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Střezimířský obča(N)sník
obce Střezimíř, Nová Střezimíř, Bonkovice, Černotice, Dolní a Horní Dobřejov
JAK TO U NÁS V OBCI BYLO, JE A BUDE

TVOŘENÍ

DĚTÍ

S NÁLADOU

PODZIMU

Listopadové
počasí
nám
poskytne příjemnou možnost
setkat se s rodiči a dětmi
v teple budovy bývalé školy.
Vydlabeme si dýni, ochutnáme
dýňový chléb, namalujeme si
kamínek a vytvoříme si nový a
báječný úsměv . Těším se na
všechny šikuly. Termín bude
zveřejněn na plakátech.
Text: Olga Vojtěchovská

POJEĎTE

SE

TERMÁLNÍCH

FÜSSIG

18.

OHŘÁT
LÁZNÍ

11.

DO

BAD
2017

Rezervace
míst
tradičního
autobusového
zájezdu u
Marušky Nygrýnové na tel: 734
480 441 . Bad Füssing je
lázeňské městečko cca 30 km
jižně
od
Passau
nedaleko
rakouských hranic. Jeho vznik i
věhlas je úzce spjat se 3
obrovskými termální komplexy,

díky nimž je Bad Füssing
největšími lázněmi v Evropě.

MIKULÁŠSKÁ PRO DĚTI

Další informace o termálních
lázních
naleznete
zde
:
http://www.badfuessing.de/cenik-t-itermalnich-areal-2017/

Letošní Mikulášskou, která se
nezadržitelně
blíží,
opět
zajišťují naši hasiči. Informace
budou ještě ze strany SDH
upřesněny.
Děti,
už
máte
připravenu
nějakou básničku či písničku?

Text: obec Střezimíř

Text: : redakce Obča(N)sníku

VÝLOV LHOTSKÉHO RYBNÍKU
Bude opět napřesrok. V letošním
roce se žádný veřejný výlov ve
Střezimíři konat nebude.
Text: redakce Obča(N)sníku

ROZSVÍCENÍ STROMEČKU

KNIHOVNA

Máme
79
registrovaných
čtenářů, ale aktivních pouze
okolo 25 a to nejvíce z řad
seniorů. Za letošní rok se nám
zvětšil počet o jedno dítě a
jednoho velmi aktivního seniora.

Obec Vás všechny zve na již
tradiční rozsvícení vánočního
stromečku na návsi. Jako
každoročně bude i pohoštění.
Přijďte
spolu
s ostatními
spoluobčany přivítat letošní
advent, v sobotu 2. Prosince.

Na požádání můžeme doručit
seniorům výměnu knih až domů.

Text: : redakce Obča(N)sníku

Text: vaše knihovnce

KONCERT PRO

Z provozních důvodů všechny
společensko-kulturní
akce
plánujeme až po Novém roce,
jako např. pasování na čtenáře.

