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Z OBCE
Hrdě a s noblesou
jsme oslavili 800 let
Počasí přálo naší oslavě – 800 let od
první zmínky o obci Střezimíř. V sobotu 19. října po velkých přípravách
proběhla po celé obci oslava tohoto
výročí. Na začátku slavnosti byla zasazena výroční lípa za účasti občanů,
členů Mysliveckého sdružení Skalice
a Sboru dobrovolných hasičů. Aktu se
zúčastnil senátor našeho volebního
obvodu, zástupce vedení Středočeského kraje a starosta města Votice.
Lípu poté posvětil náš pan farář. Prezentace jednotlivých spolků byly připraveny v otevřených obecních objektech. V bývalé škole jsme si zavzpomínali v původním dochovaném vybavení třídy školy a školky, vidět jsme
mohli místní dívčí kroje, otevřena byla knihovna.
V hasičském muzeu si opět „poblafala“ historická
stříkačka, v klubovně hasičského domu jsme si mohli
prohlédnout poháry ze soutěží a shlédnout film.
Otevřena byla i kaple sv.Vojtěcha a slavnostní mše se
sloužila v kostele sv. Havla. Na vlakové nádraží nás
přepravovala dvě koňská taxi a přítomní se mohli
svézt na historické replice pákové drezínky. Celé
odpoledne se hrálo na sále Obecní hospody. Na
pódiu se vystřídali muzikanti z Milevska a skupina
Poprask. Parket patřil místnímu tanečnímu souboru
krojovaných děvčat – noblesním „Labutěnkám“.
K dobré náladě oslavy, havelského posvícení a současně i srazu
rodáků přispělo nejen slunečné a teplé počasí, ale také posvícenské
koláče a pečené selátko.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravách oslav – spolkům,
jednotlivým dobrovolníkům, řemeslníkům, … Vážím si vaší pomoci!
Stále se ke mně dostávají z různých zdrojů pozitivní ohlasy, jak moc se
oslava líbila. Organizace celé akce zafungovala na výbornou a na
prezentaci naší obce můžeme být všichni právem hrdí.
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Střezimířskou náves zdobí nově zrekonstruovaná vodní nádrž
Ve Střezimíři se začátkem letošního roku započalo s pracemi na rekonstrukci vodní nádrže. Zhotovitel Lesostavby Třeboň a.s. provedl odbahnění, vystavěl nové
gabionové zdi břehů, osadil nový požerák se spodní
výpustí a nově se zatrubnil odvod vody v délce 89 m.
Celá tato investiční akce v hodnotě 2 290 815 Kč byla
téměř z osmdesáti procent pokryta dotací z fondu

Ministerstva zemědělství. Voda do opravené nádrže
začala natékat pozvolna v první polovině června, kdy
byly dokončeny práce. Kolaudace proběhla v polovině
září tohoto roku.
Současně s rekonstrukcí se zajistilo i osvětlení celé
plochy. Děti i místní sportovci se těší, že v zimě bude
mrazivo a budou moci bruslit i po setmění.

Na Modráku svítí moderně a úsporně
V souběhu s akcí ČEZu – překládka vrchního vedení do země - došlo k modernizaci veřejného osvětlení v Nové
Střezimíři. K novým lampám na původních stanovištích přibyly ještě další tři v nových místech. Překládku vedení
ČEZu a instalaci nového veřejného osvětlení provedla firma Elmoz Czech z Bystřice u Benešova. Celkové náklady
naší obce jsou 228 305 Kč.
Modráčtí si tak užívají zvýšeného komfortu i bezpečnosti na místních komunikacích jak ve večerních, tak i brzkých
ranních hodinách. A obecní pokladna šetří na ekonomičtějším provozu nových LED svítidel.

Kaplička v Bonkovicích září novotou
Koncem září byla dokončena oprava kapličky na návsi v Bonkovicích.
Stavební práce prováděla firma pana Tomáše Hrdinky z Nových Dvorů.
Akce byla podpořena částkou ve výši 146 937 Kč z programu „Údržba
a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny“ z národních
dotací od Ministerstva zemědělství. Celkové náklady činily 215 574 Kč.
Restauruje se ještě oltář. Ten bude do kapličky znovu instalován v jarních
měsících roku 2020. O květinové záhony v bezprostředním okolí se tradičně postarají místní spoluobčané. Za což děkujeme.
Při vašich procházkách se zajděte do Bonkovic podívat. Opravené návsi
nová kaplička vskutku sluší.

