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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
Jelikož nebyl časový prostor
pro přípravu na velikonoce,
zkusíme letos přípravu na
prázdniny. Vytvoříme si
prázdninová trička, připravíme
pohledy na prázdniny a naučíme
se skákat gumu a panáka :-D.
Těším se na malé i velké, více
pokynů bude na plakátech.
Sejdeme se začátkem června.

HRABÁRNA, V KRÁMKU U
TŘECH KYTAR – VŠE ZA 10 KČ

DĚTSKÝ DEN S PŘÍRODOU A

Změna otevírací doby .
Pondělí, středa, sobota 10 – 12
hod., pátek 16 – 18 hod.
Případně zazvoňte či volejte tel.
733 281 099.
Více na:
https://www.facebook.com/stre
zimirskahrabarna/

V sobotu 24. 06. 2017 od 14
hod.
v Bonkovicích
na
„Myslivně“. Těší se na vás
Myslivecké sdružení Skalice
Střezimíř. Pozvánka na konci
novin.

MYSLIVOSTÍ

Text: z plakátu akce

Text: z FB profilu

Text: Olga Vojtěchovská

TENISOVÁ SEZÓNA ZAČÍNÁ
Od 6. 5. 2017, kontaktní osobou je Luboš Šedivý, telefon 722 447 035. Využijme vybavenost naší obce!
Text: web stránky obce Střezimíř

Železnice Česká Sibiř doporučuje…
Pokud v letních měsících vyrazíte na dovolenou, či výlet na sever naší republiky, naplánujte si i návštěvu
železničního muzea v Zubrnicích. Právě tady se natáčely povedené filmy – „Páni kluci“ a nebo „Rebelové“.
Parta nadšenců tu odvedla pořádný kus práce a je na co se dívat. Jízdní řád muzeální železnice a další praktické
informace naleznete na webu: www.zubrnickazeleznice.cz
V budoucnu i do Zubrnic plánuje náš spolek tradiční zájezd.
Text: Miloš Jelínek

VE STŘEZIMÍŘI SE NENOCOVALO, ALE TVOŘILO
Noc s Andersenem je už od roku 2000 díky nápadu uherskohradišťské knihovny známá po městech českých i
moravských. Nápad vznikl u příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy, který se slaví 2. dubna. Přilákat děti ke
čtení a nocování v knihovně úspěšně rozšířil Klub dětských knihoven SKIP. A také obecní knihovna ve Střezimíři
se už po kolikáté k této akci připojila. Letos se sešlo sedmnáct dětí s maminkami a babičkami. Kde si mohly
skládat slova na kostičky s písmenky, seznámit se s postavami Čtyřlístku, který byl letos patronem dětského
čtení. Mohly zapojit svou zručnost a tvořit z vizovického těsta nebo se v podvečerní čas se svítícími lampiony
projít po vsi a navštívit zvířátka u Zíků. Zatím se ve střezimířské knihovně nenocovalo, ale třeba i k této
oblíbené dětské aktivitě v následujících letech dojte.
Text: Jaroslava Jelínková, foto: Olga Vojtěchovská
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TANČILO SE A RADOVALO
Ve Střezimíři a Bonkovicích se v sobotu 25. února konal masopustní průvod. Mezi maskami nechyběl medvěd ani
šašek, černoška s dítětem či obstarožní dáma s kočárkem. Radovalo se po celý den. Chodilo se od stavení ke
stavení, někde se tančilo, někde se odpočívalo, jedlo se a pilo jak je zvykem. Všechny zúčastněné doprovázela
řízná muzika harmonik a vozembouchu. Také děti si přišly na své. Dětský karneval se konal na sále místního
pohostinství a dočkal se velké účasti jak dětí, tak jejich doprovodu. Soutěže a drobné výhry dětem dělaly
radost. A večer se na stejném místě sešli příznivci nejen tance, ale také místního sboru hasičů, který pořádal
tradiční ples. Hrála skupina Klasik z Vysokého Chlumce ke spokojenosti všech. Tombola byla bohatá a nejen
hlavní cena, kterou bylo letos trekové kolo, udělala radost.
Text: Jaroslava Jelínková

