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Nová podlaha na sále je už hotova
Zrekonstruovaná parketová podlaha na sále naší obecní
hospůdky září novotou a těší se na první tanečníky!
Nový mobiliář do sálu už je vybraný. Prioritou nebyla jen

estetika, ale hlavně životnost. Stoly budou opravdu bytelné a masivní bukové židle se jen tak nerozvrzají. Už se
těšíme, až zabřinká muzika a společně to všichni rozjedeme pěkně od podlahy!

Máme dva nové obecní byty
Zdařilá vestavba dvou půdních bytů v obecním
domě nabízí příjemný prostor pro nové nájemníky.
Standardní výbavou obou bytů jsou kromě zařízených koupelen i kuchyňské linky osazené vestavnými spotřebiči. Po úspěšné kolaudaci jsou oba
byty připravené ke svému účelu. Noví nájemníci se
záhy nastěhují. Chválou na barevné sladění materiálů použitých v interiéru i celkové uspořádání
místností nešetřila ani naše mladá paní praktická
lékařka, která bude s rodinou jeden z bytů využívat.

Kaple sv. Vojtěcha se dočkala automatického zvonění
Mnozí jistě zaznamenali pravidelné každodenní polední zvonění
v naší obci. Ke zvonu, který byl odlit v Pasově ve firmě Rudolf
Perner s.r.o. Zvonařství v prosinci roku 2009, bylo instalováno
moderní elektrické zařízení. S dokonalou přesností se stará o rozhoupání zvonu. Silný, kvalitní, lineární elektromotor zároveň
věrně napodobuje ruční zvonění. Tento nový systém je ke zvonu
šetrný a samotné zvonění má pro ucho malebnější zvuk. Zvon má
v průměru 480 mm o hmotnosti 60 kg, odlitý z nejčistšího bronzu
pro odlévání zvonů, 78% měni a 22% cínu, s dlouhým dozníváním, podle Limburských směrnic zhotovený v tradičně vyráběných jílových formách, s originálním
žebrem, koruna se šesti uchy. Zvonění do loňského roku spolehlivě obstarával pan
Jaromír Pejša. A aby již mohl užívat důchodu bez starostí , došlo k této instalaci.
K polednímu zvonění přibude každý rok také tradiční večerní klekání v 19.00 hodin.
A to od sv. Vojtěcha 23. 4. do sv. Havla 16. 10., což jsou termíny naší poutě a posvícení.
Příspěvky: starosta obce – Bc. Miloš Jelínek, fotografie: archiv obce
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Z OBCE: Na čem právě pracujeme…
U obecní hospody se plánuje oprava vnější fasády, která je ve špatném stavu. Členění
a provedení fasády co nejvíce přiblížíme tomu úplně původnímu. V souvislosti s tím připravujeme také výměnu oken u sálu. Chceme sjednotit jejich tvar a velikost. A jde nám i o hospodárnost provozu zejména v topné sezoně. Protože jde o budovu přímo v centru, jistě nám také všem záleží, aby dělala
naší obci pěknou vizitku. Pro financování akce bude pravděpodobně využita některá z dotací Středočeského kraje.
Pokud se najde pamětník, který by věděl původní barevnost fasády, prosíme o předání této informace na náš OÚ.