MATYÁŠKA

V pátek 25.srpna 2017 se uskutečnil ve Střezimíři charitativní koncert pro malého Matyáška, který se
narodil s rozštěpem páteře. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vyžaduje nepřetržitou péči svých nejbližších.
Tato péče je velice náročná, a to i finančně. S vaší pomocí se vybralo neuvěřitelných 83 911 Kč. Celá částka
byla odeslána na Matyáškovo konto-Nadace Olgy Havlové. Peníze poslouží na rehabilitaci a na zakoupení
zdravotních pomůcek. Poděkování rodiny Všem, kteří jste přišli podpořit Matyáška. Z celého srdce děkujeme.
Velké díky patří SHD Střezimíř a jejich starostce Romaně Jirákové, bez které by se tento koncert
neuskutečnil. Všem sponzorům patří díky. Obzvláště celé rodině Preusovým ze Střezimíře, která se podílela
nejvíce. Pak všem kamarádům a přátelům za velkou pomoc. Jakubovi Novákovi, který celým večerem provázel a
všem těm, kteří se zasloužili o to, že si lidé zatančili a zazpívali. Frajerům z Galerky a skupině Unigena.
Text: maminka Matyáška
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SPOLEK ŽELEZNICE ČESKÁ SIBIŘ POŘÁDALA ZÁJEZD…POSILOVALO SE V PŘÍBRAMI
Druhou zářijovou sobotu se v Příbrami slavil Den železnice. Pro příznivce železnic a samotné železničáře je
celý měsíc září plný akcí s touto tématikou. Tento krásný slunečný den přilákal bohatým programem jak dospělé,
tak děti. K vidění byl tzv.“Kremák“ – parní lokomotiva, která přijela z muzea v Lužné u Rakovníka spolu se šesti
vagóny a vozila návštěvníky z Příbrami do Březnice a zpátky. K dalšímu programu patřily jízdy po historické
vlečce Huťským expresem do Kovohutí. Na Den železnice byl pozván také spolek Železnice Česká Sibiř
Střezimíř. Se svou ručně poháněnou pákovou drezínou „Vlašťovka“ na odstavné koleji před nádražím celý den
vozila návštěvníky. Příznivce během jízdy členové spolku seznamovali s plány a záměry na trati mezi Střezimíří a
Meznem po vybudování IV. koridoru a opuštění této trati i s využitím drezín v minulosti.
Reportáž z tohoto dne byla k vidění ve zpravodajství příbramské televize Fonka v pondělí 11. září 2017.
Text: Jaroslava Jelínková

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Rozrůstáme se. V neděli 13. srpna se po roce opět vítali noví občánci naší malé vesničky na samém pomezí
Středočeského a Jihočeského kraje – ve Střezimíři.

V kapli sv. Vojtěcha byla přivítána jedna slečna -

Andělka a tři chlapci – Matyáš, Filip a Václav. Hudebního doprovodu se letos ujala rodina Zíkova hrou na
housle a klávesy. Již tradičně vítaní občánci dostali dárky, pamětní medaili a „domovský list“. Maminky pak růži
pro potěšení. Všem přivítaným dětem přejeme hodně zdraví, pozorné rodiče a aby se jim ve Střezimíři dobře
žilo.
Text a foto: Jaroslava Jelínková

Sbor dobrovolných hasičů Střezimíř
Benešovská hasičská liga v požárním útoku se konala ve Střezimíři 2. 9. 2017 téměř po dvou letech. Sjelo
se celkem 42 družstev z Benešovska i Táborska. Sbor SDH Střezimíř reprezentovala 3 drustva (2 mužská a 1
ženské). První se na startovní čáru postavila kategorie mužů, kterou ovládla Špona Chářovice s časem 17:09 a po
nich kategorie žen, v jejímž čele nakonec skončila děvčata ze Zdislavicích s časem 18:26. Naše družstva dopadla
takto: Střezimíř A 20:03, Střezimíř B (PS12) 26:78 a naše ženy si zlepšily „osobáček“ na 19:73. Ačkoli
počasí hrálo v náš neprospěch, dokázali jsme se s organizací poprat, jak nejlépe jsme mohli a věříme, že i
ostatním týmům se u nás na lize líbilo.
Podzimní kolo hry Plamen a dorostu 7. 10. 2017 se konalo v Krhanicích. Jako jediní jsme zde závodili ve
všech týmových kategoriích – mladší a starší žáci, dorostenky a dorostenci. Soutěž začala již v dopoledních
hodinách a to štafetou 4x60m, kde mladší i starší žáci obsadili 1. místo. Po štafetě je čekal závod
požárnické všestrannosti, kde mladší žáci obsadili opět 1. místo. Starší žáky však potkala smůla na azimutu
a nakonec obsadili 2. místo a na štafetě 1. místo, takže CELKOVÉ PRVENSTVÍ.
Odpoledne patřilo dorostenkám a dorostencům, kteří vyběhli jako první. Dokázali svou suverenitu a obsadili
s velkou rezervou 1. místo. V kategorii dorostenek byl „souboj“ družstev napínavější a do poslední chvíle
nebylo nic jasné. Ale nakonec naše holky v této disciplíně zvítězily a z podzimu si odvážejí 1. místo.
Na jaře nás čeká jarní kolo hry Plamen a dorostu konané opět v Krhanicích.
Text: dorostenci SDH Střezimíř.
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CO
KDY
28. 10. 2017
Začátek
listopadu
2. 12. 2017
5. 12 2017
10. 12. 2017
17. 12. 2017

