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

Dnes v novém formátu, doufáme, že se vám bude líbit.
KRÁTCE O TOM, JAKÉ AKTIVITY V NAŠÍ OBCI PROBĚHLY

ZDOBENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Děkuji všem, kteří dorazili.
Vznikly různé výtvory jako
věnce na dveře, věnce na stůl či
jiné
vánoční
dekorace.
Kreativitě se meze nekladou a
my jsme kreativní . Těším se
zase jindy.

Text: Olga Vojtěchovská

VÁNOČNÍ ZDOBENÍ PRO DĚTI
Zdobení mělo neuvěřitelnou
účast! Bylo nás tolik, že se na
některé ani nedostalo. I přes to,
jsme všichni využili toho, co
jsme měli a našli nový postup,
nové
zpracování.
Zkrátka,
vytvořili jsme velmi šikovnou
skupinu.

Text: Olga Vojtěchovská

seznámila s tradicí kronik, s
jejich vznikem a důvodem, proč
se psaly. Starosta obce připravil
promítání několika zajímavých
stránek z nejstarší školní
kroniky z 19. století. Poté
dostala slovo bývalá ředitelka
školy a mnoholetá kronikářka
obecní i školní kroniky paní
Marta Pavlíková. Dále hovořil
syn řídícího učitele na zdejší
škole v době války pan Jaroslav
Krejčí. Oba poutavě vyprávěli o
historii školy a životě v ní.
V závěru setkání se podávalo
drobné občerstvení. Protože
nikdo z přítomných nikam
nespěchal, vzpomínalo se nad
fotkami
a
památníčky
přinesenými účastníky akce.
Text: Jarka Jelínková, foto v příloze

NOVOROČNÍ OPÉKÁNÍ BUŘTŮ
Spousta spoluobčanů, spousta
buřtů, spousta dobrot, pár
kapek alkoholu, výborný punč a
hlavně, pohodová nálada, která
se nesla celým setkáním. Je
úžasné pozorovat, jak se akce
stává tradicí …

HASIČSKÝ PLES
Dne 20. 2. 2016 se konal již
tradiční hasičský ples, kde nám
k poslechu i tanci hrála oblíbená
skupina Studio 95. Děkujeme
všem za účast i podporu.

Text: Romana Jiráková

Text: Olga Vojtěchovská

POSEZENÍ NAD KRONIKOU
Vzpomínalo se nad kronikami
Dne 22. ledna 2016 se v bývalé
škole ve Střezimíři konalo
setkání
nad
kronikami,
tentokrát
nad
kronikami
školními. Sešli se místní i
přespolní občané i Ti, kteří
školu navštěvovali ve svém
dětství a v obci již trvale nežijí.
Všechny
přítomné
jsem
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DĚTSKÝ KARNEVAL
Děti se přišly ukázat ve svých
maskách. Akci pořádalo místní
sdružení hasičů v hospodě U tří
kytar. Pořádajícím děkujeme za
organizaci. Děti i rodiče si
veselí užili.

Text: Olga Vojtěchovská

NOC S ANDERSENEM proběhla
v

naší knihovně

1.

4.

2016

navečer. Po přivítání čtenářů
jsme přečetly krátkou pohádku
a
následovaly
soutěže
a
rukodělné tvoření dětí za
podpory
rodičů.
Večerní
procházka s lampiony vedla ke
zvířátkům (koníci, ovečky a
králíčci) a zakončila tradiční
setkání.
Rádi uvítáme větší zájem nejen
dětí a rodičů.

Text: knihovnice

VOJTĚŠSKÁ POUŤ
Vojtěšskou
pouť
provázelo
aprílové počasí.
Občas sluníčko, občas sněhová
přeháňka.
Rozmary
počasí
neodradily malé i velké od
možnosti svést se na autodromu,
vystřelit milé růži, pohoupat se
a nebo třeba mlsat cukrovou
vatu.
Tradiční pouť byla zahájena mší
v
kapli
sv.
Vojtěcha na
střezimířském kopečku v sobotu
23. dubna. Zároveň tím nastal
čas
pravidelného
zvonění
„klekání“. Zvoník, pan Jaromír
Pejša, bude s patřičným umem
rozhoupávat zvon kaple až do
podzimního
havelského
posvícení.
V sobotu večer se při pouťové
zábavě v místní hospodě k tanci
i poslechu zpívaly a hrály jak
tradiční lidovky, tak i moderní
„fláky“.
Kvalitní
produkci
zajistila hudební skupina Akord.
Text: Jaroslava Jelínková, foto v
příloze
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ZÁJMOVÉ SPOLKY, SDRUŽENÍ, KLUBY
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Rok 2015 byl pro nás úspěšný a hodně jsme se namotivovali. V letošním roce bychom chtěli dosáhnout
ještě lepších výkonů a výsledků, už i proto, že pro některé z nás, bude tato sezóna poslední.

