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Z OBCE: Kaple sv. Vojtěcha stojí na střezimířském návrší už 200 let.
Chcete (si) vzít někoho na paškál…!?
Tradiční pouťová zábava naplánovaná na 25. 4. 2020
se letos nekonala. Ani atrakce na návsi ve Střezimíři
si děti v tuto obvyklou jarní dobu z důvodů opatření
proti šíření koronaviru neužily.
Pro kapli sv. Vojtěcha, patrona naší poutě, je rok 2020 rokem výjimečným. Je tomu právě 200 let, kdy byla tato malebná kaple na střezimířském návrší postavena.
Kaple byla zbudována v roce 1820 panem Matějem Kupkou z Lažan.
V letech 2007-8 se kaple dočkala obnovy do původní krásy. Při restaurátorském průzkumu byl pod malbou objeven iluzivní oltář a tento byl
následně obnoven. Na podzim 2008 byla kaple spolu se symboly obce
slavnostně vysvěcena českobudějovickým arcibiskupem. V roce 2010
byla kaple doplněna o zvon, který byl odlit v Pasově. Na rok 2020 je
naplánováno její připojení k elektrické rozvodné síti, přičemž vnitřní
rozvod elektřiny už byl udělán v závěru roku 2019 včetně osvětlení a přípravy na automatické zvonění.
Večerní klekání už od doby, kdy byl osazen zvon, ručně provádí zvoník
pan Jaromír Pejša z chalupy v sousedství kaple. Zvonění se z návrší nese
do širokého okolí každý rok v době od Vojtěšské poutě až do Havelského posvícení. Od kaple je nádherný výhled do celého kraje směrem
k Táboru. Určitě stojí za to u bývalé školy odbočit na „Vyhlídkové trase
Střezimíř“, vyšlápnout pár kroků do kopečka a porozhlédnout se. Kaple
sv. Vojtěcha je v majetku obce a má památkovou ochranu. V jejích prostorách je
ve vánoční době instalován nasvícený keramický betlém. Je využívána pro tradiční
vítání nových občánků, pro svatební obřady a pravidelně každý rok i ke slavnostní
mši v době Vojtěšské poutě.
K letošnímu kulatému výročí kaple nechala obec vyrobit slavnostní velikonoční
paškál. Paškály se každoročně žehnají na
Bílou sobotu. Letošní obřady nebylo možné uskutečnit. Paškál byl na svátek sv. Vojtěcha do kaple trvale umístěn. Pokud (si)
tedy budete chtít vzít někoho „na paškál“,
tak ve Střezimíři v naší krásné kapli sv. Vojtěcha to je možné.
Foto: archiv obce