S čím počítáme v rozpočtu obce na rok 2020
Na posledním jednání zastupitelstva
obce jsme si vymezili priority, do
kterých chceme investovat, za předpokladu úspěšných žádostí na
spolufinancování z krajských, národních nebo evropských dotací. Za
splnění výše uvedené podmínky plánujeme dokončit už započaté investiční akce: vrty pro posílení vodovodu ve Střezimíři a v Bonkovicích
a pořízení nového dopravního automobilu pro zásahovou jednotku hasičů. Znovu zkusíme najít vhodný
dotační titul na půdní vestavbu dvou
bytů v čp. 47.
V roce 2020 bychom se také konečně mohli dočkat slibované výzvy
na prostory pro komunitní scházení

– chystáme žádost na klubovnu mladých hasičů v čp. 152. Po pasportizaci místních komunikací plánujeme začít s postupnou rekonstrukcí
povrchů v ulicích na Nádraží, kde je
nejhustší osídlení trvale žijícími spoluobčany.
K dalším investicím musíme počítat
i rekonstrukci veřejného osvětlení
v části obce Střezimíř. Akce souvisí
s překládkou vedení ČEZu, kterou
vysoutěžila firma Elmoz Czech a její
realizace je posunuta na jaro 2020.
Chceme realizovat slíbenou opravu
podlahy na sále Obecní hospody.
K financování této akce nám pomůže i částka vybraná při oslavě formou
dobrovolného vstupného a příspěv-

Foto: Z archivu obce
ků donátorů ve výši 38 000 Kč. Tímto
jménem obce děkuji všem, kteří do
kasičky přispěli!
V rozpočtu obce jsou kalkulovány
i zdroje na zasíťování a následný
prodej třech stavebních pozemků
pro rodinné domy na Nádraží. V této souvislosti vyzývám místní, pokud
uvažujete sami, či vaši „mladí“ o stavbě domku, neváhejte s podáním žádosti na náš OÚ. Cena a výběrová
kritéria zatím nejsou stanovena. Nicméně snahou bude postavit pravidla
prodeje tak, aby se na těchto pozemcích opravdu do určité doby postavilo, zkolaudovalo a obyvatelé nových
domů byli v naší obci trvale hlášeni.
Příspěvky obce,
starosta obce Bc. Miloš Jelínek

Výzvy, ztráty a nálezy, náměty k zamyšlení
Děkujeme všem dopisovatelům, kteří se aktivně zapojují při vydávání obecního plátku.
Úzávěrka dalšího čísla „Občasníku“ bude 30. 4. 2019. Své postřehy, připomínky nebo články o aktivitách
prosíme předat elektronicky na adresu Občasníku (obcasnik.strezimir@seznam.cz) nebo v tištěné podobě
do schránky obecního úřadu.
Předem děkujeme.
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Představení třech členů SDH Střezimíř
Jako první nám na otázky odpověděla Veronika Zemanová (Veru).
1. Kde bydlíš a v jaké věkové kategorii soutěžíš?
Bydlím ve Střezimíři a jsem v kategorii mladších žáků.
2. Co Tě potěšilo na poslední soutěži v hasičském sportu?
Potěšilo mě, že jsme se všichni snažili.
3. Kdo je Tvým vzorem?
Můj vzor je Čenda (pozn.redakce: Pavel Střelka ml.),
protože dělá dobré tréninky.
4. Čím bys v životě chtěla být?
Chtěla bych být koňařkou.