CO NAŠE DOBROVOLNÉ HASIČE JEŠTĚ DO LÉTA ČEKÁ?

KDY
7. 5. / sobota
8. 5. / neděle
14. 5. / sobota
4. 6. / sobota
5. 6. / neděle
24. - 25. 6. / pá - so

CO
Okresní kolo hry Plamen / mladší a starší žáci
Okresní kolo hry Plamen / dorky i dorostenci
Okrsková soutěž v požárním sportu / mladší a starší žáci, ženy, muži
Okresní kolo / muži
Okresní kolo / ženy
Krajské kolo hry Plamen/starší žáci

PODĚKOVÁNÍ STAROSTKY

KDE
Miličín
Miličín
Malovice
Vlašim
Vlašim
Kladno

SDH ROMANY JIRÁKOVÉ

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem za hojnou účast, členům SDH a sponzorům za věcný či
finanční
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dar

věnovaný

do

tomboly,

Obec Střezimíř
Roman Jelínek – truhlářství Střezimíř
Preusovi – Střezimíř
Jan Kratochvíl st. – Střezimíř
Markéta Dvořáková – FLOP Střezimíř
Železnice Česká Sibiř
Olga Vojtěchovská – masáže Střezimíř
Novák František – Střezimíř
Jirásek František – Střezimíř
MS Skalice – Střezimíř
Biker – models s.r.o. Střezimíř
Vlastimil Ploc – Dobřejov
Hana Černá – Bonkovice
AGROstřed s.r.o. – Mezno
Leoš Homola – farma Mezno
Roman Šimek – autoservis Mezno
SDH Mezno
SDH Červený Újezd
Václav Zoul – Červený Újezd
Miroslav Kromka – restaurace Borotín
Olga Pavlíková – kadeřnictví Borotín
Jan Brožek – zemní práce Borotín

která

je





















nedílnou

součástí

plesu

SDH.

Otakar Brožek – pronájem plošin
Borotín
Dana Zvárová – Borotín
Polesí Bukovec – Karda Jaroslav st.+ml.
Libor Švec – Sudoměřice u Tábora
Kateřina Sujová – pila Nemyšl
Jan Trachta – Mitrovice
Jiří Mrázek – prodej uhlí
Jaroslav Adam – Chlistov
Jiří Beran – Horní Borek
SDH Ješetice
Petr Sláma – truhlářství Libenice
Farmtec a.s.
Zapa Lom – Votice
Compag s.r.o. – Votice
Marek Pešata – autoservis Votice
Chlazení Novák s.r.o. – Olbramovice
Schreiber s.r.o. - Benešov
Jiří Kratochvíl – HANES
MADONA s.r.o.
Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benešov
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Česká Sibiř D O P O R U Č U J E

Navštívili jsme muzeum drezín v Čachrově.
V říjnu jsme se setkali s panem Zahrádkou na krátké pracovní návštěvě.
Jeho muzeum železničních drezín je vskutku úžasné! Pokud si plánujete
výlet do Jižních Čech, určitě si prohlídku předem objednejte. Kontakty jsou
dostupné na: muzeum-dresin.cachrov.cz.
Autor článku a fotografií: Miloš Jelínek

Ž e l e z n i c e

Česká Sibiř P O Ř Á D Á

KDY

CO

KDE

KDO

1. sobotu v měsíci

Myslivecký kroužek pro
děti
Babinec
Železnice Česká Sibiř

Klubovna Bonkovice

Pavel Pavlík

škola / hospoda
Tábor

Hanka Pavlíková
Miloš Jelínek, Jaroslav
Kmoch

nepravidelně
nepravidelně

A CO SE NABÍZÍ

…

Co se zapojit do her bez hranic? Máte dobrý tým? Máte náladu se zúčastnit? Akce je organizována pod záštitou
společenství Čertovo břemeno.