Prostřednictvím MAS Krajina srdce jsme uspěli s žádostí
o dotaci u Státního zemědělského intervenčního fondu na
poskytnutí dotace v Programu rozvoje venkova ČR a konečně začínáme s realizací klubovny mladých hasičů v podkroví hasičského domu. Součástí podpořené akce je též
výměna oken a vstupních dveří celé budovy a vybudování
nového gastro zázemí v přízemí, které bude sloužit při pořádání venkovních obecních a spolkových akcí. Výše schválené dotace, která se skládá z větší části z prostředků EU
(64%) a prostředků národních (36%) činí bezmála 980.000,- Kč,
což je 80% celkových nákladů.
Síť poskytovatelů sociálních služeb podporovaná v rámci společného sociálního fondu Voticka je od letošního roku
rozšířena o nové poskytovatele. Na seznam tak například
přibyl Domácí hospic Jordán v Táboře, jehož služby jsou na
území naší obce často využívány. Veškeré informace a pomoc v nepříznivých životních situacích lze získat v komunitním centru votického kláštera (www.klaster-votice.cz )
na tel. čísle: 601 546 326. Pro území naší obce lze též využít
terénní odlehčovací služby sousedního Městyse Borotín.
Kontaktní tel. číslo: 602 154 058. Další informace na webu:
www.borotin.cz/socialni-sluzba-borotin/
terenni-odlehcovaci-sluzby
V souvislosti s připravovanou integrací sousedního regionu Sedlčanska do PID (Pražská integrovaná doprava)
jsme na IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje)
odeslali podněty a připomínky k úpravě spojů a jízdních
řádů, které se bezprostředně týkají dopravní obslužnosti
naší obce.
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Již od 12. 4. došlo k některým změnám a přečíslování autobusových linek. Spoje, které zajíždí do obce na náves budou nově zastavovat na Nádraží jak při cestě nahoru, tak
i dolů. Místa nástupu a výstupu jsou vyobrazena v přiloženém schématu. Přímo v místech zastávek budou ještě
pro lepší orientaci osazeny nové označníky.
Aktuální informace a jízdní řády jsou dostupné na webu
obce nebo přímo na www.idsk.cz.
Připomínky k dopravní obslužnosti kdykoliv můžete sdělit
na OÚ nebo napsat na: obec@strezimir.cz.

Nadlimitní množství Arsenu v odebíraných vzorcích vody
v rámci čerpacích zkoušek na průzkumném vrtu v Bonkovicích neumožňují jeho využití jako zdroje pitné vody. Úprava této vody by byla neekonomická. Proto se bude vrtat
znovu. Znamená to, že se nám akce posílení vodárenské
soustavy pro místní část Bonkovice časově minimálně o rok
protáhne a to zejména z administrativních důvodů.
Výrazně optimističtější je situace u průzkumného vrtu pro
Střezimíř. Tady jsou všechny výsledky rozborů dobré a voda
z vrtu může být použita jako zdroj pro posílení. Akce zde
pokračuje v plánovaném časovém harmonogramu.
Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny v termínu 7. 5. - 11. 5. 2021 u tenisového kurtu ve Střezimíři a
u bývalé Jednoty na Nádraží. Odpad volně nevhazujte, ale
rovnejte. Co lze do kontejneru uložit naleznete na webu
obce a ve vývěskách.
Na všechny odpadové nádoby jsou v těchto dnech
průběžně instalovány čipy. Odbornou montáž provádí pracovník pověřený OÚ pan Vladimír Král. Po osazení všech
čipů získá naše obec průkaznější evidenci zejména ve vztahu ke svozové firmě. V konečném důsledku by se měla přesná evidence množství jednotlivých odpadů projevit v efektivnějším hospodaření obce.
Novou černou plastovou odpadovou nádobu 120 litrů s kolečky,
certifikovanou pro standardizovanou montáž evidenčního čipu lze
zakoupit na našem OÚ za 800,- Kč.
Tyto popelnice pro naše spoluobčany máme skladem ihned k dodání. Nádobu po celém správním
území obce po dohodě i zdarma
dovezeme. Volejte na 739 077 908.
Fotografie: archiv obce
Příspěvky obce, starosta obce – Bc. Miloš Jelínek
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Mikroregion Voticko
Na posledním setkání Mikroregionu Voticko 15. prosince
2020 v klášteře sv. Františka z Assisi odsouhlasili starostové
a starostky regionu rozpočet a rozpočtový výhled dobrovolného svazku obcí. Votický starosta Jiří Slavík informoval
o schůzi svazku BENE-BUS a o důvodech navyšování příspěvku na dopravní obslužnost. Diskutovalo se o novém
odpadovém zákoně, který platí od 1. ledna 2021, ale také
o projektu cyklostezky po opuštěném drážním tělese. Především se však hodnotila činnost mikroregionu v roce 2020.