SÁZELO SE PRO KRÁSNĚJŠÍ VZHLED
Na prostranství před kostelem svatého Havla ve Střezimíři se odborně vysázely nové jírovce. Jedenáctileté
vzrostlé sazenice nám brzy zkrášlí typickým květenstvím místo, kde jsou střezimířští na tyto dřeviny zvyklí. Děti
pak na podzim získají nejen zdroj kaštanů pro tvoření postaviček, ale také pro myslivce, kteří jimi v zimě
přikrmují lesní zvěř.
Text: Jaroslava Jelínková

SLAVILA SE FILIPOJAKUBSKÁ NOC
Na mnoha místech se 30. dubna rozhořely ohně. I v regionu obce Střezimíř a to dokonce tři. Jedny
„čarodějnice“ spolu se stavěním májky se pálily v obci u hasičského domu, kde se převážně sešli příznivci sboru.
Druhý oheň i s „čarodějnicí“ ze starého ošacení se pálil v Nové Střezimíři. Zde se sešli převážně obyvatelé
rekreačních domů a poslední oheň vzplál po postavení májky v části Nádraží. Nechyběly samozřejmě buřtíky z
„plamene“. Přestože počasí posledních dubnových dní nebylo právě příznivé, vítr komplikoval stavění májů, na
dobré náladě a „sousedském popovídání“ to nezanechalo stopy. Noc z 30. dubna na 1. května je považována za
magickou. Na prokletém místě, většinou to byly kopce kolem vsí, se měly slétat čarodějnice. Měly se otevírat
jeskyně a skály, ve kterých jsou ukryty poklady. Tyto zvyky a pověry jsou rozšířeny nejen v naší vlasti, ale také
v zahraničí. Navazujícím svátkem je 1. květen- Svátek práce. Ale protože nejen prací živ je člověk, mnoho
převážně mladších lidí celý měsíc vnímá jako měsíc lásky. Myslím si, že by se v tomto období k sobě s láskou
mohli chovat i ostatní a vzít si „mládí“ za vzor.
Text: Jaroslava Jelínková

POMOC V KNIHOVNĚ
Děkujeme všem zúčastněným spoluobčanům za pomoc s obalováním knih našeho knižního fondu. Výpomoc
proběhla již podruhé za družného hovoru a příjemné náladě.
Text: redakce Obča(N)sníku, foto: Jaroslava Jelínková

PROSÍME VŠECHNY SPOLUOBČANY …
Všichni se snažíme, abychom své domovy, stejně tak jako jejich okolí měli
upravené a dobře se nám zde žilo. Bohužel se nám množí stížnosti na znečištění
volně přístupných prostor psími exkrementy. Nemluvíme jen o estetickém úpadku
našeho snažení, ale také o prostorech, kde si hrají naše děti, vnoučata. Je možné
si sednout do trávy?
Zamysleme se všichni, jak se chováme jako majitelé psů. A začněme se chovat
ohleduplně.
Děkujeme
Text: redakce Obča(N)sníku
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POMOC MALÉMU MATYÁŠKOVI
Matyášek se narodil v polovině srpna 2016 s rozsáhlým roštěpem páteře. Druhý den po narození prodělal těžkou
operaci, při které mu byla sešita mícha a otvor v zádíčkách. V září se jeho stav zkomplikoval a musel být napojen
na umělou plicní ventilaci, ze které sám nedokázal dýchat. Lékaři mu museli provést tracheostomii. K té je
nezbytná odsávačka (cena 25 tisíc Kč), bez té, by se Maty udusil. Proto je také krmený sondou rovnou do bříška.
Chtěli bychom Matyáškovi co nejvíce pomoci, aby se mohl alespoň trošku začlenit do normálního života. Peníze,
které dostaneme, bychom rádi použili na koupi kočárku STINGR (cena 80 tisíc Kč) a na rehabilitaci a veškeré
pomůcky k zlepšení jeho zdravotního stavu. Zdravotní pojišťovny na tyto pomůcky mnoho nepřispívají.
Text: Renata Šimáková
Pomozme Matyáškovi a jeho rodině formou, která je velmi jednoduchá:
Pokud budete chtít přispět Matyáškovi nějakou korunkou, můžete poslat příspěvek na bankovní účet Výboru
dobré vůle-Nadace Olgy Havlové číslo 478437033/0300. Je nezbytné uvést variabilní symbol 5216 nebo do
poznámky k platbě uvést Matyáš Kolman.
Děkujeme za Vaši pomoc!
Text: redakce obča(N)sníku

