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Letos si připomínáme
významné výročí - 800 let
od první zmínky obce Střezimíř
Nejprve něco málo z historie obce:
První písemná zpráva o obci je z roku 1219, tedy z doby
vlády Přemysla Otakara I., kdy obec držel Předslav (Předislav,
Přech) ze Střezimíře. Vladyka Předslav se v roce 1219 podepsal jako svědek na listině, v níž král Přemysl Otakar I.
postoupil milevskému klášteru svou dědinu Bojenici. Od některého ze zdejších vladyků byl založen kostel, blízko kterého stávala tvrz, zřejmě v místech dnešního zámku. Bývala
podle středověkého způsobu obehnána příkopem a valy.
První záznam o gotickém kostele svatého Havla je z roku 1352,
kdy farnost patřila k vltavskému děkanátu. V husitských dobách farnost spravovali utrakvističtí kněží, po celé 17. století
byla farnost kvůli nedostatku kněží neobsazená a bez bohoslužeb. V roce 1709 nechal majitel Střezimíře rytíř Stanislav
Felix (Šťastný) Straník z Kopidlna zdejší duchovní správu
obnovit, tj. zřídit obydlí kněze a důkladně rekonstruovat
kostel sv. Havla. První střezimířští duchovní pocházeli převážně z řádů sv. Františka a sv. Augustiána. Rytíř Stanislav
Felix Straník z Kopidlna zemřel dne 13. února 1719 ve věku
59 let a je pochován v chrámu sv. Havla před hlavním
oltářem. V poslední vůli z roku 1717 odkázal nemalou část
financí duchovnímu správci ve Střezimíři. Od roku 1735 zde
krátce působil administrátor Antonín Pávek, po něm následoval František Kormout (Kormauth), jenž tu vedl duchovní
správu v letech 1735-43. Roku 1741 věnoval rytíř Ferdinand
Myslibor Bořek Hamza ze Zábědovic, švagr tehdejšího majitele Střezimíře rytíře Filipa Jakuba Straníka z Kopidlna, 100
zlatých na věčnou fundaci, aby každého dne byla zakoupena za jeden krejcar vosková svíce a zapálena před obrazem
Panny Marie v střezimířském kostele sv. Havla. Po Františkovi Kormoutovi vystřídali se ve Střezimíři tito administrátoři: Jan Pavel Vodička 1743-61, Vojtěch Slunečko 1761-64,
Benedikt Vilhelm 1765-67, Jan Schmidt 1767-69, Václav
Fabian 1769-1774, Václav Sádecký 1774 a Jan Pavel Polz,
jenž tu zemřel roku 1843. Až roku 1843 byla zdejší administratura znovu povýšena na farnost. Prvním farářem stal se
Prokop Hinkelmann, jenž tu působil téměř celých 42 let až
do své smrti v roce 1885. Roku 1852 koupil Střezimíř belgický šlechtic Jan Křtitel ď Hoope. Nechal svatostánek opět
opravit a daroval mu křížovou cestu na plátně malovanou od
belgického malíře Julia Boulangera. Roku 1936 odsud odešel poslední zdejší farář, v dalších desetiletích zde sloužili
dojíždějící kněží. Kolem roku 1995 prošel kostel dalšími
opravami. V 90. letech 20. století v souvislosti se zřízením
plzeňské diecéze byla střezimířská farnost převedena z pražské arcidiecéze do českobudějovické diecéze.