Další aktivity
Kromě dotačního managementu se kancelář Mikroregionu
Voticko věnuje v rámci Centra společných služeb odbornému poradenství, které využívají především obce, a také
společným projektům – Místnímu akčnímu plánu rozvoje
vzdělávání, Sociálnímu fondu ORP Votice, Komunitnímu
centru Voticka, dopravní obslužnosti, projektu cyklostezky

Prostřednictvím Mikroregionu Voticko
bylo loni požádáno o takřka devadesát dotací
po opuštěném drážním tělese, odpadovému hospodářství,
ale také rozvoji spolupráce na území obce s rozšířenou působností. Spolupráci mezi obcemi, neziskovými organizacemi, podnikateli a aktivními jednotlivci podpoří i Místní
akční skupina Voticko, která vznikla v červnu loňského roku.
Spolupráce s dobrovolnými svazky obcí ve Středočeském
kraji byla v loňském roce posílena vznikem Asociace dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje. Mikroregion
Voticko o svých aktivitách dává vědět prostřednictvím webu
www.mikroregionvoticko.cz a facebookové stránky Mikroregion Voticko. Více se o činnosti dobrovolného svazku obcí
dozvídáte pravidelně z Votických novin a ze zpravodajů
členských obcí mikroregionu. Nejinak tomu bude i v roce
2021.
Zdroj: Činnost MV 2020

V letošním roce je opět aktuální sčítání obyvatel.

venských,(12) židů a několik českobratrských(6)
a bez vyznání.
Díky Pamětní knize obce Střezimíře se můžeme podívat V obci jsou 4 hostince, 2 prodejny piva, 7 obchodnído roku 1920, kdy sčítání probíhalo také.
ků, 3 pekaři, 1 řezník, 2 hokynáři, 2 krejčí, 2 obuvníci, 2 truhláři, 1 kovář, několik tesařů a zedníků.
Švadleny asi 3 sotva mají práce pro živobytí.
„Obyvatelé zdejší jsou větším dílem zemědělci, méně dělnictvo, zří- Rovněž vedlejším výdělkem je jednomu občanu
bednářství, jinému výroba podělávků a košťat
zenci dráhy a ostatní(řemeslníci a úředníci).
březových.
Dle posledního sčítání(1920) lidu jest 450 obyvatel národnosti
české vesměs. Vedle převážné většiny katolické jest něco českoslo- Rolníci pěstují tu na pozemcích nevalné hodnoty
všecky 4 druhy obilí - žita nejvíce, ovsa, pšenice
a ječmene nejméně. Hlavní hospodářskou plodinou jsou ovšem brambory.
Na zahradách pěstuje se ovoce otužilejších druhů. Ovocné stromy tu však trpí vysokou polohou.
Brzy kůra puká a strom (prantovatí) hyne rakovinou.
Zeleniny pěstuje se jen pro domácí spotřebu. Z ovoce někdy nedozrají švestky, vůbec nedozrává víno.
Ze zeleniny okurky lze jen některá léta pěstovati
volně, rovněž rajská jablka.
Pouze přebytek z bramborů a obilí se vyváží. V zimní době chápe se zdejší obyvatelstvo práce u ledníků. Seká a nakládá se led. Do Prahy se posílá
mnoho mléka.“

Sčítání obyvatel a obživa

KORIDOR
Práce na stavbě IV. železničního koridoru pokračují.

Zájemci o stavbu naleznou videa na webových stránkách
www.koridory.cz/sudomerice-votice-nova-videa-ze-stavby

Autor fotografií: Jan Pohan
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Čím se občané Střezimíře bavili a co prožívali před stoletím…
Náhled do „Pamětní knihy obce Střezimíře“
„Tělocvičná jednota Sokol zdejší ustavila se dne 25. dubna
1920. na popud místního obchodníka Emanuela Berana
a Štěpána Figara, úředníka dráhy.
Na valné hromadě 2. května 1920. zvolen za starostu
Jednoty Dr. Ladislav Kronský, místostarostou Jiří Schubert,
statkář, náčelníkem iniciátor E. Beran, náčelnicí M. Machutová a členové výboru: Hynek Machuta, František
Cílek, Frantšek Placer, Ant. Prošek, Alois Slabý a Emilie
Kostková.
Spolková místnost a tělocvična byla a jest dosud v č. 34
(u Koubků).
Nářadí získáváno svépomocí. Členů činných bylo 41, přispívajících 14, zakládajících 6.
Jednota pořádala mnoho akademií, divadelních představení, zábavných a vzdělávacích večírků.
Větší podniky:
11. července 1920. veřejné cvičení místní a okolních jednot;