Sbor dobrovolných hasičů Střezimíř
První květnový víkend se v Sedlci uskutečnilo Jarní kolo hry Plamen a dorostu. Sobota 6. května, patřila
mladším a starším žákům, kteří mezi sebou soupeřili na fotbalovém hřišti v Sedlci. Do Sedlce jsme dorazili ve
složení 2 družstva starších a 1 družstvo mladších. Po příjezdu jsme se usadili na tribuně, odkud byl skvělý výhled
na dráhu. Po nástupu se všechna družstva vrhla na příslušné disciplíny.
Nejlépe dopadli mladší žáci, jimž se povedlo vyhrát všechny disciplíny a tím se stát i celkovými vítězi. Starší žáci
i přes zádrhel se džberovkami dokázali svou bezkonkurenčnost a obsadili 1. místo, což pro ně znamenal postup na
kraj. Starší žáci B se poté oproti podzimnímu kolu posunuli z 9. místa na místo 6. O den později přišla řada na
dorostence a dorostenky. Ti se ze hřiště přesunuli na louku za místní školou, kde na ně čekaly ‚‚stovky“, testy a
požární útok. Střezimířští dorostenci zde byli v této kategorii sami a tak mohli zachovat chladnou hlavu a nijak
se nestresovat. Postup na kraj proto pro ně byl jistý ihned po nástupu. O něco napínavější to bylo v kategorii
dorostenek, kde soutěžila 2 družstva (Střezimíř, Sedlec). Po napínavém a náročném dnu bylo rozhodnuto. Ve
všech kategoriích budou okres Benešov, na krajském kole v Kutné Hoře, které se koná 9. - 11. června,
reprezentovat družstva SDH Střezimíř.
Pavel Střelka ml.

CO
KDY

NÁŠ ČEKÁ V NAŠÍ OBCI?

CO
Tvoření rodičů s dětmi –
příprava na prázdniny
Tenisové kurty

KDE
Bývalá škola, 14 hod.

KDO
Olga Vojtěchovská

Tenisové kurty Střezimíř

3. – 4. 6.
2017

Zájezd Šlapací drezíny
Rakousko, Vinný sklípek Mikulov,
Archeopark Pavlov

Plakát či http://www.zeces.cz

26. 6. 2017
14 hod.

Dětský den s myslivostí a
přírodou

„myslivna“ Bonkovice

Luboš Šedivý,
tel. 722 447 035
Jarda Kmoch,
tel: 737 841 224
Jarka Jelínková,
tel: 737 547 900
Myslivecké sdružení Skalice
Střezimíř

Červen –
vice plakát
6. 5. 2017
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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
Po, St, So – 10:00 -12:00
Pá – 16:00 -18:00
http://www.vtahu.org

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

Střezimířská Hrabárna
Bonkovice

Gabriela a Lukáš Zíkovi/775300391
Potraviny.strezimir@seznam.cz
Zuzana Singhová, Gabriela Novotná
Tel. 733 281 099
Jitka Bretová, 731 218 110

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 říjnu 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 letně aprílový čas a dětem úžasné prázdniny, které mají před sebou. Užijme si
všichni dobu dovolených, chvil se svými blízkými a načerpejme energii ze sluníčka, které nám teď schází.
Buďme v kontaktu a bude se nám žíti snáze!
Yvona Kunová a Olga Vojtěchovská
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čem nyní pracujeme

Informace o novince na webu obce
Na úvodní stránce www.strezimir.cz naleznete v nabídce levého sloupce po otevření menu „Obec“ v podmenu
„Odpadové hospodářství“ všechny praktické informace, které se týkají odpadů.