Od druhé poloviny 15. století byla Střezimíř rozdrobena na
několik dílů patřících k různým panstvím. Kolem roku 1690
ves získal od Vratislavů z Mitrovic majitel Jemniště, Gotthard
Miseroni z Lisonu, za jehož panství se stala opět samostatným statkem a byl zde vybudován zámek. Poslední z rodu
Stráníků Filip Jakub prodává Střezimíř Janu Malovcovi z Malovic. Po Janu Malovcovi se zde vystřídala celá řada majitelů,
z nichž stojí za zmínku Jan Jeník z Bratřic, bývalý důstojník
rakouské armády, zvaný „bílý oficír“ a díky svým názorům
i jako „poslední táborita“. Posledními majiteli zámku je rodina Rieglova, za které byl zámek roku 1924 přestavěn do
dnešní podoby.
Dle pověsti Střezimíř dostala jméno od zakladatele Střezimíra asi v 11. století. Její jméno naznačuje, proč byla založena: střežiti mír. A k tomu zvolil zakladatel velmi příhodné
místo: z návrší, kde je kaplička sv. Vojtěcha, rozvírá se na
všechny strany, zvláště k jihu, krásný a daleký rozhled a tak
se Střezimíř výborně hodila za strážiště ke střežení starých
žup. Odtud dávaly stráže znamení ohněm.
V roce 1870 byla zřízena železniční stanice se dvěma kolejemi nejprve pojmenovaná Stupčice. Nynější staniční budova byla vystavěna v roce 1894 a železniční stanice je nejvyšším bodem (588,747 m) na trati od Prahy do Vídně.
Pošta byla zřízena v roce 1899 a udržovala spojení se stanicí
Stupčice a s Nadějkovem. Na poště, při níž je od roku 1929
telefon, bylo možno podávat i telegramy, které se předávaly
telefonicky železniční stanici ve Stupčicích. V roce 1929 byl
do obce zaveden elektrický proud.
Střezimířská škola je připomínána od roku 1719. V roce 1856
byla postavena nová školní budova, která vyhovovala hygienickým i kapacitním požadavkům tehdejší doby. Působili zde
vynikající učitelé. Zasloužili se o místní korniku, která byla
založena řídícím učitelem Františkem Kovářem v roce 1929.
Sbor dobrovolných hasičů byl v obci založen 1. 3. 1896 z podnětu rolníka Vojtěcha Bohuslávka z čp.9 a Viléma Stejskala majitele hostince čp.25.
Zdejší tělocvičná jednota Sokol ustavila se dne 25. 4. 1920
na popud místního obchodníka Emanuela Berana a Štěpána
Figara - úředníka dráhy.
Od ledna roku 1905 aktivně ve Střezimíři pracovala také Čtenářsko – ochotnická beseda. Poslední divadelní představení
– frašku o třech jednáních – „Osudové jmeniny aneb Nevinný dáreček“ sehráli činovníci besedy 26. 12. 1922.
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800. výročí naší obce náležitě oslavíme!
Toto významné výročí si budeme připomínat v průběhu celého roku 2019.
Změnili jsme naší úvodní webovou stránku – pod názvem naší obce
se hrdě hlásíme k této události.
Jsou připraveny reklamní předměty, které budou poprvé k dostání
18. května nejen nám místním, ale i účastníkům legendárního Pochodu
Praha – Prčice, který tradičně naší obcí v květnu prochází. Kšiltovky,
hrnky, deštníky, pastelky, tužky, odznaky a přívěsky zakoupíte v tento
den v otevřeném hasičském muzeu na návsi.

K příležitosti osmistého výročí je vydána
turistická známka. Výroční turistickou
známku lze už teď zakoupit v prodejně
potravin v centru obce za 35,- Kč.

A na havelském posvícení 19. října tu "osmistovku" oslavíme společně se všemi rodáky !
Zveme naše rodáky na historicky první sraz – přijďte, zavzpomínejte a bavte se s námi. Rezervujte si už teď datum
19. října 2019, protože to na sále střezimířské hospody bude opravdu veselo! Rodáci – už nyní se můžete na akci
registrovat a to buď telefonicky na tel.č.: 737 547 900 (Bc. Jaroslava Jelínková, kronikářka obce) nebo na e-mail:
obecstrezimir@seznam.cz Podrobný program zveřejníme v dostatečném předstihu.
Za obec všechny srdečně zve starosta Bc. Miloš Jelínek.

Pro zajímavost statistické
údaje z roku 1932
Ve vsi Střezimíř žilo v tomto roce 480
obyvatel, byl zde poštovní úřad, telegrafní úřad, telefonní úřad a katolický kostel.
Evidovány byly tyto živnosti a obchody:
výroba cementového zboží, holič, 4 hostince, 2 kováři, 2 krejčí, 2 obuvníci, 3 pekaři, 5 pojišťovacích jednatelství, řezník,
4 obchody se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro Střezimíř, obchod
s hospodářskými stroji, 3 trafiky, 2 truhláři, obchod s uhlím a velkostatkář Warga.