Také ve Střezimíři jsme si připomněli
75. výročí od konce 2. světové války
Starosta obce k památníku obětem boje za svobodu a demokracii, který
byl slavnostně odhalen ke 100. výročí republiky, jménem všech spoluobčanů položil věnec. Uctil tak jejich památku.
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Odboj železničářů ze stanice Stupčice
Vlastivědný klub Votice za finančního přispění Města
Votic vydal u příležitosti 75. výroční od konce 2. světové války brožuru Odboj na Voticku a v okolí v letech
1939-1945. Jejím autorem je člen Vlastivědného klubu
František Nováček z Votic.
Publikace si nedělá nároky být odborným dílem, cílem
autora bylo důstojným způsobem připomenout ty, kteří
se v nelehké době let 1939-1945 zapojili do odboje proti
okupantům a riskovali životy vlastní i svých rodin.
František Nováček zpracoval informace o protinacistickém odboji za pomoci množství dostupného písemného materiálu. Čerpal z brožur, knih, časopisů a také
z osobních návštěv některých míst, spjatých s odbojovou činností, a z výpovědí příbuzných odbojářů. Zajímal
se také o odboj ve Střezimíři. K němu mu materiály poskytl také starosta Bc. Miloš Jelínek, jemuž patří poděkování, stejně jako všem dalším, kteří poskytli fotografie, dokumenty nebo zavzpomínali na to, co prožily jejich
rodiny za 2. světové války.
Brožura Odboj na Voticku a v okolí v letech 1939-1945
přináší informace o odboji ve Voticích, na Jankovsku,
v Mezně, ve Stupčicích, Borotíně, Chotovinách, Minarticích a na Sedlecku. Cenné jsou výpovědi účastníků
odboje, které dosud nebyly nikde zveřejněny a množství
dobových fotografií, díky nimž se někdy zapomenutým
jménům odbojářů podařilo přiřadit tváře.
Brožura je od začátku června za 50 Kč ke koupi na Obecním úřadě ve Střezimíři, případně si ji můžete zakoupit
v Turistickém informačním centru (Městské kulturní
centrum) na Komenského náměstí ve Voticích.
K zapůjčení bude několik brožur také v Obecní knihovně ve Střezimíři.
V bývalém Klášteře sv. Františka z Assisi ve Voticích – ve
Vlastivědném muzeu – si můžete prohlédnout výstavu,
věnovanou 2. světové válce a odboji na Voticku. Více
na www.klaster-votice.cz
Čtenářům Střezimířského Občasníku přinášíme část úryvku z jedné kapitoly brožury – Odboj železničářů ze stanice
Stupčice (dnešní železniční stanice Střezimíř):
Největší sabotážní akcí skupiny bylo vykolejení vlaku a
s ním spojené zpoždění rychlíku, v němž cestoval říšský
protektor.
Dne 18. února 1942 asi v 7 hodin ráno byla z Prahy předána všem železničním stanicím na trati Praha – Tábor –
Veselí nad Lužnicí depeše. Jejím obsahem bylo zavedení
zvláštního rychlíku, v němž bude cestovat říšský protektor Reinhard Heydrich. Rychlík měl projíždět stanicí
Stupčice kolem 14. hodiny odpoledne. Výpravčí vlaků
a vedoucí odbojové drážní skupiny Ludvík Dluhoš a zřízenec Jan Janouch měli právě službu. Na jednu stranu
bylo výhodné, že byli o průjezdu vlaku včas informováni,
na druhou stranu ve službě bylo obtížné něco podniknout. Velitel odbojové skupiny Emanuel Vobruba byl o
průjezdu vlaku ihned informován a souhlasil s každým
vhodným zásahem, který by znemožnil nebo alespoň
znesnadnil hladký průjezd vlaku. Kolem 11. hodiny přišla
další depeše, kterou byl zaveden pomocný vlak z Votic
do Tábora, který vezl vykolejený čtyřnápravový krytý
vůz. Rychlost tohoto vlaku byla 10 kilometrů za hodinu.
To byla příležitost! Od myšlenky nebylo daleko k činu. Na
skládce u traťmistrovské dílny byl nalezen hák vozové
šroubovky. Po 13. hodině jej Jan Janouch položil na levou kolejnici na odjezdovém zhlaví ve Stupčicích, tedy
v místě nejužším a s nejhlubším skalním zářezem. Vý2

Záleží nám na obecních lesích

Kůrovcová kalamita se nevyhýbá žádnému majiteli
lesa. I naše obec musí tuto situaci řešit. Prozatím se
nám daří najít odbyt pro kůrovcové dřevo. S kompenzací cenových propadů v lesním hospodářství nám
zčásti pomáhá i finanční podpora Středočeského kraje. Neotálíme proto ani se zalesňováním vytěžených
a zmulčovaných holin. Po čerstvé výsadbě a oplocení
nových kultur je nám příznivě nakloněno i počasí.
Zapršelo! Více jak 7.000 nových sazenic buků, dubů,
javorů, modřínů a smrků má tak šanci, že dorostou
do své dospělosti. A my můžeme mít dobrý pocit, že
jsme za dané situace udělali maximum možného pro
přírodu, ptactvo, zvěř i naše potomky.

Středočeský kraj pomůže živnostníkům
7. 5. 2020 odstartoval v pilotním režimu nový projekt
Středočeského kraje „Půjčky živnostníkům“.
Cílem je pomoci podnikatelům, na něž měla nepříznivý
ekonomický dopad epidemie koronaviru. Jako první ho
otestují podnikatelé z Voticka prostřednictvím webových
stránek http://pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz.
Středočeští živnostníci, kteří mají sídlo podnikání v ORP
Votice, mohou tedy už teď začít žádat o bezúročnou návratnou půjčku. Maximální výše podpory je 50 tisíc korun,
a co je důležité, podnikatelé ji mohou začít splácet až za
rok, v červnu 2021. Půjčka musí být splacena nejpozději
do 15. března 2024.
pravčí dal pomocnému vlaku odjezd a pobídl strojvedoucího, aby nekoukal na rychloměr. Následky byly závažnější, než jaké Dluhoš s Janouchem předpokládali.
Na místě, kde byl položen hák, vykolejila nejen lokomotiva, ale také všechny tři vozy pomocného vlaku a také
tažený podvozkový vůz. Poté, co odbojáři odstranili usvědčující příčinu nehody, nahlásili přednostovi stanice, co se
stalo. Činit další opatření a hlášení bylo již věcí přednosty stanice. Zvláštní rychlík s protektorem byl zastaven v Olbramovicích a na místo nehody přijelo v krátké
době četnictvo, táborské gestapo a „Zugüberwachung“
z Benešova. Dílna pro opravy železničních vozidel v Táboře dostala příkaz, aby na místo nehody ihned odeslala
všechny zaměstnance. Po 15. hodině dojel z Tábora osobní vlak s několika stovkami dělníků. Ti trať kolem 23. hodiny zprůjezdnili. Rychlík s protektorem nabral zpožděním více než deset hodin. Obviněn byl pouze výpravčí
Dluhoš, který byl vyšetřován a celou noc a následující
den byl nucen provádět rekonstrukci situace za účasti
gestapa a zástupců Ředitelství drah v Praze a ministerstva dopravy. Úmyslná účast na nehodě mu dokázána
nebyla, proto byl osvobozen. Vlastivědný klub Votice
Vaše dotazy, doplnění či připomínky uvítáme na adrese: kronika@votice.cz
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Informace o dotacích
Statní fond životního prostředí vyhověl oběma našim
žádostem o dotaci a shodně poskytne 80% z celkových
uznatelných nákladů jak na akci „Posílení vodárenské
soustavy Střezimíř“, tak i na akci „Posílení vodárenské
soustavy Bonkovice“. Nyní se budou podepisovat smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení firmou G-servis
Praha spol. s r.o. Nové zdroje se začnou vrtat vzápětí.
Pořízení nového dopravního automobilu pro hasiče je
podpořeno částkou 400tis.Kč od Generálního ředitelství
hasičského záchranného sboru a částkou 350tis.Kč od
Středočeského kraje. Vůz je objednán. Předpokládaný
datum předání je do konce roku 2020.
Čekáme na vyjádření Ministerstva financí k podané
žádosti o dotaci na půdní vestavbu dvou nových obecních bytů v čp.47.