Druhý v pořadí odpovídal Vojtěch Kohout (Bourák).
1.Kde bydlíš a v jaké věkové kategorii soutěžíš?
Bydlím ve Střezimíři a soutěžím v mladší kategorii.
2. Co Tě potěšilo na poslední soutěži v hasičském
sportu?
Moc mě potěšilo, že jsem se mohl zúčastnit soutěže
v Praze. Běhat šedesátky mě hodně baví a ještě to
natáčela kamera, tak mě mohla rodina sledovat živě.
3. Kdo je Tvým vzorem?
Chtěl bych být rychlým běžcem jako Usain Bolt.
4. Čím bys v životě chtěl být?
Barmanem

Jako třetí odpovídala Karolína Kofroňová (Kfroň).
1. Kde bydlíš a v jaké věkové
kategorii soutěžíš?
V Záběhlicích, ve starší kategorii.
2. Co Tě potěšilo na poslední soutěži
v hasičském sportu?
Hezká dráha, a že to bylo uvnitř haly
s kamarády.
3. Kdo je Tvým vzorem?
Bratranec.
4. Čím bys v životě chtěla být?
Průvodkyní v cizině.
Ptal se

trenér mladých hasičů Pavel Střelka ml.

Aktivity roku 2019 v mladém kolektivu SDH
Tento rok mladší a starší žáci opět obhájili vítězství mistrů okresu Benešov. Účastnili jsme se několika „šedesátek“ v okolí, ale
třeba také v atletické hale v Praze. Děti si odvezly cenné zkušenosti a nové „osobáčky“.
Nejúspěšnějším týmem byly dorostenky, které postoupily na mistrovství ČR
do Svitav. Dosahují velmi dobrých výsledků a tréninkům se aktivně věnují,
skončily na 5. místě. A to je v takové konkurenci velký úspěch.
U dospělácké části během prázdnin bylo hodně aktivit. Po méně povedené
postupové části jsme zkusili štěstí na ligách. Holky opravdu bodovaly, zapsaly si nový osobní čas útoku, a to 17:32s. Velmi je to motivovalo do
budoucího roku. Kluci zvládli ještě více a vše kombinovali s překážkovou
stovkou a pomalu navazovali na úspěšnou sezónu.
Příchod podzimu znamenal pro naše mladé hasiče začátek nové sezóny
plné změn, zkoušky sestav a tréninků.
Nejdůležitější akcí měla být podzimní část PLAMENU, kterou ale z dů
vodu špatného počasí museli pořadatelé přesunout na duben 2020.
Vlastní otevření sezóny tedy úplně neproběhlo.
Do nové sezóny nám vstupuje nová generace dorostenců a my jim už
teď držíme palce.
Všem závodníkům patří velké díky, také rodičům za pomoc s dopravou
a v neposlední řadě sboru a obci za finanční podporu.
Trenér SDH Pavel Střelka ml.
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Novinky z obecní knihovny
Od pražského nakladatelství Columbus nám
již po několikáté byly darovány do knihovny
nové knihy. Knižní fond se tedy rozšířil o žánrově velmi pestrou nabídku knih převážně
zahraničních autorů. Také jsme zakoupily
nové knihy od Patrika Hartla, velmi žádaného současného českého autora.
Nejnovější nabídka knih z výměnného fondu regionálního centra Městské knihovny
v Benešově je uveřejněna na webu obce.

Kavárnička
Od září jsme otevřely pravidelné setkávání
v „kavárničce“ ve školní budově a to každé
první úterý v měsíci od 15.00 hod., při kávě
a dalších malých chuťovkách.
Začíná adventní období a tím i čas na vánoční tvoření pro děti a rodiče. Připravíme
vánoční ozdůbky na obecní stromeček i pro
domácí výzdobu, rádi přivítáme děti a rodiVaše knihovnice
če.
Jaruška Králová a Ing. Jaroslava Pohanová

Seznam nových knih (dary od vydavatelství Colombus)
Literatura pro děti:
Kemp Anna
Psi nebaletí (pro nejmenší)
Foster William F.
Kryštof mezi prvoky

