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

KRÁTCE O TOM, JAKÉ AKTIVITY V NAŠÍ OBCI PROBĚHLY, PROBÍHAJÍ, PROBĚHNOU…

OBCHOD

NOVÝ SEKÁČ

Nově
otevřená
prodejna
potravin ve Střezimíři se těší na
vaši návštěvu.
Nabízíme
čerstvé
pečivo,
kvalitní
uzeniny,
mléčné
výrobky,
racionální
stravu,
bezlepkové potraviny a široký
výběr koření a čajů.

Rádi bychom vás pozvali na naši
úžasnou
„hrabárnu“
v sále
Hostince U Třech kytar. Na své
si přijdou všichni , máme
kojenecké, dívčí, chlapecké,
pánské, dámské oděvy. Pro
mladší i starší ročníky, pro
hubené i starší postavy ...
Jedná se o dovoz anglické módy
z druhé ruky. První várka
zaváděcí ceny vše za 10,-KČ
další budou dle druhu 10,-/20,30,-KČ, boty dle kusu do 50,Otevírací doba sekáče každý
den 18 - 20 hod. Dle dohody
možný i jiný termín.
Více na:
https://www.facebook.com/stre
zimirskahrabarna/

Text: Gabriela a Lukáš Zíkovi

VÝUKA HRY NA KLAVÍR
Od nového školního roku se
v budově bývalé školy schází
pravidelně jednou týdně šest
dětí se zájmem o hru na klavír.
Výuku vede pan Milan Včelák
z Červeného Újezdu se svojí
ženou Dášou. Místnost je vkusně
zařízena, klavír nově naladěn.
Noví zájemci jsou stále vítáni.
Text: Miloš Jelínek

PODZIMNÍ TVOŘENÍ DĚTÍ
S RODIČI

Tvoření proběhlo 22. 10. 2016
v prostorách
bývalé
školy.
Účast byla hojná 12 šikulíků a 5
šikovných maminek. Největší
úspěch měly lodičky z korku,
které jsme pouštěli po vodě.
V chodbě
jsme
vytvořili
vlaštovčí shromaždiště. Přijďte
se podívat . 10. 12. budeme
vyrábět slámové ozdoby, zdobit
perníčky. Hezké podzimní a
zimní dny.

Text: Olga Vojtěchovská
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Text: Zuzana Singhová

DĚTSKÝ DEN S PŘÍRODOU A
MYSLIVOSTÍ

Oslava Dne dětí se konala za
příjemného počasí v sobotu 4.
června, a jako každoročně se
myslivcům povedla a dětem moc
líbila.

Jako každoročně bude svolávat
i vánoční posezení.
Text: redakce obča(N)sníku

ADVENT 2016
Oblíbený advent tady budeme
mít již za chvíli, určitě se na něj
opět těšíte. Toto období, které
trvá 4 týdny, patří mezi
nejpopulárnější chvilky v roce,
protože se během něj pěkně
chystáme na Vánoce. Během
adventu se totiž musí stihnout
napéct cukroví, nakoupit dárky a
různé drobnosti, uklidit, také
třeba navštívit trhy a vánoční
koncerty. Příležitostí je velmi
mnoho, ale času velmi málo.
Několik místních typů najdete i
v tomto Obča(N)sníku.
Letošní
advent
začíná
už
27.11.2016. Do Vánoc je to
přesně 25 dní, což pro mnoho
lidí může být dostatek času na
pečení, nakupování, na trhy i
úklid. V případě, že byste
nestíhali, tak se přece nic
neděje, protože Vánoce a
advent je tady každý rok.

Text: redakce obča(N)sníku

Letošní adventní neděle:
BABINEC
Hanka Pavlíková má pro všechny
dobrou zprávu. Podzimní kultura
opět bude. Všem dá vědět,
podrobnější info bude včas
zveřejněno i na webu obce.

