pamětní listy a finanční dar od obce, dětem hračky a maminkám kytičky. Vše proběhlo za hudebního doprovodu Kristýny
Dvořákové.
Text Yvona Kunová

STŘEZIMÍŘSKÉ MLADÉ HASIČKY

– MISTRYNĚ ČR 2015

Každou volnou chvíli trávily už od zimy na tréninku a společně s dorostenci z vlastního týmu a dále na soutěžích
poměřovaly síly s ostatními ve své kategorii, ale i v kategorii žen! Řeč je o partě několika děvčat, která pravidelně dojíždí, či dochází právě sem. Sbor dobrovolných hasičů v obci byl založen v roce 1896 a dodnes je nejaktivnějším spolkem v obci.
Letos však holky dosáhly nevídaných a především naprosto nečekaných výsledků ve své kategorii! O druhém
prázdninovém víkendu ( 11.–12. července) se totiž dorostenky, díky postupu z krajského kola v Kolíně, kde se
umístily na druhé medailové pozici, zúčastnily ‚Mistrovství České republiky dorostu v požárním sportu‘. Tato
akce se konala v areálu atletického stadionu Slavia v Praze („na Edenu“). Zde se ve dvou dnech dorostenky
z různých koutů republiky předvedly hned v několika soutěžních disciplínách. Atmosféra se nedá slovy popsat.
První den byl věnován tzv. ‚stovkám‘ – běhu na 100 m s překážkami, kde naše dorostenky ve velké konkurenci
získaly první místo, dokonce s náskokem 3 vteřin! Nedílnou součástí bylo také psaní testů požární ochrany. I zde
působilo družstvo Střezimíře suverénně a všechny testy byly odevzdány vzorně – bez jediné chyby. Druhý den
se již od časného rána všichni připravovali na další náročnou disciplínu – štafetu 4 x 100 m s překážkami. I tady
děvčata, zastupující Středočeský kraj, vybojovala krásné první místo, stejně jako v následující disciplíně, která
mohla samozřejmě pořádně zamíchat s celkovým pořadím. To však nakonec nenastalo a střezimířské dorostenky
tedy kralovaly i poslední soutěžní disciplíně. Požární útok je královskou disciplínou požárního sportu – provádí ho
7 členů družstva. Po odstartování běží celé družstvo od startovní čáry k základně s nářadím. Členové mají
rozděleny úkoly – část má na starost připevnění sacího koše a nasání vody z nádrže, druhá část zapojuje hadice
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typu B a C na stříkačku, rozdělovač a proudnice. Oba proudy potom dobíhají k terčíkům, které musí zdolat
nastříkáním potřebného množství vody. Disciplína je ukončena teprve, pokud jsou oba proudy úspěšné.
Po slavnostním vyhlášení výsledků se dorostenky rozjely k domovu.
Historický úspěch přišli ještě v den vyhlášení oslavit příznivci požárního sportu ze Střezimíře a okolí. Dav,
skládající se snad ze všech věkových kategorií, se shromáždil před hasičskou zbrojnicí a netrpělivě vyčkával
příjezdu reprezentantek. Uvítání s bouřlivými ovacemi, euforie z neuvěřitelného úspěchu a hrdost, vyplavilo
některým závodnicím z očí slzy štěstí.
Tvrdé tréninky, stejně jako časté sbírání zkušeností na soutěžích, se vyplatily!
Svěřenkyně trenéra Pavla Střelky ml. se díky této zkušenosti přesvědčily o tom, že do jisté míry nezáleží na
tom, jak kvalitní máte vybavení, zda přijedete luxusním autobusem, či jestli oblečete značkový úbor a tretry...
Důležité je nepřeceňovat sebe a nepodceňovat soupeře. Jít si za svým i za cenu toho, že se vždy vše nemusí
povést napoprvé, nenechat se za žádnou cenu odradit. Jde především o to, dělat vše s chutí, nasazením a v ‚ten
moment‘ do toho dát VŠECHNO. Přijely s pokorou, odjely s kovovou!
text Kája Kubešová a spol.

Obec, společně se Sborem dobrovolných hasičů, pozvala na poslední
prázdninové sobotní odpoledne členy sboru a všechny občany
k oslavě velkého úspěchu dorostenek na Mistrovství České republiky
v požárním sportu.
Závodnice dostaly drobný dárek, květiny a poděkování za skvělou
reprezentaci naší malé vesničky. Přejeme jim i ostatním členům SDH
hodně zdaru v další činnosti.
Foto a text Jaroslava Jelínková

BABINEC,

7. ŘÍJNA … Střezimířské ženy se opět sešly

Ve středu 7. října se konalo setkání žen ze Střezimíře a okolních obcí. Původně bylo v plánu společné opékání
buřtíků u ohně, bohužel počasí se pokazilo a tak se opékalo, ale na kuchyňském grilu v budově bývalé školy. Bylo
o čem povídat, přes prázdniny bylo třeba hlídat děti a vnoučata. Teprve teď, když opět začal školní rok a vše se
zaběhlo do pravidelných kolejí, je čas i na sousedské popovídání. Babinec, jak se těmto setkáním říká, plánuje
ještě jedno setkání s harmonikou v závěru roku, návštěvu divadelního představení a pomoc při podzimním úklidu
obce.