Dostál Aleš
Nejen o psech (od 8 let)
Budianský Stephen
Pravda o psech

Literatura pro dospělé:
De Angelis Barbara
Slepičí polévka pro duši, kuchařka
Tajemství žen,
McClure Ken
která by každý muž měl znát
Fentonova zima
Becker Boris
Morton Andrew
Hráč (autobiografie)
Diana – Její pravdivý příběh
Hodgkinson Mark
Morton Andrew
Ivan Lendl
Diana – Její nový život
Johansenová Iris
Ilf I., Petrov J.
Tekoucí písek
Dvanáct křesel
Johansenová Iris
Ilf I., Petrov J.
Osudný příliv
Zlaté tele
Crais Robert
Collins Francis S.
Rukojmí
Boží řeč – Vědec předkládá důkazy
Wallsová Jeannette
ve prospěch víry
Skleněný zámek
McNallyová Susan
Powellová Julie
Tajemství Morrowů
Julie a Julia
Dietl Jaroslav
Lancasterová Jen
Nemocnice na kraji města
Nádherně tlustá
Burleigh M.,Wippermann W.a další
Leeová Rachel
Rasistický stát – Německo 1933-1945
Noční můra
Huges Matthew a Mann Chris
(strach přichází z hlubin)
Hitlerovo Německo
Welfare Simon, Fairley John
– život v období třetí říše
Svět tajemných sil Artura C. Clarka Kantová Kateřina, Renovica Vera
Daileyová Janet
Moje zpověď – čeští devianti vypráví
Dědička
Rath David
Goddard Robert
Absurdní proces
V záblesku světla
(I.díl Přisedněte si, II. Díl Hra pokračuje)
Roberts Nora(J.D.Robb)
Roland Paul
Smrtící rozdělení
Norimberské procesy
Canfield J., Hansen M.V. a další (nacisté a jejich zločiny proti lidskosti)

Literatura naučná:
Tůma Jan
100 největších zajímavostí o lodní dopravě
Mackay James
Známky a kouzlo filatelie

V obecním domě čp. 6 to hudbou žije

Gould Stephen Jay
Dějiny planety Z E M Ě
Kolektiv autorů
Kronika Českých zemí

Návštěva divadla v přírodě

Již 3. rokem se děti ze Střezimíře, Borotína a okolních vesnic vzdělávají V srpnu jsme si objednali lístky na divav hudebním oboru zaměřeném hrou na klavír a keyboard pod pobočkou delní představení Rebelové v otáčivém
ZUŠ Votice. Učíme se v budově bývalé místní ZŠ. V loňském roce byly hledišti v Týně nad Vltavou. Vyjížděli jsme
autobusem za deštivého počasí, ale po
zakoupeny nové klávesy.
V 1. ročníku se zaměřujeme na prohlubování zájmu a vztahu k hudbě, telefonickém hovoru s divadlem jsme
rozvíjíme talent, hrajeme jednoduché skladby a písně, stupnice. Ve 2. a 3. byli ujištěni, že v Týně opravdu neprší.
ročníku hrajeme náročnější - přednesové skladby, etudy, ovládáme tem- Představení nás vrátilo o pár let zpátky,
po, připravujeme se na postupové zkoušky. Žáci jsou vedeni k účasti a vy- starší zavzpomínali na své mládí. Všem
stupování na veřejných akcích a koncertech.
se nám líbilo a určitě návštěvu divadla
Účastnili jsme se Noci kostelů ve Voticích, kde se lidé zaposlouchali do v Týně v příštím roce zopakujeme.
krásné skladby River Flows in You od známého pianisty Yirumy v krásZa „Babinec“ Hana Pavlíková
ném podání Anety Zíkové. Následovaly předvánoční koncerty v kostele
Tímto bychom Vás chtěli
v Miličíně, závěrečný koncert pro rodiče a v loňském roce jsme si připozvat na náš malý
pravili pro veřejnost vánoční koncert v místní škole, na kterém vystupovali: Jakub Kostka, Alena Hášová, Anna Eliášová, Kamila Šimková, Zuzana
vánoční koncert,
a Aneta Zíkovy. Na housle zahrál Marek Novák a krásně nás na violu dokterý se bude konat dne
provodila jeho maminka Veronika Nováková. Požádali jsme i zpěvačky ze
19. 12. 2019 od 17:00 hod.
ZUŠ Votice. Koncert byl krásný, tak jsme se dohodli, že v letošním roce
v
sále budovy bývalé ZŠ Střezimíř.
pro Vás koncert opět připravíme.
Za ZUŠ Votice Dagmar Včeláková
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Harmoniky
V zasedací místnosti OÚ Střezimíř se rozezněly 1.11.2019 harmoniky doprovázené zpěvem nejen muzikantů, ale i zpěvem přítomných občanů. O hudební
produkci se postarala skupina VoPřiHo z Valu u Veselí nad Lužnicí. Tuto akci tradičně zorganizovala paní Jana Tetíková s Ilonou Pavlíkovou včetně občerstvení,
které bylo v ceně vstupenky. Všichni si nejen zazpívali, ale i zatancovali a popovídali. Jménem spoluobčanů děkujeme panu starostovi za zapůjčení obecního
auta a panu Lubošovi Šedivému za odvoz starších spoluobčanů při této akci.
Babinec přeje všem spoluobčanům v roce 2020 hodně štěstí a zdraví! Foto: Ilona Pavlíková