Znak obce Střezimíř
Ikonografie k obecním symbolům
Ve stříbrném štítě, pod stříbrnomodře devětkrát nahoru lomeně
dělenou hlavou štítu, na zeleném
návrší vykračující červený kohout
se zlatou zbrojí, červeným hřebínkem a zelenou
lipovou větvičkou s pěti listy v zobáku. Modrostříbrná hlava štítu je inspirována erbem Miseroniů z Lisonu, kteří po staletích rozdrobenosti
Střezimíře spojili vše opět v jeden celek a samostatné panství. Počet „zubů“ pilového řezu je
pět a shoduje se s počtem částí v obci. Kohout
ukazuje k zasvěcení místního kostela sv. Havlovi.
Geografickou polohu obce znázorňuje vrch, na
kterém kohout stojí. Barva kohouta jako červená byla volena záměrně, protože např. černý
kohout, či bílý kohout v modrém poli by mohl vyvolávat u znalců šlechtické heraldiky nežádoucí
asociace. Červeno-stříbrná odpovídá barevnosti
erbů některých historických vlastníků obce, resp.
červená, či stříbrná byla součástí jejich erbů.
Počet částí obce symbolizuje počet listů na lipové větvičce v zobáku kohouta. Lipová větvička
odkazuje na památnou lípu v obci.
Zdroje: weby obce Střezimíř, Wikipedie, Středočeské-zámky
a kroniky obce Střezimíř
Sestavil: Bc. Miloš Jelínek
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Pohlednice okolo roku 1930

Trápí nás sucho
Prioritu nejvyšší mají nyní opatření, která napomohou vyřešit nedostatek pitné vody jak v Bonkovicích, tak i ve Střezimíři. V nejbližších dnech očekáváme doručení kladného rozhodnutí z Vodoprávního úřadu města Votice, které nám umožní provedení vrtů
v určených lokalitách. O jeden vrt posílíme dva stávající zdroje
vodovodu ve Střezimíři a roubenou studnu v Bonkovicích doplníme
také novým vrtem, který bude nedaleko tamního vodojemu. Oba
nové zdroje se budou vrtat do hloubky 60ti metrů. Měly by do
budoucna, i s plánovanou výstavbou nových rodinných domů v lokalitě Nádraží, vyřešit lepší zásobování pitnou vodou všem. V souběhu s vyřizováním administrativy pro získání povolení k nakládání
s vodami se připravují také podklady pro podání žádosti o investiční
dotaci od Státního fondu životního prostředí. Pokud s naší žádostí
uspějeme a dotaci získáme, bude následně s vítězem připravovaného výběrového řízení uzavřena smlouva o dílo.
Oba naše katastry (Střezimíř i Bonkovice) jsou podle odborných
průzkumů a aktuálního sběru dat zařazeny v tzv. „suchých oblastech“. Po loňských zkušenostech a na základě nepříznivých prognóz
apeluji na všechny k co nejšetrnějšímu hospodaření s pitnou vodou!

Z výše uvedených důvodů je do odvolání v platnosti zákaz
zalévání, mytí aut a napouštění bazénů pitnou vodou
z obecního vodovodu v Bonkovicích a Střezimíři !
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Dění v knihovně
V knihovně proběhla jako každý rok akce
Noc s Andersenem. Letos tomu bylo
v pátek 29. března v podvečerním čase.
Za četby jedné z autorových pohádek
O ošklivém káčátku děti malovaly obrázek k danému tématu a tvořily jarní motýlky. Účast byla hojná, přišlo dvanáct
dětí v doprovodu pěti rodičů. Tradiční
lampionový průvod za zvířátky u Zíků
se v závěru večera vydařil.
Další akce „Pasování na čtenáře“, která se uskutečnila v knihovně v sobotu
13. dubna odpoledne byla spojena s korálkování a velikonočním dětským tvořením. Mladší děti zdobily papírové kraslice, tvořily kytičky, berušky
a zajíčky. Větší děti se věnovaly oblíbenému korálkování. Přišlo patnáct dětí a doprovázelo je deset rodičů.
Těšíme se na další setkávání

Noc s Andersenem

Vaše knihovnice

Nové knižní tituly
Do obecní knihovny byly pořízeny
dvě nové exkluzivní publikace
k loňskému 100. výročí vzniku naší republiky.