Konečně je vyhlášena vhodná výzva k podávání žádostí u
MAS Krajina srdce – máme připraveny všechny podklady
a právě podáváme žádost na vybudování slibované
klubovny mladých hasičů v podkroví hasičského domu
čp. 152. Souvisí s tím i výměna oken a dveří celé budovy.
U stejného zdroje zkoušíme požádat o dotaci na nový
mobiliář (stoly, židle) na sál obecní hospůdky čp. 25.
Již po druhé jsme nebyli úspěšní s žádostí u Středočeského kraje na dotaci na pořízení nových přileb, zásahových obleků a dalšího dovybavení naší jednotky SDH.
Letošní rok Ministerstvo pro místní rozvoj nevyhlásilo
výzvu k podávání žádostí na rekonstrukci místních komunikací. Plánované (nutné) rekonstrukce místních komunikací, které jsme chtěli začít ulicemi na Nádraží se tak
odkládají.

„Ve Střezimíři pěkně od podlahy“
To je název přihlášeného a Radou Středočeského kraje schváleného jako uskutečnitelného projektu v rámci participativního krajského rozpočtu.
Předmětem projektu je rekonstrukce podlahy
kulturního a sportovního sálu obecního domu
čp.25 (bývalého pohostinství) - prostoru komunitního a spolkového života všech obyvatel Střezimíře. Od nejmenších dětí (karnevaly,
cvičení, sálové soutěže) přes střední generaci
(plesy, obecní slavnosti, zábavy, taneční tréninky) až po aktivní seniory (harmoniky, besedy, srazy).
Navrhujeme kompletní rekonstrukci parketové podlahy obecního sálu, která je nyní ve zcela nevyhovujícím stavu. Sál v čp. 25
je jediný a zároveň v obci největší prostor, kde lze uspořádat akci
pro větší počet lidí. Obec objekt bývalého pohostinství zakoupila v roce 2019 ve značně poškozeném stavu. Po většině dobrovolnickou činností místních se podařilo už hodně opravit. Ale
parketová podlaha je v tak žalostném stavu, že se musí udělat
zcela nová. Sál s novou podlahou pak bude bezpečný nejen při
trénincích našich mladých hasičů a nácviku lidových tanců místního folklórního souboru, ale i při karnevalech, spolkových bá- Po nutné rekonstrukci podlahy, se výrazně zvýší
lech, sportovních soutěžích, koncertech, besedách a obecních komfort a zejména bezpečnost při pohybu na sále,
který využívají všechny spolky na území naší obce
slavnostech.
– ať už jsou to hasiči, myslivci, ženy, …
Úspěšně jsme prošli procesem návrhu a podání projektu. Nyní nás čeká období finálového hlasování:
Na začátek trochu statistiky.
16.
května – 15. června.
V roce 2019 bylo vypůjčeno 620 knih
Hlasuje se na internetových stránkách:
(z vlastního i výměnného fondu).
mujkraj.kr-stredocesky.cz/hlasovani
Návštěvnost knihovny byla 403 čtenářů.
Dle pravidel hlasovat mohou pouze osoby s trvaKulturních akcí se účastnilo 122 zájemců
lým bydlištěm na území Středočeského kraje a starší
(Noc s Andersenem, tvoření vánočních ozdob, kavárnička).
18 let.
Plánované akce letošního roku se zatím všechny neuskuteč- Finanční spoluúčast obce je 40.000,- Kč. Jde o částku,
nily, ale po uvolnění vládních nařízeních jistě něco připravíme. kterou jsme formou dobrovolného vstupného přiOd 27. 4. 2020 je opět obnoven normální provoz knihovny.
spěli do pokladničky při obecních oslavách naší osmiVaše knihovnice Jaruška Králová a Ing. Jaroslava Pohanová stovky.
Poděkování za vstřícnost a ochotu dovážet objednané Děkujeme za podporu ve finálovém hlasování a těknihy až do domovů čtenářům v době uzavření knihoven šíme se na všechny při akcích, na kterých to ve Střezimíři na sále rozjedeme PĚKNĚ OD PODLAHY!
pro veřejnost patří oběma našim knihovnicím.
Příspěvky obce,
Květuše Kyptová, Bonkovice
starosta obce Bc. Miloš Jelínek