železná neděle 27.11.2016
bronzová neděle 4.12.2016
stříbrná neděle 11.12.2016
zlatá neděle 18.12.
Text: redakce obča(N)sníku
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SPOLEK ŽELEZNICE ČESKÁ SIBIŘ POŘÁDAL ZÁJEZD
Druhý červnový víkend spolek Železnice Česká Sibiř Střezimíř pořádal již čtvrtý zájezd. Program byl připraven
po Středočeském kraji s návštěvou soukromého pivovaru Berounský medvěd, kde nás kromě krátké prohlídky
provozu čekalo bohaté občerstvení a pohoda při harmonice.
První den jsme navštívili muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka. Kdo zde byl poprvé, byl překvapen, kolik
parních lokomotiv je možno soustředit a opečovávat na jednom místě. Průvodcem nám byl bývalý strojvedoucí,
pán vyššího věku. Jeho vyprávění bylo poutavé a zajímavé. V Lánech jsme měli štěstí na pana Martínka, který
jako bývalý vedoucí lesní správy zámku řekl mnoho nejen o prvním prezidentovi, ale rozsáhle vyprávěl o tom, co
všechno bylo třeba pro rekonstrukci bývalé sýpky do nynější podoby muzea, jak to bylo s pořízením sochy před
muzeem a o provozu Pražsko-lánské koňské dráhy.
V neděli jsme z Berouna vyrazili do soukromé sklárny v Nenačovicích a na důlní expozici v Chrustenické šachtě,
kde jsme měli možnost se svézt důlním vláčkem, který do doby zavření dolu dopravoval horníky. Počasí nám
vcelku přálo a ani pár kapek deště nevadilo.
Věříme, že se výlet se železniční tématikou líbil a že i příští rok se sejde taková výborná skupina, jako byla
letos.
Text: Jaroslava Jelínková, foto: Miloš Jelínek, v příloze

NARODILI SE NÁM NOVÍ OBČÁNCI
V kapli sv. Vojtěcha jsme opět vítali nové občánky. Slavnostní ceremoniál se konal 28. srpna. V uplynulém půlroce
se narodila jedna holčička – Lucinka Nováková a tři chlapci – Michal Tota, Šimon Papež a Jakub Kraus.
Účast rodin a rodinných příslušníků byla tak velká, že se společná fotografie musela pořídit před kaplí. Potěšilo
nás, že také prarodiče chtějí být u slavnostního přivítání vnučky nebo vnoučka za platného člena obce. O
hudební doprovod na klávesy se postarala Karolína Kubešová. Sourozenci novorozeňat překvapili narychlo
secvičenou písní „Prší, prší, jen se leje“, což přispělo k dobré atmosféře slunného nedělního dopoledne.
Text, foto: Jaroslava Jelínková, v příloze

HASIČI MAJÍ VLASTNÍ MUZEUM
V sobotu 20. srpna bylo ve Střezimíři otevřeno Hasičské muzeum. Jedná se o opravené prostory první hasičské
zbrojnice z roku 1896, která je poblíž obecního domu. Toto muzeum se otevřelo u příležitosti 120. výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů, tenkrát ještě ve Střezimíři. Celou historii vzniku sboru si mohou
návštěvníci přečíst na stojanech v muzeu, stejně jako informace o historické stříkačce, která byla zakoupena
obcí již v roce 1891. Slavnostní otevření bylo spojeno s vysvěcením sochy sv. Floriána, patrona hasičů.
Následoval průvod obcí, kdy koňské spřežení pana Zíky převezlo hasičskou stříkačku. Trubači slavnostními
fanfárami dokreslili celkový obraz sváteční události.
Odpoledne se konaly soutěže v hasičských disciplínách „trochu jinak“. Například „útok pozpátku“. O dobrou
pohodu se postarali nejen účastníci soutěží, ale i nejmladší hasiči a hasičky zdejšího sboru. Zazpívali a zahráli
pod vedením Jaroslava Kmocha ml. Písničku „Když dítě škrtne zápalkou“. Příjemný večer byl provázen hudbou
skupiny Unigena.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na opravách muzea i na pořádání celého slavnostního dne.
Text, foto: Jaroslava Jelínková, v příloze
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ZKOUŠELO SE NA KOLEJÍCH
U příležitosti slavnostního ukončení Léta na Bechyňce, kdy návštěvníky při nostalgických jízdách převážely mezi
Táborem a Bechyní historické lokomotivy Bobinka a Elinka, se o posledním prázdninovém víkendu konaly zkušební
jízdy na replice historické pákové drezínky.
Spolek Železnice Česká Sibiř Střezimíř uvedl do zkušebního provozu první drezínu. Byla vyrobena podle
dochovaných materiálů z Národního technického muzea pro propagaci záměrů a cílů spolku – zachování opuštěné
tratě ve Střezimíři a její zprovoznění jako turistické železnice s muzeem císaře Františka Josefa. Kdo si chtěl
vyzkoušet, jak je složité drezínku obsluhovat, měl příležitost. Jezdilo se na krátkém úseku před bývalou remízou
Bechyňky.