Taneční soubor ve Střezimíři
Většina občanů naší obce se aktivně podílela na přípravách oslav 800 let
vzniku Střezimíře. Skupinka žen z obce se rozhodla přispět svým tanečním
vystoupením. Počáteční „legrace“ se změnila v pravidelné taneční tréninky
pod vedením Mirky Komárkové Halamové. A věřte, že to s námi nebyla práce lehká. Ale stálo to za to! Z původně jednorázové akce jsme se změnili v taneční soubor „Labutěnky“ a zatančili jsme nejen na oslavách, ale i na plese
střezimířských myslivců. Chceme se scházet i do budoucna a v nacvičování
nových tanců pokračovat. Naše velké díky za podporu OÚ Střezimíř a Mirce,
bez kterých by to opravdu nešlo.
Hana Pavlíková
Foto: Taneční soubor Labutěnky – Bc. Martina Šimková

Výstavba nového železničního koridoru

Aktuální informace o průběhu stavby jsou
zveřejňovány na webových stránkách obce.

Foto: Ing. Jan Pohan
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Rok 2019 v našem Mysliveckém spolku Skalice Střezimíř
Začátek roku 2019 byl pro náš spolek
klíčový s ohledem na konec nájemní
smlouvy s Honebním společenstvem
Střezimíř-Libenice k datu 31. 3. 2019.
Podpis nové nájemní smlouvy na
10 let, tedy do roku 2029, byl rozhodující pro další existenci a činnost
našeho mysliveckého spolku.
Proto první měsíce roku 2019 byly
pro nás ve znamení příprav na valnou hromadu HS Střezimíř-Libenice,
konané dne 9. dubna 2019 a následné uzavření nájemní smlouvy dne
26. 4. 2019.
Podepsáním nájemní smlouvy se činnost našeho spolku vrátila k provozování myslivosti a ostatním aktivitám,
které se spolkovou činností souvisí.
Pojem provozování myslivosti zahrnuje zejména péči o zvěř, tlumení
škodné zvěře, chov a výcvik loveckých psů, lov užitkové zvěře podle
platných zákonů a propagace myslivosti na veřejnosti.
Pod pojem ostatní aktivity patří brigádnická činnost, účast na společenských akcích nebo jejich pořádání.
Nyní k jednotlivým činnostem.
Členové našeho spolku se starají o
16 krmných zařízení, které slouží zejména k přikrmování zvěře v zimních
a jarních měsících.
Koncem měsíce března jsme provedli povinné sčítání zvěře, jehož výsledky slouží jako podklad ke schválení
plánu lovu zvěře.
Počátkem měsíce dubna jsme se zúčastnili chovatelské přehlídky trofejí
v Benešově, kde náš spolek předkládal celkem 14 trofejí.
Při zahájení senosečí v naší honitbě
jsme některé louky před zahájením
sečení procházeli a pomocí loveckých psů se snažili zvěř vyhnat a tím
minimalizovat škody na drobné a srnčí zvěři. Počet našich loveckých psů se
zkouškami pro mysliveckou upotřebitelnost se koncem září zvýšil o gordonsetra našeho člena Mirka Neumana, který se svojí fenou Fany úspěšně
složil podzimní zkoušky pro ohaře
v I. ceně. Na závěr roku máme plánované tři hony na lišky a zvěř černou.
Jako již tradičně, brigádnickou činnost jsme zahájili sběrem kamene
pro Agrostřed Mezno a pana Vlastimila Ploce.
V letošním roce jsme provedli ve
spolupráci s obecním úřadem terénní úpravy pozemku kolem myslivny
v Bonkovicích a začali stavbu nového
oplocení.
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Počátkem června jsme pořádali společně se včelaři dětský den. Kromě
pochodu přírodou, během kterého
děti odpovídaly na otázky týkající se
myslivosti a přírody, si mohly také
ověřit znalosti při poznávání stromů,
rostlin a nerostů.