PRVNÍ REPUBLIKA 1918 – 1938
Dějiny, osobnosti, denní život
Publikace je vyjímečná tím, že obsahuje
59 vložených kopií unikátních dokumentů doby.

100 let české státnosti
ve Středočeském kraji

100 LET
ČESKÉ STÁTNOSTI

VE STŘEDOČESKÉM KRAJI
Obě uvedené publikace jsou k nahlédnutí,
četbě a studiu v příjemných prostorách obecní knihovny.

Rekonstrukce vodní nádrže
ve Střezimíři finišuje
Zhotovitel stavby firma Lesostavby Třeboň a.s. je s rekonstrukcí
návesní nádrže v předstihu. Osazený je nový požerák, hotové je
napojení potrubí pod tenisovým kurtem, dodělává se gabionová
zeď. Nové kovové zábradlí je objednané. Po posledním kontrolním
dni 25. 4. 2019 bylo konstatováno, že s největší pravděpodobností
budou finální terénní úpravy okolí hotové do konce května.

Korálkování
a velikonoční dětské tvoření

ČEZ přeloží vrchní
elektrické vedení do země
Ještě letos v létě začne plánovaná akce ČEZ
Distribuce, a.s., která se týká celé Nové
Střezimíře (Modráku) a centrální části obce
Střezimíř. Zde konkrétně bude překládka
provedena od kaple sv.Vojtěcha (doposud
není elektrifikována – touto akcí získá novou el. přípojku, což mimo jiné umožní
i instalaci automatického zvonění) dále
směrem okolo školy, kostela, kampeličky
(p. Kmocha) a poté vpravo až k čp. 42.
Souběžně s těmito akcemi zhotovitel provede přiložení obecních kabelů pro nové
veřejné osvětlení. Využijeme akce ČEZu
i k instalaci reflektorů, které nám nasvítí
kostel sv.Havla a umožní osvětlení schodiště k němu. Je třeba počítat s určitými
omezeními po dobu stavby – zúžený jízdní
profil na komunikacích, hluk, prašnost, odstávky dodávek el.proudu a také odstávka
veřejného osvětlení od jeho demontáže
do doby, než bude instalováno nové.
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Myslivecký spolek
Skalice Střezimíř pokračuje
Koncem měsíce března letošního roku skončila našemu
mysliveckému spolku nájemní smlouva s Honebním společenstvem Střezimíř - Libenice. Prodloužení nájemní
smlouvy jsme brali jako samozřejmost, která bude potvrzena na valné hromadě HS Střezimíř - Libenice, konané 9. 4. 2019. O to více nás překvapilo, že o pronájem
naší honitby projevil zájem myslivecký spolek Hubert
Mezno, jehož tři zástupci se valné hromady zúčastnili.
Jediný cíl členů MS Hubert Mezno bylo napadnout a zpochybnit valnou hromadu po právní stránce a zabránit
podepsání nájemní smlouvy MS Střezimíř bez ohledu na
podporu drtivé většiny vlastníků honebních pozemků
našemu MS. Na tuto skutečnost jsme se pečlivě připravili
a boj o honitbu Střezimíř - Libenice dotáhli do vítězného
konce a získali honitbu na dalších deset let. (hlasování pro
724 hlasů, proti 158 hlasů). Velikou roli sehrála jak účast
členů honebního společenstva na valné hromadě, tak
udělení a podepsání plných mocí členům našeho spolku,
za což všem vlastníkům honebních pozemků děkujeme
a velice si jejich podpory vážíme.
Dále chceme poděkovat JUDr. Lubošovi Kunovi, kterého
jsme požádali o pomoc s přípravou valné hromady po
stránce legislativní, svou účastí na valné hromadě vyřešil
několik protinávrhů členů MS Mezno v náš prospěch.
Velkou roli sehrála podpora a účast starosty obce Střezimíř Bc. Miloše Jelínka, který měl velký zájem o podepsání nájemní smlouvy ve prospěch MS Střezimíř a tím
jako starosta podpořit spolkovou činnost obce Střezimíř.
Pane starosto i Vám děkujeme.