Informace z naší knihovny
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Něco málo z historie
myslivosti na Střezimířsku
Myslivost na Střezimířsku má bohatou historii a tradici. Myslivecké sdružení Střezimíř vzniklo počátkem padesátých let minulého století. O jeho vznik se zasloužili pánové Zákostelecký František, Barhoň Václav
a Skrčený Augustýn.
Myslivecké sdružení hospodařilo na 800 ha
nepřetržitě až do roku 1982, kdy bylo nedobrovolně přičleněno k mysliveckému sdružení Mezno, v rámci reorganizace na okrese
Benešov.
13. 6. 1992 proběhla ustavující schůze mysliveckého sdružení Střezimíř, kde bylo dohodnuto a odsouhlaseno odtržení od mysliveckého sdružení Mezno k datu1. 4. 1993
a název mysliveckého sdružení Lipka Střezimíř.
O odtržení od MS Mezno a obnovení MS
Střezimíř se zasloužili pan Pavlík Pavel, Karda
Jaroslav st., Petr František, Střelka Pavel st.,
Pavlík Petr a Neuman Miroslav.
Myslivecké sdružení Lipka Střezimíř hospodařilo na honitbě HS Střezimíř-Libenice
o výměře 1278 ha.
V roce 1995 došlo na žádost paní Poštýnské k přičlenění jejích lesních pozemků k
HS Borotín a výměra honitby HS StřezimířLibenice klesla na 995 ha.
V roce 2009 došlo k ukončení činnosti mysliveckého sdružení Lipka Strezimíř pro rozdílné názory některých členů na provozování myslivosti a činnosti mysliveckého
sdružení samotného.
Většina členů bývalého mysliveckého sdružení Lipka Střezimíř založila myslivecké sdružení Skalice Střezimíř a začalo na honitbě HS
Střezimíř-Libenice od 1. 4. 2009 hospodařit.
V loňském roce byla podepsána smlouva
o nájmu honitby s HS Střezimíř – Libenice
na dalších 10 let a to do 1. 5. 2029.
V naší honitbě převažuje zemědělská půda
- 699 ha, lesní půda - 286 ha, vodní plochy 10 ha, celková výměra honitby činí 995 ha.
Hlavní zvěří je zvěř srnčí, dále se v menší
míře vyskytuje zajíc a bažant. V současnosti
dochází ke zvyšování početních stavů černé
zvěře a tím i přibývá škod na polních kulturách. Tyto škody se snažíme zvýšeným
odlovem minimalizovat.
Závěrem bychom chtěli požádat všechny,
kteří rádi tráví svůj volný čas v přírodě, a
zejména pejskaře, aby v tomto jarním období, kdy začíná kladení a líhnutí mláďat,
brali na tuto skutečnost ohled a své chování v přírodě této skutečnosti podřídili,
za což děkujeme.
Ing. Pavel Pavlík

Tři setkání střezimířských občanů
v závěru loňského roku
Před koncem roku se sešel „Babinec“ v místní hospodě, aby se
zavzpomínalo, co nám uplynulý rok přinesl. K dobré náladě zahráli
bratři Říhovi. Na Silvestra se na Větrově u altánu tradičně opékaly
buřtíky. Přítomní si popovídali, ochutnali donesené dobroty, zahřáli
se punčem nebo horkým čajem. Počasí nebylo zcela zimní, chyběla
sněhová přikrývka. Studený nárazový vítr byl připomenutím zimního
období. Další místo, kde se poslední den v roce setkala parta přátel
sportu, bylo hřiště na Nádraží. Tam se sehrálo tradiční fotbalové
utkání.
Jarka Jelínková (Foto: archiv obce)