Informace z obecního úřadu
Personální změna / V těchto dnech dochází k postupnému přechodu účetní agendy naší obce do rukou Bc. Blanky
Tůmové. Štafetový kolík dlouholetého, zodpovědného a pečlivého vedení účetnictví po Míle Mindlové se tak
dostává do rukou její dcery. Děkuji Míle Mindlové za kvalitní a obětavou práci, kterou jako precizní účetní pro
obec odvedla. Těším se na spolupráci s její nástupkyní, které přeji, aby každý roční hospodářský audit obce
končil stejným pozitivním hodnocením – „bez závad“!
Rozšíření smlouvy s Úřadem práce / Pomáháme spoluobčanům nalézt pracovní uplatnění v naší obci. Dobrým
nástrojem k tomu je spolupráce s Úřadem práce v Benešově. Do týmu „technických“ zaměstnanců obce se nově
zařadila Petra Nováková. Veškeré náklady spojené s jejím zaměstnáním (mzda, pojištění, odvody) jsou hrazeny z
dotační podpory veřejně prospěšných prací. S Petrou Novákovou se můžete v obci a jejím okolí setkat zejména
při údržbě zeleně na veřejných prostranstvích i zvelebování obecního mobiliáře.
Co se podařilo / Naše obec byla úspěšná s podanou žádostí o finanční podporu na zpracování územního plánu
obce z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. Formou dotace získáváme 229.600,- Kč. Spoluúčast obce je
20%.
Na čem pracujeme / Máme připraveny veškeré podklady (projekt, povolení, stanoviska,…) k podání žádosti o
dotaci na revitalizaci rybníku (vodní nádrže, která je v havarijním stavu) na střezimířské návsi. Brzy
očekáváme termín vyhlášení avizované výzvy Ministerstvem zemědělství ČR. Souběžně připravujeme i podklady
pro revitalizaci vodní nádrže v Bonkovicích, protože výzvy ministerstva se budou na tyto akce opakovat.
Již jsme podali žádost na Středočeský kraj o dotaci na opravu kaple a bezprostředně přilehlého prostranství v
Bonkovicích. Po formální stránce byly všechny podklady v pořádku. Čekáme, zda budou krajské finanční zdroje
natolik silné, aby se dostalo i na nás.
Vede se intenzivní komunikace i osobní jednání s majetkovým odborem Biskupství českobudějovického o
bezúplatném převodu a směně církevních pozemků, které jsou pro naši obec s ohledem na její další rozvoj
důležité.
Podařilo se vykoupit pozemky pod vodojemem a zdrojem vody vodovodu v Bonkovicích. Nadále se pracuje na
legalizaci tohoto vodovodu v součinnosti s úřady a spoluobčany v Bonkovicích. Poté budou finanční prostředky
přednostně směřovat k investicím do pořízení technologie na úpravu vody.
Připravujeme dokumenty k podání žádosti o krajskou finanční dotaci na půdní vestavbu klubovny mladých
hasičů v objektu hasičského domu ve Střezimíři. Členská základna zejména dětí se rozrostla a současná stavební
dispozice budovy už nestačí. Souběžně s tím, na vlastní náklady obce (za přispění místních řemeslníků), projde
rekonstrukcí sociální zázemí objektu.
Po odkvětu památné lípy u kostela ve Střezimíři bude provedeno její odborné ošetření. Nové bezpečnostní
vazby a šetrná dendrologická prořezávka zajistí vylepšení její zdravotní kondice.
Zpřesňují se stanoviska ke stavebnímu řízení IV. železničního koridoru. Pravděpodobné zahájení jeho
výstavby v našem katastru bude na podzim 2018.
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 přání / Dětem přeji prosluněné prázdniny plné nových zážitků i kamarádů a všem přeji pohodové léto
bez bouřek doma i na obloze.
Váš starosta Miloš Jelínek
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