CO NÁS ČEKÁ V NAŠÍ OBCI?
KDY
11. – 12. 6.
2016
14. 5. 2016
Květen 2016
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CO
Zájezd Lužná u
Rakovníka Beroun
Mobilní sběr
nebezpečného odpadu
Koncert ke "Dni matek"

KDE
Více leták
podrobné info na webu obce
a ve vývěskách
termín bude upřesněn
infokanálem, na webu a ve
vývěskách

KDO
Zapsaný spolek Železnice Česká
Sibiř
Obec Střezimíř
Obec Střezimíř
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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.
Pondělí – pátek
08:00 – 10:00, 15:00 – 16:00
Čtvrtek 08:00 – 11:00 hod.
dle dohody
Pondělí – pátek, 7:30 – 10:30 hod.
Pá 15:00 – 16:00 hod.
So 7:30 – 10:00 hod.
Středa 16:30 hod.
Středa 16:45 hod.
Viz. vývěsní tabule na hospodě
http://www.vtahu.org

Obecní úřad

Miloš Jelínek

Knihovna - škola

Jaroslava Pohanová, Jaruška Králová

Česká pošta

Ivana Jelínková

Praktický lékař
Psychoterapie, pomoc rodinám
s onkol. onemocněním – škola
Smíšené zboží

MUDr. Jana Zítková
Yvona Kunová / 607 510 366

Pojízdná masna Dražice
u nádraží, u pošty
Hospoda U Tří kytar
Bonkovice – výuka jízdy na koních
pro malé i velké

Firma Hrobský, Toulavé řeznictví

Markéta Dvořáková

Zuzana Singhová
Jitka Bretová, +420 731 218 110

Votické noviny v prodeji
V prodejně Flop paní Dvořákové ve Střezimíři je možné si zakoupit už od poloviny dubna pravidelný čtrnáctideník
pro Votice a Mikroregion Voticko – VOTICKÉ NOVINY. Do tohoto plátku již po tři roky přispívám články o dění v
naší obci. Dozvíte se v něm také spoustu jiných informací o vesničkách patřících pod Votice – jako obce s
rozšířenou působností. Objevují se v něm nejen postřehy o tom, co se kde stalo, ale velice často jsou zde
pozvánky na různé akce, které se konají v našem nejbližším okolí. Je možné v něm uveřejnit také inzerát.
Pokud má někdo zájem do těchto novin přispívat svými články a fotografiemi, může je odesílat na adresu:
noviny@votice.cz nebo přímo na šéfredaktorku: jana.spalenkova@gmail.com. Termíny uzávěrek najdete na
webových stránkách města Votice.
Přeji Vám hezké chvilky strávené u čtení Votických novin.
Text: Jaroslava Jelínková

CO PŘIPRAVUJEME V DALŠÍM ČÍSLE, přispět můžete i Vy
Následující vydání předpokládáme v září 2016. Pokud máte tedy něco na prodej či sháníte, 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.
Buďme v kontaktu a bude se nám žíti snáze!

Yvona Kunová a Olga Vojtěchovská
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M A S O P U S T

D ě t s k é

B e s e d a

n a d

m a š k a r n í

k r o n i k a m i

Foto: Jana Tetíková

Foto: Olga Vojtěchovská

P o u ť

Foto: Miloš Jelínek
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I N F O R M U J E M E… Ministr dopravy Dan Ťok navštívil střezimířské nádraží
Začátkem dubna při pracovním setkání starostů mikroregionu Voticko, navštívil ministr dopravy Dan Ťok také
železniční stanici Střezimíř. Vyslovil podporu k záměrům spolku Železnice Česká Sibiř a mikroregionu Voticko.
Konstruktivní schůzky se aktivně zúčastnila také poslankyně parlamentu Ivana Dobešová.
V rámci projektu na posílení cestovního ruchu a zvýšení turistické atraktivity regionu by ve Střezimíři mělo
vzniknout muzeum dráhy císaře Františka Josefa. Na 2 km úseku zachovalé historické železnice se směrem k
Meznu budou „prohánět“ po převedení železniční dopravy na nový koridor manuálně poháněné drezíny.
Pravděpodobný je i vznik turistického informačního centra. Nyní je v přípravě memorandum, které bude
garantovat dohody vzešlé z jednání s ministrem. S výstavbou nového IV. železničního koridoru se v katastru naší
obce mělo započít letos na podzim. Musí se ale zpracovat nové posouzení vlivu stavby na životní prostředí. To
stavbu minimálně o rok odsouvá.