Vyráběly jsme ozdoby na obecní stromeček
Koncem listopadu loňského roku se v obecní knihovně sešly místní
děti se svými maminkami, aby vyrobily vánoční ozdoby na vánoční
stromeček. Možností jaké ozdoby vyrobit bylo mnoho, a tak děti
nelenily a ukazovaly svojí kreativitu. Vyráběly ozdoby z brček, stříhaly
z alobalu, ale nejvíce ozdob vyrobily ze šišek, na které lepily skořápky
od vajíček nebo je malovaly různými barvami a zdobily třpytkami. Pro
ty nejmenší byl připraven dětský koutek s hračkami, aby mohly svoji
kreativitu ukázat aspoň jejich maminky. Akce se zúčastnilo šest maminek a deset dětí, které byly odměněny teplým čajem a čokoládovými medailemi. Nejlepší odměnou však pro ně byla možnost si
1. prosince vlastnoručně vyrobené ozdoby zavěsit na obecní vánoční stromeček, který byl za zpívání koled slavnostně rozsvícen.
Katka Jelínková (Foto: taktéž K. J.)

– starosta HS Střezimíř - Libenice
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Upozornění OÚ Střezimíř
Od 18.3.2020
je stále v platnosti

vyhlášený zákaz
napouštění bazénů, mytí
aut a zalévání pitnou
vodou z obecních
vodovodů v Bonkovicích
a ve Střezimíři!

TENISOVÝ
KURT
STŘEZIMÍŘ
Správcem a osobou zodpovědnou za provoz je Luboš Šedivý

tel. pro rezervace: 722 447 035
Pan Šedivý vede evidenci pronájmu tenisového kurtu
a vybírá poplatky za jeho použití.
Provozní doba:
každý den
od 09.00 do 20.00 hodin
Ceník pronájmu:
„místní občané“
50,- Kč / hod.
„přespolní občané“ 100,- Kč / hod.
Možnost zapůjčení tenisových
raket (30,- Kč/1 ks + míčky zdarma)
Vstup povolen
v obuvi s hladkou podrážkou.
Před opuštěním kurtu upravte
povrch síťovačkou.

Představení třech členů SDH Střezimíř
První představovanou hasičkou je Sofie Brázdová.
1. Kde bydlíš a v jaké kategorii soutěžíš?
Bydlím ve Střezimíři a soutěžím za mladší žáky.
2. Co Tě potěšilo na poslední soutěži v hasičském
sportu?
Na poslední soutěži mě potěšilo, že jsme získali bronz
v uzlové soutěži.
3. Kdo je Tvým vzorem?
Moje starší sestra Linda.
4. Jaké povolání bys chtěla v životě vykonávat?
Chtěla bych být paní učitelkou na základní škole.

Druhý, kdo se nám představí je Filip Opelka.
1. Kde bydlíš a v jaké věkové kategorii soutěžíš?
Bydlím v Borotíně, je mi 12 let a soutěžím v kategorii
starší žáci.
2. Co Tě potěšilo na poslední soutěži v hasičském sportu?
Na poslední soutěži i na všech ostatních mě potěší
úspěchy mé i všech ostatních z týmu.
3. Kdo je Tvým vzorem?
Vzor asi nemám, prostě se snažím být sám sebou.
4. Jaké povolání bys chtěl v životě vykonávat?
Chtěl bych být hasičem, protože obdivuji, co vše dělají
pro ochranu ostatních.

Třetí nám na otázky odpovídala Linda Brázdová.
1. Kde bydlíš a v jaké kategorii soutěžíš?
Bydlím ve Střezimíři a soutěžím v kategorii starších žáků
a třetím rokem jsem v kategorii dorostenek.
2. Co Tě potěšilo na poslední soutěži v hasičském sportu?
Potěšilo mě, že jsme s holkama z týmu vybojovaly zlato.
3. Kdo je Tvým vzorem?
Nemám určitý vzor, ale obdivuji lidi, kteří si jdou za svým
cílem.
4. Jaké povolání bys chtěla v životě vykonávat?
Jednou bych se chtěla stát policistkou.
Ptal se trenér mladých hasičů Pavel Střelka ml. – Foto: taktéž P.S.ml.

Z dění zásahové jednotky SDH Střezimíř
JSDH Střezimíř vyjela dne 10.4.2020 k požáru hnojiště
do Bonkovic. Požár byl likvidován za pomoci jednoho
proudu C a s pomocí nakladače a cisterny poskytnutými
soukromými zemědělci.
O den později, tzn. 11. 4. 2020 jednotka vyjela k požáru lesního porostu
do katastru obce Červený Újezd. U události zasahovala společně s HZS
Benešov, HZS Sedlčany, JSDH Votice, JSDH Miličín, JSDH Červený Újezd,
JSDH Sedlec-Prčice. Na místě jednotka zabezpečovala doplňování cisteren na zřízeném čerpacím stanovišti.
Bc. David Kmoch – velitel zásahové jednotky