Důležitým bodem valné hromady bylo zvolení nového
výboru HS Střezimíř - Libenice, ve složení: starosta HS –
Ing. Pavel Pavlík, místostarosta HS – pan Vlastimil Ploc,
člen výboru HS – obec Střezimíř, zastoupená starostou
obce Bc. Milošem Jelínkem.
Volbě nového výboru HS předcházela rezignace dosavadního starosty pana Josefa Dvořáka, který tuto funkci
vykonával deset let, i jemu patří poděkování za to, že
vždy prosazoval zájmy MS Skalice Střezimíř.
Závěrem bych chtěl poukázat, že snaha některých členů
MS Hubert Mezno o likvidaci našeho MS Střezimíř dala
podnět k semknutí občanů obce Střezimíř a dali jsme
i jasný signál, že jsme silné a sebevědomé honební společenstvo, které upřednostňuje pronájem domácímu
mysliveckému spolku a to MS Skalice Střezimíř. Ještě
jednou děkujeme a vážíme si Vaší podpory.
Starosta Honebního společenstva Střezimíř-Libenice
Ing. Pavel Pavlík

U obecních cest přibylo bezmála 150 nových sazenic listnatých stromů
Náhradou za stromy a křoviny, které musely ustoupit
stavbě nového železničního koridoru, jsou organizací
SŽDC na území celé naší obce vysázeny stromy nové.
Nařízená náhradní výsadba je realizována na základě
správního rozhodnutí OÚ Střezimíř. Celkem 147 sazenic
dubů, lip, jeřábů, olší, bříz a javorů nám, zvěři, ptactvu
a hmyzu – zejména včelám zpříjemní pobyt v naší okolní
malebné přírodě. Nová stromořadí, věřme, budou mít
v budoucnu i pozitivní vliv na tolik potřebné zadržování
vody v krajině. Lokality a druhová skladba byly přizpůsobeny odbornému dendrologickému doporučení. Většinu nových sazenic můžete spatřit v liniových výsad-

bách u obecních cest. Važme si nových stromků. Pokud
při procházkách, či hospodáři při práci na polích, zjistíte
jejich poškození, informujte prosím OÚ. Odborná firma,
která byla investorem (SŽDC s.o.) vybrána, má za povinnost se o výsadby starat po dobu pěti let. Nařízena je
i zálivka. Zaschlé či poškozené sazenice musí nahradit.
Nabízíme obchodní prostory
v centru obce k pronájmu
Jedná se o prostory nové prodejny potravin a smíšeného zboží v čp. 47 v majetku obce. Prostory sestávají
ze dvou propojených místností – prodejny o podlahové ploše 26 m2 s bezbariérovým vchodem přímo
z ulice a skladu o podlahové ploše 21 m2. Obchodní
prostory jsou kompletně vybaveny prodejními regály
a pulty, chladícím proskleným pultem, mrazáky, ledninicemi, nářezovým strojem, elektronickou pokladnou.
Prostory jsou hlídány zabezpečovacím zařízením a vytápěny tepelným čerpadlem na náklady obce. K dispozici je sociální zařízení. Volné budou od 1. 7. 2019.

Náhradní výsadby stromů
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Bližší informace a dotazy o možnostech participace obce
na ostatních provozních nákladech zájemcům sdělíme
na tel.: 739 077 908 a nebo na OÚ v úřední době.
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Představení třech členů SDH Střezimíř
Jako první nám na otázky odpověděl Matěj Prucek.
1. Kde bydlíš a v jaké věkové kategorii soutěžíš?
Bydlím ve Stupčicích kousek od Střezimíře.
Soutěžím v kategorii mladších žáků.
2. Co bylo dosud Tvým největším úspěchem v požárním
sportu?
Zaběhnout si svůj nejlepší čas na dráze 60m
a se svým týmem vyhrát okres.
3. Co je Tvým koníčkem, pomineme-li hasiče?
Věnuji se florbalu ale prioritou je pro mě hasičský sport.
4. Čemu by ses rád věnoval, až dokončíš vzdělávání?
Chtěl bych se stát profesionálním hasičem.