28. srpna 1921. veřejné cvičení místní jednoty;
26. srpna 1923. okrskové cvičení;
24. srpna 1927. veřejné cvičení místní.
V listopadu 1922. zřízen dramatický odbor Sokola, kdy
sehráno bylo první divadelní představení na jevišti Čten.
Ochot. Besedy. Tato se koncem r. 1915. rozešla a všecky rekvisity předala Tělocvičné jednotě Sokol a jmění
na hotovosti předala Sboru dobrovolných hasičů.
Nynější funkcionáři „Sokola“ (1930): Starosta Hynek
Machuta po Dr. L. Kronském, náměstek František Vaněk, náčelník (od zač. jednoty působící) Emanuel Beran,
náčelnicí učitelka dom.n. Anna Kloserová a vzdělavatelem
opět. Em. Beran. Členové výboru: Jarosl. Vaněk, Karel
Jirásek, František Barhoň, Josef Štrynk, Václav Volf,
František Ptáček, Stanislav Holzknecht a Antonín Jirásek.
Jednatelem Jednoty je opět od jejího vzniku Em. Beran.
Mimo žactvo a dorost má Jednota 46 členů. Knihovna
T.J.S. má 108 sv. Na hotovosti má 25.600 K jmění,
nářadí v ceně 7.900 K a jeviště 4.000 K.“

Výňatek z „Pamětní knihy Čtenářsko-ochotnické Besedy ve Střezmíři“
V roce 1918 bylo zapsáno:
„V červenci roku 1914 vypukla světová válka a ta byla
příčinou, že umlkla činnost Čtěnářsko ochotnické besedy. Jednak většina mužských členů narukovala, jednak
každý jednotlivec byl zaměstnán příliš starostmi, takže
nebylo nadšení ani pro vzdělávání ani pro zábavu.
Válka se prodloužila o několik let a ani dnes není ještě
u konce. Kdo ví, kterak zkončí. Tak jako věc, která trvá
příliš dlouho sevšední, tak i trudné dny válečné sevšedněly.
Při jedné schůzce v nádražní kanceláři ku konci ledna
1918 pánů Otakara Svobody, traťmistra drah Antonína
Slaby, učitele a Rudolfa Kočky, asistenta drah usneseno
bylo uspořádati v brzku divadelní představení – jediný
p. Kočka je členem ochot. besedy. Předseda i jednatel
konají činnou službu vojenskou(jsou zajati).
Výše jmenovaní dle ujednání začali pracovati a p.uč.
Slaba vybral kus a obsadil úlohy. Tím dán počátek opět
k činnosti ochot. besedy.
První hra Čtenářsko-ochotnické Besedy v Střezmíři se
jmenovala „Věneček“ a hrála se 27.ledna 1918 na sále
„u Šeflů“. Hrálo se jen pro zvané a čistý výnos 150 K
byl zaslán Českému srdci.
(pozn. redakce: České srdce byla dobročinná sociální organizace, která vznikla na sklonku 1. světové války na podporu hladovějících dětí, sirotků a vdov ve dvou městech
monarchie, v Praze a ve Vídni. Pražská pobočka zanikla roku
1923, vídeňská pobočka existuje dosud. Zdroj - Wikipedie)
„Dne 15. června 1919 konány volby do obec. zastup.
V celé oblasti republiky Československé. Volby tyto zasáhly i do naší dědiny rušivě. Občané rozdělili se na dva
tábory sobě nepřátelské: agrárníky a socialisty. Poněvadž vůdce agrárníků p. Rud. Šefl, hostinský, v jehož
místnostech měl ochot. spolek své sídlo, vystupoval i proti jednotlivým členům spolku
urážlivě a hrubě a paní jeho
se vyslovila, že divadlo „poletí“, přeložil ochot. spolek
své sídlo do hostince p. Karla
Koubka.“
„Hra „Krkavčí otec“ sehraná
v neděli dne 3. dubna 1921.
byla poslední hrou ve starém
sále a na starém jevišti, kterou sehráli naši ochotníci. Pouze školní děti sehrály ještě hru
„Nanynka z Týnice“. Po té
p. Koubek dosavadní sál rozboural, by na jeho místě vystavěl nový, rozšířený.
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Pan Koubek žádal právem na spolku smlouvu, by spolek,
když on vystaví stabilní jeviště (podium), po změně
funkcionářů, se neodstěhoval do hostince jiného.
Poněvadž se jednalo o věc důležitou, svolána byla mimořádná valná hromada na 30. dubna 1921. Poněvadž se
nesešel dostatečný počet členů v ustanovenou hodinu,
konána po hodině mimořádná valná hromada za účasti
pouze 14 členů. Jednáno bylo o dvou návrzích. Jeden, aby
se spolek zavázal na určitou řadu let ku hraní v sále
p. Koubka (návrh p. Svobody) a druhý, aby se p. Koubkovi dala pouze morální neb i peněžní záruka (p.Beran).
Rozpředla se pohnutlivá debata a při hlasování prošel
návrh první (poměr hlasů 8:5, jeden člen nehlasoval).
Smlouva pak byla stylisována a pověřen výbor, by jí
provedl.“
„Prvně na novém jevišti sehrána veselohra od Skružného „Ferdinand spí“ Režii vedl p. učitel Frant. Kovář;
napovídal uč. V. Slaba.“ Krátký referát o souhře tohoto
kusu uveřejnil časopis „Tábor“ z 7. října 1921.“