Foto a text Jaroslava Jelínková
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SPOLEK ŽEČES

– NÁVŠTĚVA MUZEA DREZÍN V ČACHROVĚ

V říjnu jsme se setkali s panem Zahrádkou na krátké pracovní návštěvě. Jeho muzeum
železničních drezín je vskutku úžasné! Pokud si plánujete výlet do Jižních Čech,
určitě si prohlídku předem objednejte. Kontakty jsou dostupné na: muzeumdresin.cachrov.cz.

Foto a text Miloš Jelínek

PODZIMNÍ ZDOBENÍ DĚTÍ S RODIČI
Jak je již pravidlem, i tento podzim jsme pro děti připravili kreativní aktivity na téma podzim. Hlavním tématem
odpoledne bylo mraveniště. Vyráběli jsme mravenečky, housenky a jiné potvůrky z kolíčků. Využili jsme ke
zdobení knoflíky, bambulky a chlupaté drátky . Ze servírovacích tácků ti nejšikovnější vytvořili tučňáky a žáby.
A podzim by nebyl bez draků. Přijďte se podívat, jakou hezkou nástěnku máme v budově bývalé školy. A příště
přijďte s dětmi také!
Text Olga Vojtěchovská
POSVÍCENSKÉ SÁZENÍ VÁNOČNÍHO STROMU,

17. ŘÍJNA OD 15 HOD.

Posilněni výbornými posvícenskými koláči a hnětynkami napečenými Evou Eliášovou
jsme si o sobotním odpoledni společně zasadili nový vánoční strom. Horskou
jedličku, které se v našich klimatických podmínkách České Sibiře bude dařit.
Foto a text Miloš Jelínek

A CO NÁS JEŠTĚ LETOS ČEKÁ

…

ZDOBENÍ VĚNCŮ PRO DOSPĚLÉ, 21. LISTOPADU OD 18 HOD.
Setkejme se v čase „předadventním“. Nejedná se o organizovanou aktivitu, ale o milé setkání, kde si společně
vyrobíme adventní věnce či jiné vánoční dekorace. Připravíme nástěnku inspirace, svařák, něco malého k snědku
a budeme čekat, že nás navštívíte. S sebou si vezměte to, z čeho chcete tvořit . Nebo si přijďte jen tak
posedět a popovídat. V loňském roce to byl příjemně strávený čas.
My tam určitě budeme, Martina a Olga

VÁNOČNÍ ZDOBENÍ RODIČŮ S DĚTMI, 28. LISTOPADU OD 13 HOD.
Pojďte si s dětmi vytvořit vánoční dekorace a připravit se na dobu adventní. Vytvoříme si společně sněhuláka
z ponožky, myšky z oříšků, stromečky ze stužek a spoustu dalšího podle vaší vlastní fantazie. Přijďte mezi nás,
těšíme se na vás my všichni, kteří chodíme pravidelně.
Za všechny Olga
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Dne 10. 10. 2015 proběhlo okresní kolo hry Plamen v Miličíně ve znamení SEDMI CENNÝCH JEDNIČEK !!!!!
Minulý rok se nám povedl velký kousek – podařilo se nám vyhrát hned ve všech kategoriích! Letos jsme jeli se
stejným cílem, ale říkali jsme si, že vítězství už bude opravdu těžké obhájit. Jako trenér jsem cítil velkou
zodpovědnost a snažil se družstva připravit co nejlépe a vyšlo to!  Mladší žáci, 1. místo (ve složení Robert
a Jakub Kostkovi, Lada a Anička Eliášovy, Kristýnka Furová, Kamča Šimková, Tom Králík, David Šimák, Ondra
Chochole, Alička Gazdová), staraly se o ně Eva Eliášová a Leona Králíková. Starší žáci, 1. místo (Radim a Tomáš
Knotkovi, Eliška Nováková – jediná holka v týmu, Luky a Mišák Eliášovi, Matěj Kubálek, Vítek Trachta, Honza
Pavlík, Jarda Svatek, Lukáš Ďurec), úspěšně navázali na minulý rok a s náskokem vybojovali zasloužené zlato.
Pro mladší a starší žáky byla připravena ještě disciplína 4 x 60 m, kde obě družstva opět zaválela a brali
1. místo.
Po obědě nastoupil na svou trať dorost. Dorostenky, 1. místo (ve složení Gabriela Pavlíková, Karolína Kubešová,
Hanka Novotná, Dominika Jiráková, Eliška Aubrechtová – NAŠE MISTRYNĚ 2015)! Tlak na ně byl veliký, protože od jejich příjezdu je každý pozoroval a hodně od nich očekával. Holky svou nervozitu dokázaly potlačit
a vybojovaly opět první místo. Po dorostenkách se na uklouzanou trať vrhli dorostenci, 1. místo (ve složení René
Holý, Michal Novotný, Jaroslav Volalík, Vašek Brabec, Pavel Trachta), a ti s velkou pohodou od začátku zaběhli
opět na zlato. Na závěr jsem nasadil naši jednotlivkyni v dorostenkách Anet Cedivodovou. Anet nechtěla
zklamat a běžela prostě za Střezimíř, kde opět ve své kategorii vyhrála. Pro trenéra je to super pocit, že se
nám podařilo navýšit skóre na sedm jedniček za jednu soutěž. Přesto musím přiznat, že když jsme odjížděli,
zvažoval jsem, jak dlouho naše zlatá cesta bude pokračovat? To zatím nikdo neví, ale můžeme Vám slíbit, že se
na jaro připravíme na 100 % a budeme chtít v jedné kategorii opět útočit na republiku! Děkujeme všem, co nás
podporují a fandí nám.
text Pavel Střelka ml.

