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

Dobrý den všem, které zajímá, co se dělo, děje a bude dít v naší obci

Střezimíř

Představujeme Vám již čtvrté vydání „střezimířského obča(N)sníku“. A zároveň druhé vydání, které dostáváte
přímo do svých schránek.

Yvona Kunová a Olga Vojtěchovská

STŘEZIMÍŘSKÁ ŠKOLA
Je tu i nadále pro Vás. Mezi pravidelné aktivity a služby patří knihovna, cvičení s Olinkou, od ledna pak cvičení na
míčích s Veronikou, kadeřnictví, masáže a psychoterapie. Nepravidelně se zde konají pro děti i dospělé různé
výtvarné dílny a bazárky oblečení či sportovních potřeb, rodinné oslavy… Budete-li mít někdo nápad na pořádání
dílny, zajímavé přednášky, atd., neváhejte kontaktovat obec. Zaznamenaly jsme zvyšující se zájem o společné
aktivity, a máme z toho radost. V těchto dnech je škola temperována a je škoda těchto výhod nevyužít!

Co jsme během podzimu zvládli 
Bazárek staršího oblečení a rostlin, sobota 20. září
Děkujeme všem, kteří se na vydařeném bazárku podíleli. Dostavilo se 10 prodejců. Ke koupi byly různé věci, od
sportovního vybavení, přes oděvy pro děti i dospělé, po dekorační předměty, rostliny a masky na maškarní.
Celkový obrat bazárku činil 2 500 Kč. Další plánujeme na duben/květen 2015. Těšíme se na vás!

Yvona a Olga

Podzimní tvoření pro malé i velké, sobota 20. září
S dětmi a maminkami jsme vytvořili rybičku z CD, sovičku z šišek, lampičku z dýní,
ježečka či chobotničku kukuřičku. Všem se výrobky moc povedly a určitě zdobí
nejeden domeček ve Střezimíři a okolí.
Večer jsme při sklence dobrého vína a vyprávění my, dospěláci, vybarvovali a tvořili,
co jsme nestihli s dětmi odpoledne.

Těším se na vás, Olga

Pravidelné cvičení pro ty, kteří mají rádi své tělo
Na cvičení dochází v průměru 7 účastníků, cvičíme v příjemně temperované tělocvičně při relaxační hudbě,
cvičební pomůcky jsou k dispozici. Vy, kteří jste se ještě nerozhodli, budete mít od ledna možnost vybrat si mezi
jógou a rehabilitačním cvičením na míči.

Těším se na vás, Olga a Veronika

Pletení z papíru s Jarkou, 25. října
Překvapila nás neuvěřitelná účast. Ani jsme se nevešli do jídelny, pletli jsme i v kuchyňce. Společný čas nabitý energií, výbornou náladou a ulepenými prsty byl završen
úžasem nad vlastním výrobkem každého z nás. A stal se tak prvním krůčkem k „propadnutí“ této činnosti. Příště se k nám můžete přidat.

Martina Š.
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Bad Füssig, 15. listopadu
Pod vedením Marie Nygrýnové jsme se ve zcela plném autobusu vydali dne 15. 11. 2014 v 6 hodin směr Passau
a dále termální lázně Füssig. Každý si vybral lázně, které mu vyhovují a čekalo ho 5 hodin relaxace a odpočinku.
Cestou zpět většina z přemíry odpočinku usnula a byla připravena na guláš s mnoha knedlíky, který nás čekal.
V plném počtu, beze ztrát, jsme se vrátili zpět .

Velký dík za pravidelnou organizaci této akce!

Výroba a prodej adventních věnců spolu s ochutnávkou vín, 22. listopadu
Inspirativní přátelské posezení k naladění vánoční atmosféry. Měli jsme možnost se nejen inspirovat, ale i koupit
si hotové výrobky – adventní věnce, svícny, zvonečky… Odměnou nám byla degustace vín z votické vinotéky.
Potěšila nás hojná účast a zájem o dění v obci.

Yvona a Olga

CO NÁS LETOS JEŠTĚ ČEKÁ
SPOLEČNÉ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU, 30. LISTOPADU 2014, OD 16:30 HOD.
Všichni jste srdečně zváni na již tradiční rozsvěcení vánočního stromečku na návsi. V letošním roce máte všichni
možnost vyrobit si vlastní vánoční ozdobu a zavěsit si ji na vánoční stromeček. Je připraven kulturní program
a poté jste zváni do školy na horký punč a čaj.

Těšíme se na Vás, zastupitelé obce

KONCERT EXODUS, 7. PROSINCE 2014, OD 15 HOD.
Dalším tradičním předvánočním programem je koncert v kostele, všichni jste srdečně zváni.

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 6. PROSINCE 2014, OD 16 HOD.
Přijďte se svými dětmi v sobotu 6. prosince do restaurace U Kovárny na Mikulášskou. Je připravena nejen nadílka, ale i zábavný program pro Vaše děti.

Srdečně Vás zve Zuzka, Honza, TV Stars Praha a Obecní úřad

VÁNOČNÍ ZDOBENÍ RODIČŮ S DĚTMI, 13. PROSINCE 2014, OD 13 HOD.
Budeme tvořit vločky do oken, svícínky, šiškové a větvičkové stromečky a spoustu dalšího dle
fantazie dětí a rodičů. Další informace budou na plakátech. Těším se na stále účastníky a také na ty nové.
Přijďte se s námi naladit na „vánoční“ pohodu.

Olga

PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ, 22. PROSINCE 2014
V dopoledních hodinách budou k prodeji živí vánoční kapři. Bližší informace budou vyvěšeny na
vývěskách obce Střezimíř a přilehlých obcích.