Text, foto: Jaroslava Jelínková, v příloze

CO
KDY
12. 11. 2016

19. 11. 2016
26. 11. 2016
27. 11. 2016
4. 12. 2016
5. 12. 2016
10. 12. 2016
11. 12. 2016
18. 12. 2016
31. 12. 2016
Bude
upřesněno
9. 1. 2017
18. 2. 2017
??. 3. 2017

CO
Mobilní sběr nebezpečného
odpadu

NÁŠ ČEKÁ V NAŠÍ OBCI?
KDE
Střezimíř nádraží 10:45-10:55
Střezimíř náves 11:00-11:05
Bonkovice 11:10-11:15

Zájezd do termálních lázní, Bad
Fussing
Výroba adventních věnců

Bývalá škola, 17 hod

Rozsvícení vánočního stromečku
Koncert

Náves, 15 hod
Kostel sv. Havla, 16 hod

Mikulášská nadílka
Vánoční zdobení rodičů s dětmi
Koncert
Koncert

Bude upřesněno
Bývalá škola, 14 hod
Kostel sv. Havla, 15 hod
Kostel sv. Havla, 15 hod

Silvestrovské opékání buřtů
Silvestrovský fotbálek

Altán, 15 hod
Hřiště, nádraží, 15 hod

Pasování na čtenáře

Knihovna

Hasičský ples
Dětský karneval

Hostinec U tří kytar
Bude upřesněno

KDO
Compag

Maruška Nygrýnová
Yvona Kunová, Olga
Vojtěchovská
Obec
Pěvecký sbor Jordánek
Ratměřice
SDH
Olga Vojtěchovská
EXODUS
Dětský pěvecký sbor ZŠ
Jistebnice
Obec
Luboš Pavlík
Jaruška Králová, Jaruška
Pohanová
SDH, Hraje Studio 95
SDH

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.
Po – pá / 08:00 – 10:00, 15:00 – 16:00
Čtvrtek 08:00 – 11:00 hod.
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Obecní úřad

Miloš Jelínek

Knihovna - bývalá škola

Jaroslava Pohanová, Jaruška Králová

Česká pošta
Praktický lékař

Ivana Jelínková
MUDr. Jana Zítková

9. vydání
dle dohody, převážně však pátek,
sobota, neděle, pondělí
Po – pá / 07:00 – 11:00, 17:00 – 19:00
Sobota / 07:00 – 11:00
Čtvrtek 11:45 hod.
Čtvrtek 12:00 hod.
Každý den, od 18:00 hod.
Snídaně 06:00 – 10:00 hod.
http://www.vtahu.org

Psychoterapie, pomoc rodinám
s onkologickým onemocněním –
bývalá škola
Potraviny Střezimíř
Pojízdná masna
u pošty
u nádraží
Hostinec U Tří kytar
Bonkovice

2016

Yvona Kunová / 607 510 366

Gabriela a Lukáš Zíkovi/775300391
Potraviny.strezimir@seznam.cz
Masna Vysoký Chlumec

Zuzana Singhová
Jitka Bretová, 731 218 110

Kontejner na použitý textil a obuv
Bílý kontejner je nově umístěn u obecního dvora na návsi ve Střezimíři.
Do kontejneru patří: veškeré oděvy, boty, hračky, kabelky, bytový textil, prostěradla,
přikrývky, povlečení, atd. Do kontejneru nepatří: mokré, plesnivé, znečištěné zeminou a
ropnými látkami, průmyslové odstřižky látek.