CO
Svoz nebezpečných odpadů
Tvoření rodičů s dětmi –
podzimní čas
Rozsvícení vánočního
stromečku
Mikulášská
Adventní koncert - EXODUS
Adventní koncert - RAK

2017

NÁŠ ČEKÁ V NAŠÍ OBCI?
KDE
Střezimíř nádraží 10:45 – 10:50
Střezimíř náves 10:55 – 11:05
Bývalá škola, 14 hod.

KDO
Compag Votice

Náves, od 14 hod.

Obec Střezimíř

Kostel, 15 hod.
Kostel, 14 hod.

SDH
Obec Střezimíř
Obec Střezimíř

Olga Vojtěchovská

INFORMACE KE SVOZU NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu dne 28. 10. 2017 bude proveden svoz nebezpečných odpadů z obcí Ješetice, Miličín a Střezimíř.
Odpady budou odebírány od občanů bezplatně, od podnikatelských subjektů za úplatu. Při odběru odpadů je
nutné, aby občané prokázali svoji totožnost a bydliště platným občanským průkazem, jinak od nich nebude
odpad odebrán. Odpady je možno odevzdat na těchto místech:
Střezimíř nádraží 10:45 – 10:50, Střezimíř náves 10:55 – 11:05.
Za případné zdržení se omlouváme.
Mezi nebezpečné odpady patří zejména:
motorové, převodové a hydraulické oleje, nemrznoucí kapalina (fridex a pod.), brzdová kapalina, sorbenty,
olejové filtry, čistící tkaniny a pod., akumulátory a galvanické články, barvy, lepidla, pryskyřice, ředidla a
rozpouštědla, odmašťovací přípravky, chemikálie a fotochemikálie, léky, pesticidy, zářivky a výbojky, lednice,
mrazáky, radia, televize, počítače a pod., obaly znečistěné škodlivinami, nádobky od sprejů a pod.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – MŮŽE SE ZAPOJIT I STŘEZIMÍŘ
Inspirováni okolními vesnicemi a městy zvažujeme zapojení se do nádherné tradice Tříkrálové sbírky.
A JAK NA TO ?
Každá sbírka má svá pravidla… Skupinku tvoří obvykle tři koledníci (ale může se zapojit třeba i celá třída) v
dětském věku převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli do Betléma poklonit
novorozenému Ježíškovi. Kostýmy, pokladničky a vše další potřebné zajistí Charita ČR. Spolu s dětskými
koledníky je nezbytné zapojení se i jednoho dospěláka, který je vedoucím skupinky koledníků Skupinek může
být na jednu vesnici i více – místo je pro všechny děti, které projeví zájem.
Sbírka se koná v průběhu prvních dvou lednových týdnů.
Děti, jestli máte zájem koledovat, řekněte rodičům, ať zkontaktují redakci obča(N)sníku. Zrovna tak
dospělák, který by se chtěl zapojit. Spojte se s námi buď e-mailem (novinystrezimireznam.cz), nebo
telefonicky 607 510 366 (Yvona Kunová) a my zajistíme a domluvíme vše potřebné.
Ke koledování u Charity ČR je potřeba se přihlásit již začátkem listopadu, tak neváhejte.
A jestli se bude i u nás ve Střezimíři koledovat, prosíme, otevřete koledníkům svoje dveře a srdce,
podpořte charitní dílo. Děkujeme.
Záměr letošní sbírky pod farností Sezimovo Ústí je stejný, jako v letech předchozích:
Domácí hospic Jordán v Táboře 50% příspěvek na specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným.
CZŠ Orbis - Pictus 50% příspěvek na finanční pomoc na ozdravné pobyty pořádané školou pro děti ze sociálně
slabých rodin.
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Historie a tradice Tříkrálové sbírky
Poprvé v novodobé historii uspořádali dobročinnou sbírku spojenou s koledováním v olomoucké arcidiecézi.
V roce 2000 tady koledníci vyrazili do ulic na základě staré lidové tradice, která má svůj původ až ve
středověku, kdy se ve městech a na vsích hrávaly hry s biblickou tematikou. Vyprávělo se v nich také o