CO
KDY
7.–8. 11. 2015

NÁŠ ČEKÁ U HASIČŮ?

CO
Memoriál Marty Habartové, 60 m s překážkami

CO
KDY
24. 10. 2015
7. 11. 2015

CO
Vzpomínky veterána
Svoz nebezpečného
odpadu

9.–13. 11. 2015

Sbírka pro Diakonii
Broumov
Lázně Bad Füssing
Adventní věnce,
dospělí
Vánoční zdobení,
rodiče a děti
Rozsvěcení ván.
stromu

14. 11. 2015
21. 11. 2015
28. 11. 2015
29. 11. 2015

KDE
On-line přenos na Fire TV

NÁŠ ČEKÁ V NAŠÍ OBCI?

KDE
Bývalá škola
Střezimíř nádraží
Střezimíř náves
Bonkovice
Obecní úřad Střezimíř,
8–10 hod.
Odjezd 6 hod., pošta, nádraží
Bývalá škola

KDO
Ladislav Janouch
10:45–10:50
10:55–11:05
11:10–11:15
Diakonie Broumov a OÚ Střezimíř

Bývalá škola

Olga Vojtěchovská

Náves, čas infokanálem

Obec

Marie Nygrýnová, Václav Šmejkal
Olga Vojtěchovská, Martina Šimková

4

7. vydání 2015
5. 12. 2015
13. 12. 2015
13. 12. 2015
20. 12. 2015
23. 12. 2015
?. 12. 2015
26. 12 2015
31. 12. 2015
1. 1. 2016
leden 2016
6. 2. 2016
20. 2. 2016

Mikulášská nadílka
Vánoční pečení
Adventní koncert
Vánoční koncert
Prodej vánočních
kaprů
Myslivecký ples
Vánoční koncert
Silvestrovský
fotbálek
Novoroční opékání
buřtů
Posezení nad
kronikami
Masopust
Hasičský ples

Po domácnostech
bývalá škola, od 13 hod.
Kostel sv. Havla, 16 hod.
Kostel sv. Havla, ? hod.
Truhlářství u hospody
U Tří kytar
Hospoda U Tří kytar
Kostel sv. Havla, 17 hod.
Hřiště u nádraží

SDH / mladí hasiči
Eva Eliášová
Dětský pěvecký sbor ZŠ Jistebnice
Bude upřesněno
Jarda Šimek

Altánek

Obyvatelé

Bývalá škola

Obec

Po vsi, od 16 hodin
Hospoda U Tří kytar

SDH Střezimíř
SDH Střezimíř

Myslivecké sdružení
Pěvecký sbor Jordánek
Luboš Pavlík, Roman Helma

SLUŽBY
Pondělí 18:00–20:00 hod.
Čtvrtek 08:00–10:00 hod.
Úterý od 17:00–18:00 hod.
Čtvrtek od 9:00 – 10:00 hod. ZMĚNA
Pondělí–pátek
08:00–10:00, 15:00–16:00
Čtvrtek 08:00–11:00 hod.
Dle telefonické dohody
Dle telefonické dohody

Pondělí, středa, pátek
7:30–10:30 hod. / 15:00–16:00
Úterý, čtvrtek 7:30–10:30 hod.
Sobota zavřeno
Středa 16:30 hod.
Středa 16:45 hod.
Čtvrtek 11:30 hod.
Čtvrtek–sobota, 17:00–24:00 hod.
Snídaně 06:00–10:00 hod.