„Dne 3. října 1921 konána výborová schůze při níž usneseno předati ochotnickou knihovnu obecní knihovně s níž
by tato byla spojena.”
Tělocvičná jednota Sokol v Střezmíři žádala zapůjčení
jeviště ku dni 28. října, když ochotníci sami hráti nebudou. Žádosti vyhověno s podmínkou, by sokolové zapůjčili našemu spolku klavír na den 31. prosince t.r.“
Tímto zápisem „Pamětní kniha Čtenářsko-ochotnické
Besedy ve Střezmíři” končí. Přepis byl přesný, v pravopisu
zmíněné doby, bez úprav.
Zdroj: pamětní knihy
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Úryvek z Pamětní knihy obce Střezimíře o knihovně v roce 1930:
„Budiž tu vzpomenuto i obecní knihovny, jež tu byla
zřízena dle zák. z 22. VII. 1919 č. 430. V září 1920.
jmenovalo obec. zastupitelstvo za knihovníka učitele

Do knihovny nejen za beletrií
Obecní knihovna Střezimíř nabízí kromě titulů beletristických i
celou řadu zajímavých publikací
o historii či přírodě, encyklopedie, rádce a průvodce. Namátkou vybírám například České knihy rekordů, Dějiny planety
Země nebo velmi krásnou publikaci První republika, která
byla vydána u příležitosti oslav 100 let republiky. Za zmínku
jistě stojí i kniha Tichá radost, kterou knihovně věnovala
paní Marta Bretschneiderová z Bonkovic. Kniha se skládá ze
dvou oddílů. První je tvořen reprintem sbírky Předčítání
Orianě, která byla vydána v roce 2009, další část obsahuje
výběr veršů z pozůstalosti bratra paní Bretschneiderové
- pana Václava Moravce.
Těším se, že až skončí omezení spojená s covidem-19, opět
se setkáme k příjemnému posezení s kávou a zákuskem a
popovídáme si nad knihami, které je možné si v naší knihovně vypůjčit.
Jarka Pohanová

Františka Kováře. Tento vyžádal v r. 1921. u Min. šk. a
nár. osv. subvenci, již obdržela knihovna ve knihách za
650 K; k těmto přibylo knih za 266 K od obce a zbytek
knihovny Čtenář. Ochotnické Besedy (= 44 sv. váz. a 9
neváz.) Půjčování pravidelné začalo 20. listopadu 1921.
Knihovna posud těší se přízni čtenářů. V r. 1930. má
307 svazků ve 272 číslech, z nichž jsou 204 sv. zábavné (A), 56 poučných (B) a 12 časopisů (C).
Čtenářů bylo v r. 1930.=……., výpůjček….. .
(Asi mělo být doplněno a nebylo.)
Cena knihovny, hledě k % srážce na upotřebení jest asi
3 000 K i se skříní.
Zájmy obec. knihovny má na starosti knihovní rada, částečně jmenovaná ob. zastupitelstvem, částečně vybraná z čtenářů. V r. 1930. jest předsedou Emanuel Beran,
obchodník, pokladníkem Antonín Jirásek, třetím člen.
jest Karel Jirásek a čtvrtým čl. Jaroslav Vaněk.
Pro zjednodušení vede knihovník pokladní knihu sám.
Obec odvádí na udržování knihovny ročně 200 K, něco
se vybere na příspěvcích od čtenářů, někdy vzpomenou
i mladí občané zdejší na knihovnu čistým výtěžkem svých
zábav.
Knihovna je umístěna v dolní třídě školy.“
Přepis byl přesný, v pravopisu zmíněné doby, bez úprav.