Druhá v pořadí odpovídala Markéta Šimáková.
1.Kde bydlíš a v jaké věkové kategorii soutěžíš?
Jmenuji se Markéta Šimáková, bydlím ve Střezimíři.
Soutěžím za mladší žáky SDH Střezimíř.
2. Co bylo dosud Tvým největším úspěchem v požárním
sportu?
Zlatá medajle v soutěži Plamen.
3. Co je Tvým koníčkem, pomineme-li hasiče?
Basketbal.
4. Čemu by ses ráda věnovala, až dokončíš vzdělávání?
Chtěla bych být veterinářkou.

Jako třetí odpovídal Tomáš Knotek.
1. Kde bydlíš a v jaké věkové kategorii soutěžíš?
V Nemyšli, ale soutěžím za SDH Střezimíř.
Jsem v kategorii mladší dorost a starší žáci.
2. Co bylo dosud Tvým největším úspěchem v požárním
sportu?
Největší úspěch jsou dva postupy na MČR ve hře Plamen.
A čtvrté místo v Českém poháru za loňský rok.
3. Co je Tvým koníčkem, pomineme-li hasiče?
Myslivost a modelaření.
4. Čemu by ses rád věnoval, až dokončíš vzdělávání?
Ještě nevím. Je to velká budoucnost.

Informace o zásahové jednotce
Školení – Obsluha motorových pil v jednotce PO proběhlo
v budově čp. 6 a následně v terénu ve dnech 8. – 10. 3. 2019
ve Střezimíři. Tohoto víkendového školení se zúčastnilo 15 kurzistů z jednotek obcí. Hlavním cílem kurzu bylo
získat základní znalosti a dovednosti potřebné
k bezpečné obsluze motorové pily a kontrole
a údržbě motorové
pily při výkonu služby v jednotce PO.

Z naší zásahové jednotky se zúčastnili čtyři zástupci:
Brázda Pavel, Kakaš Dušan, Novotný Gabriel a Šimek
Jaroslav. Všichni kurzisté úspěšně absolvovali jak
odbornou, tak i praktickou zkoušku a získali osvědčení.
Bc. David Kmoch – velitel zásahové jednotky
Střezimíř • Nová Střezimíř • Bonkovice • Černotice • Dolní Dobřejov • Horní Dobřejov
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Vzpomínka na masopust
V sobotu 23. 2. 2019 Střezimíří a Bonkovicemi prošel masopustní průvod. Kapela broučků jej provázela a rytmy lidových
písní pobízela k tanci i do kroku. Dobrou náladu do domácností
přinesl medvěd, babka se svým „opičím outěžkem“, obří moucha
se zakrnělými křidélky či paní doktorka se strašidelnou injekcí
a další vyvedené masky.
Veselí vyvrcholilo večerní zábavou v zasedací místnosti obecního úřadu.
Děkujeme pořadatelům za připomenutí tradice masopustu.

Cestovatelské besedy
Začátkem letošního roku se uskutečnily tři besedy ve společenské místnosti budovy č.p. 6.
První byla vzpomínáním Bc. Jakuba Jelínka
na studijní pobyt v Ghaně v únoru loňského
roku. Za prohlížení fotografií z této africké
země vyprávěl osobité zážitky z cesty i ze samotné antropologické činnosti při získávání
důležitých studijních dat. Přítomné seznamoval s běžným životem obyvatel žijících v této
zemi, o příbuzenských vztazích a krátce i o kulturním vývoji.
Druhá beseda byla s Petrou a Josefem Tabery
z Dolního Dobřejova. Ti navštívili v době své dovolené vzdálenou Kubu. Zábavnou formou účastníky
seznamovali s pobytem, vyprávěli o osobách, které jim zajišťovali ubytování, ale především o krásné přírodě. Množství fotografií umocnilo příjemnou atmosféru večera.