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 v březnu 2017. Pokud budete mít příspěvek ke zveřejnění, nebo
inzerát s nabídkou prodeje či poptávkou, prosím kontaktujte nás a my váš inzerát či téma 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.
Přejeme všem příjemný podzimní čas i navzdory krátkým dnům. A v blížícím se adventním čase, který
letos začíná v posledním listopadovém víkendu, si udělejte vedle úklidu, pečení a přípravy na vánoční svátky, čas i
na úsměvy pro své blízké.
Buďme v kontaktu a bude se nám žíti snáze!
Yvona Kunová a Olga Vojtěchovská
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Sbor dobrovolných hasičů Střezimíř
V jarním čísle jsme vás informovali, co nás čeká. V podzimním se dozvídáte, jak to všechno dopadlo.
7.5.
Miličín okresní kolo Plamen
Mladší žáci: 1. místo / Starší žáci: 1. místo – postup na kraj
8.5.
Miličín okresní soutěž Dorostu
Dorostenky: 1. místo – postup na kraj / Dorostenci: 1. místo – postup na kraj
14.5.
Malovice okrsková soutěž PS
Mladší žáci A: 2. místo, B: 4. místo / Starší žáci A: 1. místo, B: 2. místo
Ženy nad 15 let: 2. místo / Ženy nad 30 let: 1. místo
Muži nad 15 let: 2. místo / Muži nad 35 let: 6. místo
Běh na 60m – jednotlivci: Mladší žáci: 1. Králík Tomáš, 3. Kostka Robert
Starší žáci: 1. Nováková Eliška, 2. Eliáš Michal, 3. Trachta Vít
Běh na 100m – jednotlivci: Ženy: 1. Cedivodová Aneta, 2. Pejšová Eliška
Muži: 1. Střelka Pavel ml., 2.Volalík Jaroslav, 3. Bursík František
4.6.
Vlašim okresní soutěž PS
Ženy: 3. místo / Muži: 5. Místo
24. – 26.6.
Kladno krajské kolo Plamen a krajská soutěž Dorostu
Starší žáci: 2. místo – postup na MČR / Dorostenky: 2. místo – postup na MČR /Dorostenci: 3. Místo
1. -5.7.
České Budějovice mistrovství ČR Plamen a dorostu
Starší žáci: 10. místo / Dorostenky: 10. Místo
Sezonu postupových soutěží jsme tedy ukončili, dalo by se říci, po loňském triumfálním titulu, neúspěchem. Ano, staly se nám
osudné chyby. Dětem dvě a holkám stačila jen jedna na to, aby obě družstva odsunuly „až na desáté místo“. Ač si někdo
myslí, že je to neúspěch, já to tak nevidím. Když si k té desítce přidáte to, že je to z celé ČR, že jsme v dětské a
dorostenecké kategorii zatím historicky jediní z našeho okresu, kteří se na MČR dostali, tak se rozhodně nemáme za co
stydět. Nehodnotím jednu akci, ale celou sezonu. Výsledky mluví za vše. Vítězství na okrese, se stalo téměř samozřejmostí,
krajská kola jsou už hodně těžká, ale přesto se nám letos povedlo postoupit. Děti historicky poprvé, holky po druhé v řadě a
klukům chyběl k postupu jen jediný bod. Tři družstva na kraji a tři medaile – to je úspěch. Už jen samotná účast na MČR je
úspěch, jsou tam ti nejlepší z republiky.
Všem závodníkům a trenérovi gratuluji ke skvělým úspěchům a děkuji za výbornou reprezentaci, nejen naší obce. Za podporu
a pomoc při organizačním zabezpečení, včetně dopravy, děkuji i Obci Střezimíř, všem členům SDH, řidičům a v neposlední
řadě i rodičům, kteří se na tom podíleli.
Sezona 2015 - 2016 skončila, jelikož je již podzim, tak ta nová 2016 - 2017 začala.
A jak jsme ji zahájili? Posuďte sami…
17.9.
Kondrac 60m s překážkami
Mladší dívky: 1. Eliášová Anna, 2. Šimková Kamila / Starší dívky: 1. Nováková Eliška, 3. Brázdová Linda
Mladší chlapci: 1. Šimák David /Starší chlapci: 1. Knotek Radim, 2.Ďurec Lukáš, 3.Trachta Vít
1.10.
Kvasejovice okresní kolo Plamen a soutěž Dorostu
Mladší žáci: ZPV – 1. místo, štafeta 4 x 60m – 1. místo
Starší žáci A: ZPV – 1. místo, štafeta 4 x 60m – 2. místo
Starší žáci B: ZPV – 9. místo, štafeta 4 x 60m – 10. místo
Dorostenky: ZPV – 2. místo / Dorostenci: ZPV – 1. Místo
Co nás čeká:
Sport: 12. – 13. 11. Český halový pohár Praha (přímý přenos Fire Tv)
Kulturně - společenské akce: Mikulášská nadílka, ples, dětský karneval
SDH děkuje Obci Střezimíř za vybudování „hasičského muzea“, dále všem spoluobčanům za patrona hasičů sv. Floriána
a účast na oslavě 120cátého výročí založení SDH.
Jelikož další číslo vyjde až po Novém roce, tak Vám všem spoluobčanům, hasičkám a hasičům přeji veselé Vánoce a šťastný
Nový rok.
Starostka SDH Romana Jiráková
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čem nyní pracujeme