Představení třech členů SDH Střezimíř
První na otázky odpovídal Daniel Novotný.
1) Kde bydlíš a v jaké věkové kategorii soutěžíš?
Bydlím ve Střezimíří a soutěžím v kategorii mladších žáků.
2) Co Tě potěšilo na poslední soutěži v hasičském sportu?
Můj první závod a první výhra ve Smrkově.
3) Kdo je Tvým vzorem?
Mým vzorem je můj táta.
4) Čím bys v životě chtěl být?
Chtěl bych být stavitelem robotů.

Jako druhá odpovídala Elen Kopecká.
1) Kde bydlíš a v jaké věkové kategorii soutěžíš?
Bydlím v Sudoměřicích u Tábora a soutěžím rok za dorostenky, předtím za starší žáky.
2) Co Tě potěšilo na poslední soutěži v hasičském sportu?
Potěšilo mě, že jsme s holkama odběhly 5 km a vyhrály zlato.
3) Kdo je Tvým vzorem?
Mým vzorem je moje rodina.
4) Čím bys v životě chtěla být?
Zatím ještě nevím, čím bych chtěla být.

Třetím dotazovaným byl Jan Nováček.
1) Kde bydlíš a v jaké věkové kategorii soutěžíš?
Žiju v Nemyšli a soutěžím první rok v kategorii dorostenců
2) Co Tě potěšilo na poslední soutěži v hasičském sportu?
Potěšil mě poslední závod na 100 m, kde jsem si zaběhl
osobní výkon a celkové 3. místo.
3) Kdo je Tvým vzorem?
Můj vzor je Kurt Cobain.
4) Čím bys v životě chtěl být?
Chtěl bych být masérem a věnovat se hudbě.
Ptal se
Fotografie: z archivu mladých hasičů

trenér mladých hasičů
Pavel Střelka ml. (Čenda)
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Vzpomínky pamětníků – paní Květuše Kyptová
Jak vzpomínáte na své dětství?
Vždycky jsem žila jen v Bonkovicích. Jako malá
jsem chodila do Střezimíře do školy, učil nás pan
učitel Zemánek, na to ráda vzpomínám. O vyučování s námi chodil hodně na Skalici, učil nás
poznávat kytky, stromy, hmyz, dělaly jsme jako
všechny děti lumpárny, ale vždycky si nás srovnal.
To byly krásné časy. Pak jsem chodila do Borotína.
To bylo také hezké období, ale v zimě jen se tam
dostat, když napadlo metr a půl sněhu, tak to někdy ani nešlo. Cesty se neprohrnovaly, to už muselo být, když chlapi vzali lopaty a šli prohazovat.
Každý měl hodně práce na svém hospodářství. To
nebyly takové mírné zimy jako teď. Po škole jsem měla chodit do učení do Votic, do
Modré hvězdy jako kuchařka. Bylo to domluvené, ale pak mi onemocněl tatínek a někdo se musel doma starat o dobytek, o hospodářství. Sestra už v té době chodila do
obchodní školy v Táboře a tatínek chtěl, aby to dochodila.
A jak se Vám teď žije ve vsi?
Měl starosti, jak se uživíme, pak onemocněla i maminka. NeUž
to není, jak to bývalo a to mě mrzí. Už to není takový
bylo to lehké období. Pak když jsem se seznámila s Mírou,
sousedský.
V zimě, když bych měla jít do Střezimíře pro
tak jsme chodili na rande a on mi pomáhal hodně i doma, to
chleba,
tak
to už nejde, nikdo se nezeptá, nepotřebuješ
už bylo lepší. Potom se všechno zestátnilo a zůstala nám už
nebo
nechceš
něco? Taky kolik nás tu je starousedlíků,
jen malá havěť.
rekreanti odjedou a je nás tu pár. Já si tedy hodně upeču,
Takže pak jste pracovala v zemědělství?
takže se postarám a teď, co sem jezdí Hanka nebo Míra
Nene, pracovala jsem v lesích od Hatova k Sedlci. To jsem si (děti), tak přivezou. Přes léto si nakoupit ještě na pionýru
domluvila s panem hajným Králem z Násilova. Jezdila jsem zatím dojedu.
tam na kole a pak na pionýru. Udělala jsem si i zkoušky na
Na svůj věk jste pořád taková čiperná,
auto, ale tím jsem moc často nejezdila. To používal manžel
a pak už i syn. Potom jsem dělala v lesích u soukromníka, jak to děláte?
u pana Bureše. Ještě loni jsem sázela stromky, ale už jen No přikládám to tomu, že jsem celý život pracovala v lese,
300 za den. Vše ručně. Dřív jsem zvládla zasadit i 500 sa- že jsem byla na čerstvém vzduchu a měla pohyb.
zenic za den. V lese jsem dělala ráda, chodilo nás hodně,
Paní Květuše Kyptové se na vzpomínky
třeba Mařenka Bendová z Hatova, paní Sedláková z Čerptala Jarka Jelínková.
notic, Věrka Zíková ze Střezimíře, Anča Janoušková ze SyFotografie: ze soukromého alba paní Kyptové.
chrova, holky Sedláčkovy z Hatova.