Beseda s historikem PhDr. Zouzalem

V podvečer 12. března se sešlo několik posluchačů na přednášce
PhDr. Tomáše Zouzala. Přítomní vyslechli zajímavé návody, jak a především kde všude je možné získat informace k sestavování rodokmenů. Přednášející s sebou přivezl snímky z archivních pozemkových
knih a názorně na střezimířském rodákovi ukázal, jaké informace je
možné díky badatelské práci získat. V závěru přednášky zodpověděl
dotazy posluchačů a představil svou knihu z doby okupace za 2. světové války.
Jarka Jelínková

Letošní masopust
Sněhulák Olaf, medvěd i moucha „Cé-cé“
byli k vidění v průvodu. A nejen oni. Mezi další masopustní maškary v sobotu
15. února ve Střezimíři patřili i čerství
novomanželé, brouk Pytlík , jednorožec,
miminka či čmelák, prasátko, vlk s Karkulkou a mnoho dalších. Měsíčník, Slunečník a Větrník se postarali o muziku
doprovázející radující se průvod. Masopustní veselice po návštěvě v Bonkovicích pokračovala ve večerních hodinách
v místní obecní hospůdce.
Jarka Jelínková (Foto: archiv obce)
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Cestovatelské besedy
Navštívili jsme Nový Zéland
První cestovatelská beseda v roce 2020 se uskutečnila
ve Střezimíři v bývalé škole v sobotu 11. ledna.
Seznámit se zážitky z poznávacího výletu na opačnou
stranu zeměkoule nás přijel Mgr. Miroslav Pikhart. Svou
expedici s kamarády podnikl na přelomu roku 2018 a
2019. Vyprávěním se spoustou fotografií a posouváním
se po mapě Nového Zélandu nás provedl jak po severním, tak i po jižním ostrově. Nahlédli jsme do zvyků původního obyvatelstva, seznámili se s architekturou měst,
poznali exotická zvířata a ptactvo. Nezapomenutelné budou pohledy na úžasnou krajinu, s jezírky, sopkami a zvlněným terénem. A v neposlední řadě i na fotografie, kde
vánoce se slaví na pláži.

Podívali jsme se také do Indonésie
Ve čtvrtek 20.února jsme bez mnoha hodin strávených
v letadle mohli „navštívit“ Indonésii.
Rodák z Bonkovic, Jiří Hruška, připravil pásmo fotografií
a videí z Bali a několika sousedících ostrovů.
Po 23 letech, které tam strávil na potápěčské základně
a později na vybudovaném hotelovém Selang Resortu
má mnoho zkušeností a zážitků se životem na opačné
straně zeměkoule. Se svými hosty podniká dobrodruž-

Labutěnky a jejich kroje
Ráda bych Vás seznámila s vývojem našeho tanečního
souboru „Labutěnky“ co se týká jejich krásných převleků. Zprvu, když si myslely, že nacvičí a zatancují jen
jednou ku příležitosti 800. výročí od první zmínky o naší
vesničce, půjčily si haleny a sukně v divadelní půjčovně
v Českých Budějovicích. Ovšem sehnat dvanáct stejných
krojů není nic snadného. Ani finanční náročnost včetně
komplikované dopravy nebyla zanedbatelná. Proto se
rozhodly, že si ušijí své vlastní kroje. Za podpory obce a
darů od spoluobčanů se jim podařilo získat jak materiál,
tak i např. skříně na uskladnění nových krojů, tyče na zavěšení, nebo malý mandl.
Členka tanečního souboru – Maruška Zíková je šikovná
švadlena. Do současné doby zhotovila vše, v čem je můžeme vidět tancovat při různých kulturních akcích. Ať už
jsou to červené, modré nebo zelené sukně, bílé halenky
z kvalitního nemačkavého materiálu pošité krajkami, kte-

Foto: archiv obce

né výpravy po okolních ostrovech a ostrůvcích. Setkání
s domorodými obyvateli nebývá vždy zcela bezproblémové a je třeba mít znalého místního průvodce. Díky
potápěčské základně jsme měli možnost nahlédnout i
pod hladinu, kde se to barevnými a různě tvarovanými
živočichy jenom hemžilo. Kdo se chce na Selang Resort
přijet podívat, bude vítán.
Příznivci a cestovatelé,
přednášky o Nepálu a Malajsii, které byly plánované na jaro
a nemohly se uskutečnit, budou zahrnuty v příštím seriálu
cestovatelských besed. Upoutávky s termíny jejich konání Vás
čekají v dalším čísle Občasníku.
Jarka Jelínková