mudrcích z dalekého východu a o tom, jak se přišli poklonit novorozenému Ježíškovi do Betléma.
Nový zákon a Mudrci z východu
O klanění mudrců z východu podává zprávu 2. kapitola evangelia podle Matouše. Nezmiňuje se v ní ale, kolik
jich bylo, ani jestli byli skuteční králové. Počet „králů“ se odvozuje podle darů, které novorozenému Spasiteli
přinesli. Dary měly symbolický význam: zlato jako tehdejší nejcennější zboží vyjadřovalo úctu a symbolizovalo
stálost a neporušitelnost, kadidlo odkazovalo na Ježíšovo božství, vůně kadidla je metaforou modliteb
stoupajících k Bohu, myrha – vonná balzamovací mast – předjímala Kristovo utrpení a smrt na kříži. Dary
mohly také představovat veškerou hmotu, neboť zastupovaly všechna v té době známá skupenství.
Stejně tak jména mudrců jsou nejspíš dodatečně vymyšlená, získali je v lidových vyprávěních několik staletí
po Kristu. Jednotliví králové často symbolizují různá období lidského života, jeden z nich bývá zobrazován
jako mladík, další jako muž a třetí jako stařec. Podle dalších výkladů symbolizují jména tři centra starověkého
Východu: Kašpar (Caspar) je jméno aramejského nebo perského původu a znamená „strážce pokladů“,
hebrejské jméno Melichar znamená „král je světlo” a Baltazar, jméno babylonského původu, vyjadřuje přání
„Bůh ať ochraňuje krále”.
Tradice tříkrálového koledování
V západní liturgické tradici je svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev jej na západě i
východě slaví 6. ledna. K tomuto dni se také váže tradiční koledování. Tříkrálovou píseň předávali nejprve
kantoři, duchovní a žáci. Koledníci kropili obydlí svěcenou vodou, vykuřovali je kadidlem, psali na dveře iniciály
K + M + B +, rozdávali svaté obrázky a zpívali tříkrálové poselství ve formě známé koledy: My tři králové
jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám.
Zkratka K + M + B + (nebo latinský ekvivalent C + M + B +) se běžně vykládá jako iniciály tří králů, ale
pravděpodobnější je, že jména králové získali až podle ní (a na základě významů zmíněných výše). Ve
skutečnosti se však jedná o zkratku požehnání Christus mansionem benedicat = Kristus ať požehná tomuto
domu, a to na celý rok – proto se za třetí křížek píše letopočet. Tři křížky symbolizují Otce, Syna i Ducha
svatého, nejsou to tedy plusová znaménka, spojující iniciály.
Novodobá historie Tříkrálové sbírky
Ke koledování se postupně přidaly chudé děti, které chodily 6. ledna po
domech oblečené za Tři krále s betlémskou hvězdou, také zpívaly koledu a
posvěcenou křídou psaly nad dveře domů K + M + B + s příslušným
letopočtem. Dostaly za to vždy něco k jídlu nebo drobnou almužnu. Tato
tradice s nástupem socialistického režimu po r. 1948 postupně téměř
vymizela, v původní podobě se zachovala jen na některých místech. Česká
charita dala tříkrálovému koledovaní nový rozměr a smysl. Od roku 2001 se
díky ní i díky štědrosti všech dárců a dobrovolníků koná Tříkrálová sbírka
pravidelně na území celé České republice.
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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.
dle dohody, převážně však pá - po

Po – pá / 07:00 – 11:00, 17:00 – 19:00
Sobota / 07:00 – 11:00

Obecní úřad

Miloš Jelínek

Knihovna - bývalá škola

Jaroslava Pohanová, Jaruška Králová

Česká pošta
Praktický lékař
Psychoterapie, pomoc rodinám
s onkologickým onemocněním –
bývalá škola
Potraviny Střezimíř