Text: Miloš Jelínek, foto: převzato Deník

P O D Ě K O V Á N Í … Akce hurá
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří nám pomohli s realizací
přípojky obecního vodovodu do bytovek č. 131, 132. Děkujeme starostovi
Miloši Jelínkovi, zastupitelstvu, dále pak firmě Agro Střed p. Dvořákovi, p.
Musilovi, p. Šmejkalovi st., ml., p. Václavu Novákovi a v neposlední řadě
hasičskému sboru Střezimíř.
zapojili se malí i

Šimákovi, Kmochovi
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velcí…

Klempířovi, Otradovcovi,
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P O D Ě K O V Á N Í
SDH Střezimíř děkuje Obci Střezimíř za financování opravy závodní PS.

_______________________________________________________________________________________________________

OBECNÍ ÚŘAD …

Co se podařilo

Kompletně jsme opravili dům občanské vybavenosti čp. 47
Naše obec uspěla v roce 2015 s podanou dotační žádostí na zateplení a změnu vytápění (tepelné čerpadlo)
obecního domu čp. 47 v rámci „Operačního programu životní prostředí“. V tomto domě jsou poskytovány
důležité služby - pošta, ordinace lékařky, obchod a jsou zde také nájemní byty. Přízemí bylo vytápěno
akumulačními kamny, v bytech se topilo lokálními topidly na tuhá paliva. Uhlí se do prvního patra ke kamnům
nosilo ze sklepa budovy.
Že tepelné čerpadlo a celá nová otopná soustava bez problému fungují, se mohli už během zimy přesvědčit nejen
nájemníci obecních bytů, ale i provozovatelé služeb. Uživatelský komfort celého domu se zvýšil.
Při této akci se zároveň zrekonstruovaly veškeré ostatní inženýrské sítě, které už byly v nevyhovujícím stavu.
Jak se rekonstrukce podařila, můžete posoudit z fotografií.

Text a foto: Miloš Jelínek
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Prokouklo také prostranství u křížku na střezimířské návsi
Finanční prostředky získané z dotace Ministerstva pro místní rozvoj nám umožnily zvelebit celé prostranství
okolo křížku. Ten se odborně očistil. Opravila se zídka a speciální barvou se natřel plot. Vyvalující se kameny už
nebezpečně ohrožovaly silniční provoz. Lípě jsme odbornou dendrologickou prořezávkou ulevili od starých a
poškozených větví. Fotografie dokládají stav před a po rekonstrukci prostranství.

původně

nyní

Máme vyřešenou likvidaci bioodpadů v souladu s novou legislativou

Text a foto: Miloš Jelínek

Téměř každý si už vyzvednul na obecním úřadě svůj kompostér. Ten je poskytován zdarma a s vyprodukovaným
kompostem si můžeme přihnojovat zahrádky. Obec má zároveň povinnost vytvořit i komunitní uložiště pro ty,
kteří svůj vlastní kompostér nechtějí. Velká dřevěná ohrada pro tento účel je postavená na pozemku vedle
tenisového kurtu. Provozní řád ukládky bioodpadu je dostupný na webových stránkách obce. Celý projekt byl
podpořen dotací z Fondu životního prostředí. Žadatelem v tomto případě byl DSO (dobrovolný svazek obcí)
Čertovo břemeno, jehož je Střezimíř řádným členem.
Z fotografie je zřejmé, že dřevitou hmotu (větve) budeme oddělovat a zpracovávat na štěpku.
Text a foto: Miloš Jelínek

VÝZVA - Pojďme třídit kvalitněji!
Odpadové hospodářství naší obce je z hlediska požadavků
legislativy na velmi dobré úrovni. Horší je to ale se samotným
tříděním jednotlivých složek odpadů. Společnost Compaq
Votice, která nám odvoz odpadů zajišťuje, nás upozorňuje
například na vysoký podíl komunálního odpadu ve žlutých
kontejnerech na plasty.
V černých kontejnerech na
komunální odpad se stále častěji objevuje velmi těžká
stavební suť. Ta do komunálu vůbec nepatří! Odvoz a
likvidace komunální odpadu je obci fakturována za hmotnost.
Proti tomu dostáváme odměnu od společnosti Eko-kom za
kvalitu třídění separovaného odpadu. Bohužel výše uvedené
nešvary nám vytvářejí stále vyšší náklady na svoz a likvidaci
odpadů. Pojďme třídit kvalitněji!
Děkuji za Váš aktivní přístup k tomuto tématu!
Text a foto: Miloš Jelínek

Informace o novince na webu obce
Na úvodní stránce www.strezimir.cz v nabídce levého sloupce dole je umístěn nový odkaz: "Nabídky práce v
regionu"
Automaticky se tu generují nejnovější nabídky pracovních příležitostí v našem okolí. Služba je nabízena ve
spolupráci s portálem Práce.cz a Úřady práce v Benešově a Táboře.
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