ré se samozřejmě žehlit musí, vestičky, které byly průkopnicemi v její tvorbě nebo čepečky, spodničky a ostatní
doplňky. Práce jí jde od ruky. Možná už by měla vše
plánované dávno ušité, kdyby nenastala virová epidemie
a nepřerušila práce z důvodu šití roušek. Ani Labutěnky
se nemohly scházet ke svým pravidelným tanečním hodinám. Ale už se těší, až jim to bude umožněno.
A kdy nám předvedou, co se naučily a jak jim to v nových
krojích sluší? Odpověď byla jasná. Až bude nová podlaha
na sále obecní hospůdky, určitě bude na co koukat.
Proto i jménem tanečního kroužku čtenáře Občasníku
žádáme o hlasování, které probíhá na internetových
stránkách www.mujkraj.kr-stredocesky.cz/hlasovani až
do 15. června.
Bohužel nám nemohou dát svůj hlas příznivci z Jihočeského kraje, i přesto víme, že se „Labutěnky“ těší také
jejich výrazné podpory.
Jarka Jelínková

Činnost spolku ŽeČeS Střezimíř
Spolek Železnice Česká Sibiř uskutečnil každoroční členskou schůzi
dne 21. 2. 2020. Zhodnotil akce v uplynulém roce 2019, kterých
nebylo málo. A plány letošního roku byly velké. Přišly další nabídky
na ukázku a svezení se naší drezínou Vlaštovkou, která by nezahálela. Bohužel situace se díky vládním omezením vyvinula zcela jinak.
Ještě 10 .března jsme uskutečnili brigádu na vyproštění kolejových
vozíků ve stanici Střezimíř, které se dají použít na výrobu nových
drezín. Děkujeme všem, co nám pomohli. Dále jsme na dálku zajišťovali zájezd ŽeČeS 2020, abychom fanoušky a příznivce opět
dovezli na zajímavá místa, jako každý rok. Situace ohledně omezení
se každým dnem mění a my se nevzdáváme myšlenky, že nakonec
zájezd uskutečníme.
Děkujeme všem za vaší podporu a těšíme se na další spolupráci
i v tomto poněkud „jiném“ roce 2020. Za spolek Jaroslav Kmoch ml.
6
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Výstavba nového železničního koridoru Vzpomínky pamětníků – paní Marta Pavlíková

Foto: Ing. Jan Pohan

Mnozí občané se zájmem sledují výstavbu koridoru a v návaznosti na to i jak se mění ráz okolní krajiny. Některé
zajímá, jak dlouho se bude ještě razit a odstřelovat tunel
spojující Střezimíř a Mezno. Podle informací OHL ŽS, a.s.,
který je dodavatelem stavby, je plánované proražení zmiňovaného tunelu v 1. polovině měsíce srpna, v případě, že
vše bude pokračovat podle plánu. Délka tunelu po jeho
dokončení bude 840 m.
Další aktuální informace o průběhu stavby jsou měsíčně
zveřejňovány na webových stránkách obce.
Jarka Jelínková

Dětský karneval a oslava MDŽ
na sále střezimířské hospůdky
První březnový den děti v maskách princezen, pirátů, strážců zákona či dráčků a všech možných pohádkových bytostí
soutěžily v mnoha disciplínách. Do soutěží byli vtaženi také
tatínkové. Výhercem se stal ten, který po snědení sušenky
první pískl. Maminky se zase zapojily do tance se svými
dětmi. Letní herecká škola, která letošní karneval organizovala, se postarala o reprodukovanou hudbu a spolu s SDH
a obcí o bohatou tombolu.

Foto: archiv obce

Další březnová akce, která se ve vsi konala, byla oslava
Mezinárodního dne žen. Překvapením nejen pro maminky
bylo taneční vystoupení místního tanečního souboru Labutěnky s dětmi ze Základní školy v Borotíně. Slavnostní odpoledne a podvečer doprovázela hudbou skupina sourozenců Říhových s houslistou Janem Hanzalem. Ženy si popovídaly a při drobném občerstvení zavzpomínaly na doby,
kdy v obci bývala škola a karnevaly zde byly vyhlášenou
dětskou zábavou.
Jarka Jelínková