Připravují se podklady pro podání žádosti o dotaci na zpracování územního plánu naší obce. Ministerstvo pro
místní rozvoj tento dotační titul vyhlásilo 17. 10. 2016. Lhůta pro příjem žádostí končí 30. 12. 2016. Zatím vše
běží podle plánu a do stanoveného termínu by měly být všechny podklady zajištěny.
Očekáváme dotační výzvu z Ministerstva zemědělství na odbahnění a rekonstrukci rybníků. Zajišťujeme
potřebné podklady (projekty, rozbory sedimentu, geometrické plány …). Požádáme o prostředky na návesní
rybník ve Střezimíři a na vodní nádrž v horní části Bonkovic.
Ve spolupráci s ostatními obcemi Mikroregionu Voticko mapujeme dostupnost a kvalitu v poskytování sociálních
služeb na území ORP Votice. Výstupem by měla být ucelená koncepce, která by efektivně řešila aktuální i
budoucí sociální potřeby občanů našeho regionu.
S Úřadem práce ČR budeme podepisovat v pořadí už třetí dohodu, která s finanční podporou státu vytváří
pracovní příležitost pro dlouhodobě nezaměstnané, či jiným způsobem znevýhodněné občany. Formou veřejně
prospěšných prací tak i v zimním období zaměstnáme minimálně jednoho spoluobčana.
Za příznivých podmínek se podařilo koupit pozemek ve Střezimíři Nádraží. Součástí nového územního plánu bude
i návrh projektu tento pozemek spolu se sousedními obecními pozemky využít na stavební parcely pro rodinné
domy. Projekt se bude průběžně připravovat tak, aby po zrušení ochranného pásma současné železniční dráhy,
mohli na této lokalitě první zájemci začít stavět.

Přání
Občasník v naší obci vychází dvakrát do roka. Využívám tedy možnosti tohoto podzimního vydání také k tomu,
abych všem vám čtenářům a spoluobčanům popřál pohodové podzimní dny bez chřipek a nachlazení, klidný a
sváteční advent s rodinou a přáteli. Těším se, že se spolu s vámi budu setkávat na akcích bohatého programu
letošního adventního času v naší obci!
Váš starosta Miloš Jelínek
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9. vydání
SPOLEK ŽELEZNICE ČESKÁ SIBIŘ POŘÁDAL ZÁJEZD V ČERVNU 2016

OTEVŘENÍ HASIČSKÉHO MUZEA V SRPNU 2016
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9. vydání

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V SRPNU 2016

KŘEST DREZÍNY V ZÁŘÍ 2016

PODZIMNÍ TVOŘENÍ DĚTÍ
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