Vlastimil Ploc
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REHABILITAČNÍ CVIČENÍ NA MÍČI, OD LEDNA 2015
Po velkém ohlasu, se vracíme zpět k rehabilitačnímu cvičení na míči pod vedením Veroniky Novákové. Den
a hodina budou upřesněny po Novém roce.

SPOLKY, SDRUŽENÍ A ZÁJMOVÉ KLUBY
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

- CO JE ČEKÁ V NÁSLEDUJÍCÍCH MĚSÍCÍCH

Dne 4. 10. 2014 se ve Střezimíři konala okresní soutěž Plamen a soutěž dorostu, které se zúčastnilo celkem 450
dětí z celého okresu.
Kategorie
Mladší žáci
Starší žáci
Dorostenky družstva
Dorostenci družstva
Za výborně odvedenou

Pořadí hlídek
Pořadí sborů
1. Střezimíř A, 2. Jemiště, 3. Pavlovice
1. Střezimíř, 2. Jemniště, 3. Pavlovice
1. Střezimíř A, 2. Kvasejovice, 3. Ratměřice 1. Střezimíř A, 2. Kvasejovice, 3. Ratměřice
1 Střezimíř, 2. Zdislavice
1. Střezimíř, 2. Načeradec, 3. Kondrac
práci a pomoc při náročné organizaci této akce děkuji všem spoluobčanům, rodičům a čle-

nům SDH Střezimíř, kteří se na této akci podíleli.

Romana Jiráková

CO NÁŠ ČEKÁ?
KDY
07. prosince
05. prosince
06. prosince
13. prosince
22. prosince
31. prosince
31. prosince
31. prosince
Leden 2015
07. února

CO
Adventní koncert
Čertovské rojení
Mikulášská nadílka
Vánoční zdobení
Vánoční prodej kaprů
Silvestrovský fotbálek
Silvestrovské opékání
Silvestr
Pasování na čtenáře
Hasičský ples

KDE
Kostel
V domově každého z Vás
Hospoda U Kovárny
Bývalá škola
Bude upřesněno
Bude upřesněno
Altánek za Větrovem
Hospoda U Kovárny
Knihovna
Hospoda U Kovárny

KDO
Exodus
Hasiči
Zuzka, Honza, TV Stars, OÚ
Olga Vojtěchovská
Vlastimil Ploc
Vlastimil Ploc
Všichni
Zuzka, Honza
Naše knihovnice
Hasičský sbor Střezimíř

SLUŽBY

Pondělí 18:00–20:00 hod.
Středa 08:00–10:00 hod.

Úřední hodiny

Miloš Jelínek, starosta obce Střezimíř

Úterý/čtvrtek, 17:00–18:00 hod.
Pondělí–pátek
08:00–10:00, 15:00–16:00 hod.
Čtvrtek 08:00–11:00 hod.

Knihovna
Česká pošta

Jaroslava Pohanová, Jaroslava Králová
Ivana Jelínková

Praktický lékař

Jana Zítková

Na žádost z řad občanů zvažuje zastupitelstvo přesunutí středečních úředních hodin na čtvrtek. K tomu
vyhlašuje anketu. Na konci novin máte hlasovací lístek. Po zaznamenání vaší volby odstřihněte a vhoďte
do schránky na OÚ. Výsledky ankety budou vyhodnoceny na konci roku 2014 a zveřejněny na webu obce.
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Dle dohody / ve škole
Dle dohody / ve škole
Pondělí–sobota, 7:30–10:30
Pondělí, středa, pátek, 15–16:00
Středa 16:30 / u nádraží
Středa 16:45 / u pošty
Denně 17:00–23:00

Masáže
Psychoterap. poradna
Smíšené zboží u pošty

Olga Vojtěchovská / 777 965 738
Yvona Kunová / 607 510 366
Markéta Dvořáková

Pojízdná masna Dražice
Pojízdná masna Dražice
Hospoda U Kovárny

Firma Hrobský
Firma Hrobský
Zuzka a Honza

SPORTOVNÍ AKTIVITY

KDY
Každý čtvrtek

CO
Jóga a jiné protahovací
aktivity

KDE
Bývalá škola

KDO
Olga Vojtěchovská / 777 965 738

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 Kovárny
Tábor

KDO
Pavel Pavlík
Hanka Pavlíková
Miloš Jelínek, Jaroslav Kmoch

Kontakt na tvůrce těchto stránek: novinystrezimir@seznam.cz, popřípadě schránka na OÚ.
Děkujeme předem za vaše nápady, náměty, podněty, připomínky, či ohlasy.
Děkujeme p. Kateřině Kebrtové za spolupráci na korektuře tohoto čísla a těšíme se na další
spolupráci.
Pokud máte „něco“, co by jste chtěli zveřejnit, prosíme, neobávejte se nás kontaktovat.
Buďme v kontaktu a bude se nám žíti snáze!

PŘEJEME VÁM VŠEM KRÁSNÝ ADVENTNÍ ČAS, NAPLNĚNÝ RADOSTÍ, LÁSKOU A ÚSMĚVY VAŠICH BLÍZKÝCH.
TĚŠÍME SE NA SHLEDÁNÍ U DALŠÍHO VYDÁNÍ V ROCE

2015.
Yvona Kunová a Olga Vojtěchovská

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anketa o případné změně úředních hodin od 1. ledna 2015. Zakřížkujte zvolenou variantu a vhoďte do schránky
na OÚ, nejpozději do 24. 12. 2014. Děkujeme.
Pondělí a středa …………………….
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Pondělí a čtvrtek……………………..
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