Mezi nejvyhledávanější disciplíny patřila jízda na malé motokáře, střelba
ze vzduchovky a přetahování lanem.
Velice zajímavá nejen pro děti byla
přednáška a praktická ukázka ze života včel. Dětský den byl ukončen slosováním tomboly, kdy každý dětský
účastník vyhrál nějakou cenu. Dětský
den se vydařil díky dobré účasti dětí
a příjemnému počasí.

Hlavní kulturní akcí roku v naší obci
byla oslava 800 let od jejího vzniku.
Této akce, která proběhla v měsíci
říjnu, jsme se jako spolek též účastnili a přispěli k slavnostní a důstojné
atmosféře této oslavy.

V listopadu jsme po delší odmlce navázali na tradici mysliveckých plesů
a 16. listopadu uspořádali tradiční
myslivecký ples v naší Obecní hospodě.
K tanci a poslechu nám hrála hudební skupina Contraband, jejíž hudební produkce se velice líbila. Dále
nesmíme opomenout taneční vystoupení místních žen v krojích, které velice pozvedlo náš ples po stránce společenské.
Vyvrcholením plesu byla bohatá myslivecká tombola.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se plesu v hojném
počtu zúčastnili, sponzorům, starostovi obce Bc. Milošovi Jelínkovi a místním hasičům pod vedením paní Romany Dvořákové.
Prvořadým úkolem našeho mysliveckého spolku do budoucna je ve spolupráci s vlastníky pozemků snižovat
škody zvěří, jak na lesních porostech,
tak na zemědělských plochách a zvýšit početní stavy zajíce polního.
Dále chceme ubezpečit vlastníky pozemků, že myslivecké hospodaření
na jejich pozemcích budeme provádět v souladu se zákonem o myslivosti, budeme ctít jejich vlastnická
práva a jejich případné připomínky
řešit prostřednictvím výboru honebního společenstva, se kterým spolupracujeme.
Závěrem bychom chtěli všem občanům obce Střezimíř a všem vlastníkům honebních pozemků popřát hezké vánoce a mnoho štěstí a úspěchů
v roce 2020.
Starosta Honebního společenstva
Střezimíř-Libenice Ing. Pavel Pavlík
Foto: Zdeněk Tkadlec, Jarka Jelínková
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ŽeČeS seznamuje s děním
Letošní červnový zájezd do Mladějova na Moravě
byl dalším z řady již uskutečněných. Shlédli jsme
muzeum nejen se železniční tématikou, svezli se po
úzkokolejce, navštívili soukromý rodinný pivovar
Bernard v Humpolci a zámek v Moravské Třebové.
Užili jsme si večerního programu s hudbou, přestože nás bouřka a déšť zahnal do stísněných prostor
altánku v rekreačním areálu Motýlek Svojanov, kde
jsme byli ubytováni.

Ještě v červnu se naše páková drezínka proháněla po kolejích v Týně nad Vltavou, kam jsme byli pozváni na Jihočeský
miniDen železnice.
V srpnu jsme se podívali do Rožmitálu pod Třemšínem, kde
se vozili návštěvníci oslav 120. výročí místní dráhy a v září
jsme se tradičně zúčastnili akce Den železnice v Příbrami.
Poslední letošní výjezd měla drezínka „Vlašťovka“ na domácí trati u příležitosti oslav 800. výročí vzniku obce.
Během celého roku průběžně komunikujeme se SŽDC, ČD
a Ministerstvem dopravy zejména majetkoprávní záležitosti, které jsou podstatné pro naplnění našeho záměru.
Významně nám v tom napomáhá aktivita DSO Mikroregionu Voticko. Nyní už víme, že železniční skanzen bude,
skály nám nezavezou, budovy nezbourají a koleje neodstraní. Podporuje nás i Středočeský kraj, který na projekty
velkou mírou finančně přispívá.
(foto z archivu spolku)
Za ŽeČeS Jaroslav Kmoch ml.