Ivana Jelínková
MUDr. Jana Zítková
Yvona Kunová / 607 510 366

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

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

CO
Myslivecký kroužek pro děti
Babinec
Železnice Česká Sibiř

KDE
Klubovna Bonkovice
Tábor

KDO
Pavel Pavlík
Hanka Pavlíková
Miloš Jelínek, Jaroslav Kmoch

CO PŘIPRAVUJEME V DALŠÍM ČÍSLE, přispět můžete i Vy
Následující vydání předpokládáme v květnu 2018. 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 vánoční čas a dětem spoustu sněhu, které mají před sebou. Užijme si všichni
dobu vánoční, chvíle se svými blízkými.
Buďme v kontaktu a bude se nám žíti snáze!
Yvona Kunová a Olga Vojtěchovská

5

11. vydání

OBECNÍ ÚŘAD … Na

2017

čem nyní pracujeme

Informace k odpadům.
Kontejner na objemný odpad se bude objednávat 1x na podzim a 1x na jaře. Umístěn bude na předem stanovenou
dobu cca. 5ti dní na střezimířské návsi u tenisového kurtu. Letošní podzimní termín: 19. – 23.10. Co lze do
kontejneru odložit a co tam naopak nepatří, naleznete na webu obce a ve vývěskách. Věci do kontejneru prosím
pouze neodhazujte, ale rovnejte. Děkuji.

Informace z obecního úřadu
Na čem pracujeme
V běhu je legalizace vodovodu v Bonkovicích. Souběžně probíhají i práce na novém oplocení a stanovení
ochranných pásem. Dobrou zprávou jistě je i vylepšování kvality vody.
Výzva na revitalizaci rybníku na střezimířské návsi stále nebyla Ministerstvem zemědělství ČR vyhlášena.
Netrpělivě jí očekáváme. Veškeré potřebné dokumenty k podání žádosti jsou připraveny.
Středočeský kraj nepodpořil naší žádost na opravu kaple a bezprostředně přilehlého prostranství v Bonkovicích.
Po formální stránce byly všechny podklady v pořádku. Přednost ale dostaly jiné projekty. V příštím roce zkusíme
pro tuto akci využít zdrojů z Ministerstva pro místní rozvoj.
Je hotový projekt a podaná žádost na stavební povolení přístavby nového sociálního zázemí u hasičského domu.
Podle počasí začnou pravděpodobně ještě letos některé přípravné stavební práce. Půdní vestavba klubovny
mladých hasičů se s finanční podporou Středočeského kraje zrealizuje příští rok.
Pokročily práce na územním plánu obce. Aktuálně jsme ve fázi zahájení společného jednání o návrhu územního
plánu. Příslušným úřadem je Stavební odbor Městského úřadu ve Voticích.
Byly opraveny nejvíce rozbité úseky některých místních komunikací. Část komunikace na Modrák a část
komunikace v Dobřejovech.
Památná lípa u kostela ve Střezimíři byla dendrologicky ošetřena a zajištěna novými bezpečnostními vazbami.
Výzva starosty – 100 let české státnosti
V roce 2018 oslavíme 100 let od vzniku samostatného československého státu. Jistě výjimečná událost, která
patří k nejvýznamnějším svátkům českého národa. Je to vhodná příležitost k vytvoření pietního místa v naší obci
jako vzpomínku na spoluobčany, kteří se o život v míru a demokracii zasloužili. Pojďme tedy způsobem
„neformální finanční sbírky“ poskládat částku na zbudování malého pomníku v oploceném zrekonstruovaném
parčíku s lípou u návesní křižovatky ve Střezimíři.
Těšíme se na vaše náměty, jak oslavit 100 let české státnosti v naší obci.
Závěrem …
Těším se na společné setkávání s vámi se všemi u připravovaných obecních akcí
Váš starosta
Bc. Miloš Jelínek
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FOTKY
MATYÁŠEK

Z celého srdce děkuji. Jsem Vám vděčný. Váš Matyášek

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

POSILOVALO SE V PŘÍBRAMI

7

TVOŘENÍ S DĚTMI A SKÁKÁNÍ PŘES GUMU 
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