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Vyhlídková trasa Střezimíř nabízí úžasné pohledy do krajiny.
Jak místní, tak i turisté z větších dálek celé republiky objevili kouzlo vyhlídek naší modrým psaníčkem vyznačené vycházkové trasy. Ať už se zastavíte u nejvýše položené vyhlídky Na Lipce, či se
budete rozhlížet směrem k Českému Meránu za
Čmerdovkou, nebo vám vítr vlasy rozcuchá na
Větrově na již téměř legendárním místě U altánu,
nikdy vás příroda nepřestane překvapovat svojí
rozmanitostí. Krásná příroda, která nás v našem
nejbližším okolí obklopuje v kontextu s aktuální
podivnou „nemocnou“ dobou tak získává hodnotu ještě daleko větší. Važme si výjimečnosti místa,
kde žijeme. Chraňme ho a nebojme se s ním pochlubit. Ne náhodou si náš kraj pro provozování
lázní, dnes bohužel zaniklých, vybrali v minulosti
naši předci. Už tenkrát si uvědomovali atraktivitu
místa. Možná, že nám někdy trochu drsnější českosibiřský vzduch dává jasnou zprávu, kde žijeme. Ale právě ten dohromady spolu s naší mimořádně krásnou krajinou vytváří něco, co bude
mít hodnotu stále větší a větší. Pokud jste ještě na
svých procházkách všechna vyhlídková místa nenavštívili, věřte, že ať pálí slunce nebo křupe pod

Foto: archiv obce

nohama sníh, vždycky na každém z nich najdete nový nikým
neokoukaný pohled…
Srdečně vás zvu a těším se, že vás brzy na některé z vyhlídek
potkám!
Váš starosta

Z OBCE: Na čem právě pracujeme…

V letošním roce nám všechny naplánované investiční akce zásadně ovlivňuje nepříznivá situace spojená s koronavirem.
Přesto se nám podařilo mnoho projektů spolu s poskytovateli dotací zadministrovat a po uskutečněných výběrových řízeních zahájit. S administrací žádostí o dotace a přípravou výběrových řízení nám významně pomáhá
servisní kancelář DSO Mikroregionu Voticko.
Podle dohodnutých časových harmonogramů tak stavíme dva
obecní půdní byty (jeden bude primárně sloužit praktické lékařce),
akce je z 80 % finančně podpořena Ministerstvem financí.

17. listopadu byl při malé
pietní vzpomínce starostou
obce v zastoupení všech
občanů položen k našemu
novému památníku
obětem boje za svobodu
a demokracii věnec.
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Na čem právě pracujeme…
/pokračování/

Pokračujeme s akcemi na posílení vodárenských soustav ve Střezimíři a v Bonkovicích. Oba 60 metrové vrty
po čerpacích zkouškách vykazují výbornou vydatnost. Dostatek pitné vody bude tak zajištěn i pro nové odběratele,
kteří se připravují k výstavbě rodinných domů v lokalitě na
Nádraží. Oba obecní vodovody posilujeme za pomoci 80 %
dotace od Státního fondu životního prostředí.

Naši hasiči se po mnoha letech dočkali tak potřebné
modernizace vozového parku. Nový dopravní automobil
Ford Tranzit byl pořízen formou tzv.“třetinkové dotace“.
Část peněz poskytlo Generální ředitelství hasičského záchranného sboru, další díl přispěl Středočeský kraj a zbytek doplatila obec.

Dokončujeme rekonstrukci podlahy společenského
sálu obecní hospody. Ještě jednou děkuji všem, kteří se
aktivně účastnili hlasování a tím de facto zajistili financování akce. Jsme tak součástí historicky první vyhlášené podpory, která je zajištěna z prostředků participativního rozpočtu Středočeského kraje.

Připravujeme podklady (výňatky z pasportu, rozpočty,
výkazy výměr, výpisy materiálů, …) a do konce prosince
budeme podávat žádost o dotaci na rekonstrukci místních komunikací, která je pro rok 2021 opět po roční prodlevě vyhlášena Ministerstvem pro místní rozvoj. Chceme navázat na zdařilou rekonstrukci „okružní“ komunikace v Bonkovicích a pokračovat se zásadními opravami
uličních komunikací na Nádraží, které jsou ve velmi
špatném stavu a jsou zdaleka nejvíce používány.