Služby v obci
Obecní úřad

Bc. Miloš Jelínek
Miloslava Mindlová

Pondělí 18:00 – 20:00 hod.
Středa
8:00 – 11:00 hod. 13:00 – 17:00 hod.
Čtvrtek 8:00 – 11:00 hod.
Úterý 17:00 – 18:00 hod.
Čtvrtek 9:00 – 10:00 hod.

Knihovna
č.p. 6

Jaruška Králová
Ing. Jaroslava Pohanová

Česká pošta

Ivana Jelínková
Tel.: 954 225 787

Ordinace
obvodního
lékaře
Potraviny
a smíšené
zboží
Střezimíř

MUDr . Jana Zítková
zdravotní sestra
Eva Jehnětová
Petra Nováková
Tel.: 604 421 800

Poradna
Obecní dům
č.p. 6

Yvona Kunová
Tel.: 607 510 366

Obecní
hospoda

Kontaktní telefon:
Otevřeno příležitostně
starosta Bc. Jelínek 739 077 908 při pořádání spolkových
místostarostka R. Dvořáková
a obecních akcí
733 508 433

Pondělí, středa, čtvrtek
8:00 – 11:00 hod.
Úterý, pátek
13:00 – 16:00 hod.
Úterý 12:00 – 14:00 hod.
Čtvrtek 8:00 – 11:00 hod.
8:00 – 11:00 hod.
8:00 – 10:30 hod.
zavřeno
8:00 – 10:30 hod.
8:00 – 10:30 hod.
15:00 – 16:00 hod.
zavřeno
Sobota , neděle
Dle dohody,
převážně
pátek - pondělí
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Otevřeno
od 1. 1. 2020
Provozní doba
zimní sezóny

Psychoterapie,
pomoc rodinám
s onkologickým
onemocněním
Možnost
pronájmu
pro pořádání
soukromých akcí
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Plánované akce do konce roku 2019 a začátkem roku 2020
Neděle 1.12.2019

Rozsvícení vánočního stromu
14:00 hod. náves
(netradiční úprava vánočních koled, rolničkové spřežení, občerstvení)

Neděle 8.12.2019

Hudební skupina RAK z Chotovin

16:00 hod. kostel sv. Havla

Neděle 15.12.2019

Chrámový sbor EXODUS ze Sedlce-Prčice

15:00 hod. kostel sv. Havla

Čtvrtek 19.12.2019

Vánoční koncert dětí místní pobočky ZUŠ Votice

17:00 hod. Obecní dům č.p. 6
(bývalá škola)

Sobota 21.12.2019

Pěvecký soubor JORDÁNEK z Ratměřic

14:30 hod. kostel sv. Havla

Neděle 29.12.2019

Vánoční posezení „Babinec“
(hudba Bratři Říhovi, občerstvení)

17:00 hod Obecní hospoda

Úterý

31.12.2019

Silvestrovský fotbálek na Nádraží
(info. Luboš Pavlík, občerstvení)

13:30 hod. hřiště

Úterý

31.12.2019

Silvestrovská procházka k altánu
14:00 hod. altán na Větrově
(opékání buřtů, svařáček, ochutnávka donesených dobrot)

Leden

Cestovatelská beseda - Nový Zéland
(Mgr. Miroslav Pikhart)

Únor

Cestovatelská beseda - Nepál
(Bc. Jakub Jelínek)

Sobota 8.2.2020
Březen
Čtvrtek 12.3.2020

Ples SDH Střezimíř
(hudba, pohoštění, tombola)

20:00 hod. Obecní hospoda

Cestovatelská beseda - Malajsie
(Bc. Veronika Marešová, DiS.)
Jak sestavit rodokmen
(PhDr. Tomáš Zouzal)

18:00 hod. Obecní dům č.p. 6
(bývalá škola)

Podrobnější informace s upřesněním termínů sledujte na webových stránkách obce,
ve vývěskách a prostřednictvím infokanálu.
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