1. Jak vzpomínáte na své dětství a léta školou povinná?
Vyrůstala jsem ve Stupčicích, do školy ve Střezimíři jsem
začala chodit v roce 1939. Ředitelem zdejší školy byl pan
Alois Zemánek. Ten byl však záhy nejen z této funkce, ale
i ze svého učitelského povolání odvolán z důvodu jeho
působení jako legionáře v I. světové válce. Na jeho místo
nastoupil pan učitel Karel Krejčí.
Škola byla tehdy trojtřídní a chodilo do ní kolem 100 žáků. Vyučovali nás učitelé Josef Sedláček, Josef Tůma a na
ruční práce paní učitelka Marie Syrová.
2. A vaše vzpomínky spojené se Střezimíří?
Po válce se i obec Střezimíř začala probouzet k životu.
Znovu začaly pracovat některé organizace – já začala
chodit s děvčaty do Sokola.
Sokol měl tělocvičnu v hostinci u Koubků. Cvičili muži,
dorostenci, žáci, dále pak ženy, dorostenky a žákyně pod
vedením Dany Zikmundové a Antonie Novotné. V roce
1948 byl v Praze Všesokolský slet, kterého jsme se zúčastnily jako dorostenky v počtu 12. Byly to opravdu
nezapomenutelné zážitky.
Pamatuji, že v té době byla v obci 2 řeznictví, 2 pekařství,
5 koloniálních obchodů, 2 krejčovství, ordinace zubního
i praktického lékaře.
3. Jak hodnotíte svůj život prožitý v naší obci?
Můj život byl spjatý s prací ve zdejší škole. V roce 1969
jsem začala pracovat jako ředitelka základní školy ve
Střezimíři. Spolu se mnou zde učila paní učitelka Marie
Procházková a pak paní učitelka Jaroslava Sedláčková.
Škola byla dvoutřídní a navštěvovalo ji tehdy kolem
45 žáků. Počátkem 70. let začala celková rekonstrukce
školy. S tehdejším předsedou MNV, panem Aloisem
Kubíčkem st., jsme s velikým úsilím vybudovali ve Střezimíři i mateřskou školu. Společně jsme obcházeli občany
nejen Střezimíře, ale i Libenic, Stupčic a Bonkovic, aby byl
ve školce potřebný počet dětí. A povedlo se. Odborem
školství byla hodnocena za jednu z nejlepších. V roce
2003 byla její činnost společně se základní školou ukončena. To, co bylo pracně vybudováno bylo rozhodnutím
tehdejšího obecního zastupitelstva v rámci úspor zrušeno. Škoda, myslím si, že život obce to velice poznamenalo.
4. Co byste přála naší obci do budoucnosti?
I ve svých letech stále věřím, že naše obec bude opět
vzkvétat a lidem se tu bude krásně žít.
Paní Marty Pavlíkové se na vzpomínky
ptala redaktorka Hana Pavlíková. (Foto: archiv obce)

Významná životní výročí v první polovině roku 2020
oslavujeme s těmito občany:

60 let

70 let

80 let

90 let

Petr Pavlík

Josef Dvořák
Alena Kakašová

Věra Zíková
Vladimír Peršín

Jan Kratochvíl

Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme vše nejlepší.
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Plánované akce
Sobota 30.5.2020
Sobota
Neděle

13.6.2020
14.6.2020

Neděle

16.8.2020

Mezinárodní den dětí
Myslivecké sdružení
Zájezd ŽeČeS

14:00 hod. myslivna v Bonkovicích
odjezd 5:30 hod. z návsi ve Střezimíři

Vítání nových občánků

10:00 hod.

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

Služby v obci
Obecní úřad

Bc. Miloš Jelínek
Miloslava Mindlová

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
Obecní
hospoda

Pondělí 8:00 – 11:00 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.
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.

Pondělí 8:00 – 10:30 hod.
8:00 – 10:30 hod.
Úterý
8:00
– 10:30 hod.
Středa
Čtvrtek 8:00 – 10:30 hod.
8:00 – 10:30 hod. 15:00 – 16:00 hod.
Pátek
Sobota 8:00 – 11:00 hod.
Psychoterapie,
Yvona Kunová
Dle dohody,
pomoc rodinám
Tel.: 607 510 366
převážně
s onkologickým
pátek - pondělí
onemocněním
Možnost
Kontaktní telefon:
Otevřeno příležitostně
pronájmu
starosta Bc. Jelínek 739 077 908 při pořádání spolkových
pro pořádání
místostarostka R. Dvořáková
a obecních akcí
soukromých akcí
733 508 433

Čerstvé informace z MŠ a ZŠ Borotín jsou dostupné v aktualitách našeho obecního webu
Webové stránky školy v Borotíně jsou nově navázány na náš obecní web. Rodičům i dětem tak neuniknou žádné
důležité informace. Novinky se současně zveřejňují jak na webu borotínské školy, tak i v sekci aktualit
střezimířského webu.
Bc. Miloš Jelínek

Výzvy, ztráty a nálezy, k zamyšlení . . .
Velké díky všem dopisovatelům, kteří se aktivně zapojují při vydávání obecního plátku a všem, kteří nám
zasílají fotografie.
Uzávěrka dalšího čísla „Občasníku“ bude 31.10.2020. Své postřehy, připomínky nebo články o aktivitách
všech našich spolků prosíme předat elektronicky na adresu Občasníku (obcasnik.strezimir@seznam.cz)
nebo v tištěné podobě do schránky obecního úřadu.
Předem děkujeme.
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