A zatím poslední besedou letošního roku bylo vyprávění pana
Jana Marka a paní Lenky Kardové o chovu koně Převalského
v aklimatizační stanici Dolní Dobřejov. Přítomní se dozvěděli,
co všechno předchází obnově chovu v domovině tohoto
ušlechtilého zvířete, v Mongolsku. Jak důsledná a náročná
práce je odváděna po celou dobu přípravy koní na transport,
jak samotné „stěhování“ do domoviny probíhá a co všechno
se v tomto směru již podařilo. Promítnut byl dokumentární
film z roku 2015.
Jarka Jelínková

Vzpomínka na setkání „Babince“ v závěru loňského roku
Mezi vánočními svátky jsme se sešli v budově bývalé školy, abychom poseděli s harmonikou. Ale nejen to, dobře
jsme si popovídali a navzájem i ochutnali výborné cukroví. K tomu nám společně zahráli Roman Šimek a Ilona
Pavlíková, takže nechyběly ani krásné české písničky a zpěv.
Za „Babinec“ Hana Pavlíková
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Slavilo se a povídalo
Mezinárodní den žen není přežitek dávno
již minulého režimu, ale oslava rovnoprávnosti a uznání žen. V pátek 8. března se
v prostorách zasedací místnosti obecního
úřadu Střezimíř sešly ženy a jejich životní
partneři, aby tento svátek společně oslavili.
K dobré náladě a tanci hráli bratři Říhovi.
Ženy vzpomínaly na společné oslavy tohoto
svátku i na všechny dřívější aktivity. Povídalo se o současném životě a atmosféra byla
veselá. Do svých domovů si odnesly dobrou
náladu z příjemného večera a kytičku jako
poděkování.

Havelská pouť a Velikonoce
Pouť na sv. Havla byla letos spojená s oslavou svátků jara.
Od soboty si děti užívaly pouťových atrakcí: autodromu,
dětského kolotoče, nafukovacích hradů a skluzavek, střelnic i obchůdků s cukrovinkami, které letos byli umístěny
v areálu hasičárny z důvodu rekonstrukce nádrže na návsi.
V neděli jsme si mohli posedět a popovídat za teplého počasí u stánku s občerstvením, nebo si zatancovat uvnitř hasičské zbrojnice s kapelou Vladimíra Říhy. A pondělí už patřilo
koledníkům. Pomlázky všech velikostí a plné barevných
pentlí dělaly radost hospodyňkám, které byly připraveny
s bohatou koledou nejen malovaných vajíček, ale i dobrot
od čokolád a perníčků až po bonbóny.
Jarka Jelínková

Výstavba nového železničního koridoru

ŽeČeS seznamuje s děním

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

Členové spolku Železnice Česká Sibiř v předchozím roce podnikli několik výletů po zajímavých místech spjatých
s dráhou. Prvním byla návštěva Království železnic v Praze, poté Pošumavské jižní dráhy v Novém Údolí a úzkorozchodné dráhy Pinzgauer Lokalbahn Zell am See – Krimml v Rakousku. Pro příznivce a přispěvatele spolku jsme
letos připravili zájezd na Mladějovskou průmyslovou dráhu v termínu 15. – 16. 6. 2019. Zájezd je již plně obsazen,
ale pro nenadále zrušená místa, po zkušenostech z minulých let převážně pro zdravotní důvody, stále přijímáme
náhradníky.
Těšíme se na další společné příjemné zážitky.
Za spolek Jaroslav Kmoch ml.