Významně nás zaměstnává odpadové hospodářství.
Většina obcí Mikroregionu Voticko se zúčastnila výběrového řízení na svozovou firmu pro další období. Je nutné,
aby „svozovka“ vyhověla budoucím náročným legislativním požadavkům. Dále je žádoucí navýšit kvalitu služby
zejména v oblasti průkaznější evidence a vážení odpadů.
Vítězem této soutěže je Compaq, který pořizuje lepší
technologie, software a vozy s vážením. Nás čeká „očipování“ všech odpadových nádob, které proběhne v prvním čtvrtletí 2021.
Víceméně vynucenou investicí byla rekonstrukce části
veřejného osvětlení v centru obce Střezimíř. Spolu s akcí
ČEZ Distribuce (překládka vedení) jsme tak instalovali
několik nových úsporných LED lamp. Zároveň jsme zavedli elektřinu do kaple sv. Vojtěcha a možná se už během letošního adventu dočkáme i milého překvapení –
nasvícení dominanty naší obce – kostela sv. Havla.
/pokračování na str. 3/

Čtyřicet jedna zakládajících členů má nová
Místní akční skupina Voticko.
Ustavující schůze se uskutečnila

ve středu 17. června 2020

Ještě v době naší územní účasti v MAS Krajina srdce
byla podána žádost na půdní vestavbu klubovny mladých hasičů. Aktuálně je vysoutěžen zhotovitel. Naše
žádost je administrativně v pořádku a dle předběžného
sdělení je i dostatek finančních prostředků alokovaných
na podporu spolkových činností. Čekáme na doručení
písemného rozhodnutí. Akce by se pak stavebně realizovala v průběhu roku 2021.
2

v klášteře sv. Františka z Assisi ve Voticích.
Mezi zakládající členy nové MASky
patří také
Obec Střezimíř,
SDH Střezimíř
a spolek Železnice Česká Sibiř.
Více informací na:

www.masvoticko.cz

Střezimíř • Nová Střezimíř • Bonkovice • Černotice • Dolní Dobřejov • Horní Dobřejov

/dokončení/

Po čtyřech letech vyjednávání se podařilo úspěšně
dokončit procesně velmi komplikované zlegalizování přístavby bývalé mateřské školy (dnes obecní knihovny),
které bylo spojené i s novým dělením pozemků, zrušením věcných břemen a určením správného využití nemovitostí. Do budoucna je tak i tento obecní objekt právně
nezatížen. Je tím splněna první základní podmínka pro
případné pokračování rekonstrukce budovy a přilehlého
pozemku, pokud se pro realizaci bude hledat příhodný
dotační titul.
Opravili se kanálové vpustě, které byly v havarijním stavu. Renovací prošla i část mobiliáře na vyhlídkové trase.
Dolaďujeme autobusové jízdní řády po integraci Voticka do PIDu (Pražské integrované dopravy). Některé z připomínek obce a cestujících budou zapracovány už od
ledna 2021. Další pak až s integrací Sedlčanska. Pro některé smluvní dopravce je limitující provedené dopravní
omezení po havárii kamenného mostu u Stupčic. Snažíme se s majitelem mostu KSÚS Středočeského kraje
dojednat podmínky, které budou garantovat průjezdnost mostu i v zimním období.

Z dění spolku MS Skalice – Střezimíř
Činnost našeho mysliveckého spolku byla v roce 2020,
tak jako veškeré dění kolem nás, ovlivněna pandemií
covid-19, a proto se aktivita spolku omezila na nejnutnější činnost.
Během měsíce května jsme dokončili oplocení a terénní
úpravy kolem myslivny v Bonkovicích. Proběhlo čištění a
oprava stávajících krmných zařízení, instalace dvou nových krmelců a nové kazatelny v lokalitě nad Bukovcem.
Dále jsme během celého roku aktivně prováděli ochranu
zemědělských pozemků proti škodám zvěří, zejména prasete divokého. Tuto ochranu jsme prováděli individuálně,
formou nočních lovů zejména u zemědělských pozemků
osetých kukuřicí a řepkou. Někteří členové byli přítomni
při dosíkání těchto plodin. Celkem se ulovilo 11 kusů černé zvěře.
Co se týká kulturních akcí – velice nás mrzí, že se neuskutečnil tak jako každý rok dětský den a tradiční myslivecký
ples na novém tanečním parketu v naší Obecní hospodě.
Pevně věříme, že si vše vynahradíme v roce 2021.
V letošním roce někteří dlouholetí členové oslavili významná životní jubilea. Pan Josef Bureš 80 let a pan Petr
Pavlík 60 let. Oběma jubilantům přejeme hodně zdraví
a úspěchů v další etapě života.
Dobrá zpráva je úspěšné složení zkoušky z myslivosti
naším adeptem Václavem Hronkem ml.. Vaškovi gratulujeme a těšíme se, že rozšíří naší členskou základnu.
Jelikož se blíží konec roku 2020, všem spoluobčanům
a vlastníkům pozemků přejeme klidné prožití svátků
vánočních a hodně zdraví a pohody v roce 2021.
Ing. Pavel Pavlík - člen MS Střezimíř

Co nového na stavbě
IV. železničního koridoru?