PODĚKOVÁNÍ ČENDOVI

INZERCE

Děkujeme za výzvy, co jsi nám v době covidové posílal. Nenechal jsi nás
zakrnět, dával jsi nám nápady, jak
se trochu pohybovat a nejen dojít si
do lednice pro jídlo. Každý týden jsi
nám posílal výzvy a nějaké ty bonusy navíc, u kterých jsme se pořádně
zasmáli, zapotili i navztekali. Ve stojce si nandat a sundat triko byl teda
masakr. Moc se těšíme na tréninky,
abychom Ti ukázali, že jsme rychlejší než šnek, hbitější než želva a prostě tak skvělí a úžasní jak jsme bývali.
Díky!
Napsala a fotodokumentaci
dodala Kamila Šimková
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Významná životní výročí v první polovině roku 2021
oslavujeme s těmito občany:

60 let

65 let

75 let

Pejša Jiří
Pejša Jaroslav

Šmejkalová Jana

Střelková Irena
Pejša Josef

Všem jubilantům srdečně gratulujeme
a přejeme vše nejlepší a hodně zdraví.

Služby v obci
Obecní úřad

Bc. Miloš Jelínek
Miloslava Mindlová

Pondělí
Středa
Čtvrtek

Knihovna
č.p. 6

Jaruška Králová
Ing. Jaroslava Pohanová

8:00 – 11:00 hod.
8:00 – 11:00 hod. 13:00 – 17:00 hod.
8:00 – 11:00 hod.
V prostorách
Úterý 17:00 – 18:00 hod.
knihovny pouze
Čtvrtek 9:00 – 10:00 hod. jeden čtenář

Česká pošta

Ivana Jelínková
Tel.: 954 225 787

Pondělí, středa, čtvrtek
Úterý, pátek

Ordinace
obvodního
lékaře

MUDr . Jana Zítková
zdravotní sestra
Eva Jehnětová

Úterý

12:00 – 16:00 hod.

Potraviny
a smíšené
zboží
Střezimíř

Petra Nováková
Tel.: 604 421 800

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

8:00 – 11:00 hod.
8:00 – 13:00 hod.
8:00 – 11:00 hod.
8:00 – 11:00 hod.
8:00 – 11:00 hod. 15:00 – 17:00 hod.
8:00 – 11:00 hod.

Poradna
Obecní dům
č.p. 6

Yvona Kunová
Tel.: 607 510 366

Dle dohody

Obecní
hospoda

Kontaktní telefon:
Otevřeno dle
starosta Bc. Jelínek 739 077 908 platných nařízení
místostarostka R. Dvořáková
733 508 433

8:00 – 11:00 hod.
13:00 – 16:00 hod.

Psychoterapie,
pomoc rodinám
s onkologickým
onemocněním
Možnost
pronájmu
pro pořádání
soukromých akcí

Výzvy, ztráty a nálezy, k zamyšlení . . .
Uzávěrka dalšího čísla „Občasníku“ je plánována na 31. 10. 2021. Budeme se těšit na vaše příspěvky,
připomínky a články o činnosti spolků, které můžete zaslat na adresu: obcasnik.strezimir@seznam.cz
nebo je lze v tištěné formě vhodit do schránky obecního úřadu.
Děkujeme moc všem přispěvatelům.
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