Výzvy, ztráty a nálezy, náměty k zamyšlení
Milí spoluobčané,
prosíme vás o pomoc při hledání záznamů hasičského sboru Střezimíř mezi lety 1950 až 1981. Jakékoliv
informace, fotografie o sboru z daného období můžete předat na Obecním úřadu.
Děkujeme vám.
Dále bychom si dovolili požádat o informaci o Kronice obce Střezimíř cca od roku 1800 a dále. Každý
záznam v této kronice končil slovy: ,,S pozdravem Žatecký". Jakékoliv informace/materiály můžete předat
rovněž na Obecní úřad Střezimíř.
I za to vám děkujeme
Hana Šimková
U kontejnerů s papírem je poslední dobou neustále velké množství objemných nesložených krabic, které se
povalují v širokém okolí. Krabice by se měly vkládat tak upravené, aby zabíraly co možná nejmenší prostor
uvnitř kontejneru a nezpůsobovaly tak nepořádek kolem. Na některých obalech byly i štítky s adresami,
které nechceme zveřejňovat. Proto apelujeme na jejich majitele, aby se snažili odpad třídit a odevzdávat
do připravených kontejnerů v uvedeném stavu. Toto se týká i odpadu, který není komunálním odpadem
a patří na skládku. Vsypáváním suti a zbytků stavebního materiálu poškozujete kontejnery a způsobujete
problémy s jejich odvozem společností Compag Votice. Zároveň zvyšujete finanční náklady obce za odvoz
odpadu, který je fakturován dle hmotnosti.
Jaruška Králová a Jarka Jelínková
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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.

Knihovna
č.p. 6

Jaruška Králová
Ing. Jaroslava Pohanová

Úterý 17:00 – 18:00 hod.
Čtvrtek 9:00 – 10:00 hod.

Česká pošta

Ivana Jelínková
Tel.: 317 803 381

Pondělí, středa, čtvrtek 8:00 – 11:00 hod.
Úterý, pátek
13:00 – 16:00 hod.

Ordinace
obvodního
lékaře

MUDr . Jana Zítková
zdravotní sestra
Eva Jehnětová

Úterý
12:00 – 14:00 hod. – Změna od 1. 5. 2019
Čtvrtek
8:00 – 11:00 hod.

Potraviny
Střezimíř

Gabriela a Lukáš Zíkovi
Tel.: 775600391
e-mail:
Potraviny.strezimir@seznam.cz

Po – Pá 8:00 – 11:00 hod.
Po+St+Pá 17:00 – 18:00 hod.
Sobota 8:00 – 11:00 hod.

Od 1. 7. 2019
nabízí obec
prostory k dalšímu
pronájmu

Poradna
budova
bývalé školy
č.p. 6

Yvona Kunová
Tel.: 607 510 366

Dle dohody,
převážně
pátek - pondělí

Psychoterapie,
pomoc rodinám
s onkologickým
onemocněním

Plánované akce v následujících měsících
Pondělí 6. 5. 2019
Pondělí 13. 5. 2019

Úklid - Střezimířská hospoda
čistící prostředky budou k dispozici

13:00 hod. – 18:00 hod.

Pátek

Koncert Keramička

Divadlo Oskara Nedbala Tábor

10. 5. 2019

/již obsazené/

Sobota 18. 5. 2019

Pochod Praha – Prčice
31 km trasa Vlasty Doležalové

7:30 hod. - 11:30 hod.
start u železniční stanice

Pondělí 20. 5. 2019

Zasedání zastupitelstva obce

19:00 hod. zasedací místnost OÚ

Pátek 24. 5. 2019
Sobota 25. 5. 2019

Volby do Evropského parlamentu

zasedací místnost OÚ

Neděle 26. 5. 2019

Koncert ke Dni matek
Pěvecký soubor Jordánek z Ratměřic

15:00 hod. v kostele sv. Havla

Sobota 1. 6. 2019

Mezinárodní den dětí
myslivci + včelaři

14:00 hod. myslivna v Bonkovicích

Sobota

1. 6. 2019

Harmoniky

18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Středa

7. 8. 2019

Divadelní představení Rebelové
vstupenka 200 Kč, tel.:737332842

Otáčivé hlediště Týn nad Vltavou
doprava zajištěna, zač. 21:00 hod.

Sobota 15. 6. 2019
Neděle 16. 6. 2019

Zájezd ŽeČeS z.s.

odjezd 6:00 hod. z návsi ve Střezimíři

Sobota 22. 6. 2019

Hry bez hranic

Jistebnice

Sobota 19. 10. 2019

Oslava 800. výročí obce, sraz rodáků, posvícení Střezimířská hospoda na návsi

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