Obecní úřad

Miloš Jelínek

Knihovna - bývalá škola

Jaroslava Pohanová, Jaruška Králová

Česká pošta

Ivana Jelínková

Praktický lékař – bývalá škola,
přechodná ZMĚNA
Masáže – bývalá škola
Psychoterapie a pomoc rodinám
s onkologickým onemocněním,
bývalá škola
Smíšené zboží – zasedací
místnost na OÚ,
přechodná ZMĚNA
Pojízdná masna Dražice,
u nádraží
Pojízdná masna Dražice,
u pošty
Pojízdná masna – u pošty
Hospoda U Tří kytar

MUDr. Jana Zítková
Olga Vojtěchovská / 777 965 738
Yvona Kunová / 607 510 366

Markéta Dvořáková

Firma Hrobský, Toulavé řeznictví
Firma Hrobský, Toulavé řeznictví
Maso – uzeniny Vysoký Chlumec
Zuzana Singhová

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 U Tří kytar
Tábor

KDO
Pavel Pavlík
Hanka Pavlíková
Miloš Jelínek, Jaroslav Kmoch
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INFOKANÁL OBECNÍHO ÚŘADU STŘEZIMÍŘ
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. Rádi vám s registrací
pomohou.

CO PŘIPRAVUJEME V DALŠÍM ČÍSLE, přispět můžete i Vy
Následující vydání předpokládáme na jaře 2016. Bude-li zájem, zařadíme rubriku inzerce. Pokud máte
něco na prodej či něco sháníte, prosím kontaktujte nás a my váš inzerát vložíme.
Kontakt na tvůrce těchto stránek: novinystrezimir@seznam.cz, popřípadě schránka na OÚ.
Děkujeme předem za vaše nápady, náměty, podněty, připomínky, či ohlasy.
Obča(N)sník bude k dispozici na Obecním úřadě a v obchodě, pár čísel v knihovně.
Buďme v kontaktu a bude se nám žíti snáze!
Yvona Kunová a Olga Vojtěchovská

OBECNÍ

ÚŘAD…TENTOKRÁT SLOUPEK STAROSTY

O tom, jaký příspěvek napsat, jsem tentokrát chvíli přemýšlel. Zahrnovat vás informacemi, co konkrétního se
v naší obci i jejím bezprostředním okolí děje se právě z tohoto plátku na jiných místech podrobně dovídáte.
Hodně informací čtete také na webu obce. Zastupitelé i starosta si na nedostatek záležitostí k řešení určitě
nemohou stěžovat. A také se ke všemu staví čelem a snaží se najít to nejsprávnější řešení. Není to vždy jednoduché. Konec konců, že jsou věci v pohybu a to nejen ty „papírové“, lze pozorovat i na několika místech naší
obce i jejího okolí.
Je mým přáním, aby se nám v naší vesničce i v těch malých, co jsou taky naše – myslím „Bonky“, „Modrák“,
„Dobřejovy“, „Černotičky“ konečně i „Nádro“ dobře žilo, a podřídil jsem tomu hodně i ze svého soukromého
života. Podotýkám, že rád. V rodině mám velkou oporu a bez jejího hecování, někdy i špičkování by to nešlo.
Myslím, že pokud si i vy před sebe stavíte nějaký cíl, tak pro jeho realizaci uděláte vše, co je ve vašich silách.
A čím je ten cíl vyšší, tak k jeho uskutečnění dobré zázemí a podporu rodiny, přátel a případně i širší komunity
prostě potřebujete.
Za ten rok, co se snažím o starostování, pozoruji, že ty vazby mezi jednotlivci, v rodinách, spolcích i širší obecní
komunitě fungují a zdá se, že se i v mnohém vylepšují. A to je dobře pro nás všechny. Že občas něco zaskřípe
není katastrofa. Každý jsme jiný, každý máme za sebou jinou životní zkušenost. Bez konstruktivní výměny názorů
se dopředu nejede.
Jinakost každého z nás bych přirovnal k barevnému podzimnímu listí. Jistě mi dáte za pravdu, že pohled do
krajiny na podzimem obarvené stromy je něco krásného.
Přeji vám všem kolem sebe dobré lidi – jak na vašem „stromě“, tak i v celém „lese“, ať dokážete to, co chcete!
Váš starosta, Miloš Jelínek
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