S obavami sledujeme dění okolo pandemie nového
koronaviru. Je jasné, že dopady do ekonomiky státu budou výrazné. Tím budou samozřejmě negativně ovlivněny i rozpočty obcí. O to více je důležité, že se již umíme
pohybovat v „dotačním“ prostředí. Nicméně je pravděpodobné, že se některé finančně náročné investiční akce
budou muset o nějakou dobu odložit. Fota: archiv obce

Informace z naší knihovny
Od června jsou vám k dispozici
nové knihy z výměnného fondu,
který k nám zaváží Městská
knihovna v Benešově. Knihovny jsou
od 22. října sice uzavřené, ale na
webových stránkách obce se s novými
tituly můžete seznámit a po uvolnění opatření vlády už
„jít najisto“.
Těšíme se na vás.
Vaše knihovnice

14. 8. 2020 byl proražen tunel Mezno, který se razí od
září 2019. Tunel byl ražen tzv. Novou rakouskou tunelovací metodou, která spočívá v mechanickém odbourávání horniny a jejímu následnému jištění primárním
ostěním. Celá stavba Sudoměřice – Votice měla být původně dokončena koncem roku 2021. Při tomto slavnostním proražení tunelu v srpnu letošního roku generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda ještě jeden rok
přidal.
27. 10. 2020 proběhla již druhá betonáž definitivního
ostění tunelu, a to 1. portálovým blokem výjezdového
portálu navazujícího na definitivní ostění v ražné části
železničního tunelu Mezno.
Informace jsou převzaty z oficiálních webových stránek
společnosti OHL ŽS, a.s., zhotovitele stavby
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Vítali jsme malé spoluobčánky
Vítání nových občánků je radostná událost, která má ve
Střezimíři svou tradici. V neděli 16. srpna jsme mezi nové
členy obce přivítali 5 děvčat a 3 chlapce. Kromě pamětního domovského listu a dalších hodnotných dárků letos

děti dostaly přívěsek kohouta, jako připomínku na erbovní znak Střezimíře. Ke sváteční atmosféře nedělního dopoledne přispěla hudba střezimířských žaček ZUŠ ve Voticích. Slavnostní vítání se letos uskutečnilo v zasedací
místnosti obecního úřadu.

Z aktivit spolku Železnice Česká Sibiř
Trošku jsme se báli, co bude s naším zájezdem, vzhledem k situaci s novým virem a vládními nařízeními, ale nakonec všechno dobře dopadlo.
A tak jsme mohli v sobotu 13. 6. 2020 vyrazit.
Navštívili jsme legendární horu Říp a také parní vodárnu ve Střekově.
Hlavním cílem letošního putování byla jízda historickým motoráčkem po
Zubrnické dráze a následná prohlídka železničního muzea v Zubrnicích.
Ti zdatnější ještě stihli v cílovém místě prohlídku skanzenu. Ubytování a
večerní program jsme měli zajištěn v kempu Chmelař v Úšteku. V neděli
nás čekala zajímavá prohlídka filmaři oblíbeného města Úštek s poutavým průvodcovským slovem paní z radnice, neplánovaná prohlídkou
pekla s ukázkou pekelného stroje. Děkujeme všem, kteří se i letos našeho zájezdu zúčastnili. Samozřejmě velké díky patří také našemu dvornímu dopravci, panu Pavlu Otradovcovi, za kvalitní a bezpečné svezení.
Ostatně jako vždycky.
V srpnu se nám podařilo za podpory Středočeského kraje, koupit dopravní podvalník pro naší „Vlašťovku“. Jsme tedy již plně mobilní. S naší
drezínkou jsme se měli zúčastnit mnoha akcí, ale vzhledem k situaci s
pandemií se jich hodně zrušilo. O to větší radost nám udělalo pozvání
města Tábor na Táborská setkání. A tak jsme s velkým nadšením v neděli
13. září vyrazili. Zájem o svezení naší vlastní silou poháněnou Vlašťovkou
byl obrovský. Děkujeme městu Tábor za pozvání a společnosti Railway
Capital za poskytnuté zázemí.
Stále jednáme se Správou železnic a s ČD o dalším postupu ohledně
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využití prostor žst. Střezimíř po dokončení IV. železničního koridoru. Hodně nám
pomáhá i nově založená MAS Voticko.
Také máme rozjednanou stavbu další drezíny.
Děkujeme Vám všem za přízeň, kterou
jste nám věnovali během tohoto nelehkého roku. Zároveň Vám přejeme hlavně
zdraví, klidné a šťastné Vánoce, a věřme,
že i veselejší rok 2021.
Za ŽeČeS z.s. Jarda Kmoch ml.
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Představení třech členů SDH Střezimíř
První na otázky odpovídala Kamila Šimková (Kamča).
1. Kde bydlíš a v jaké kategorii soutěžíš?
Bydlím ve Střezimíři a soutěžím za starší žáky.
2. Co Tě potěšilo na poslední soutěži v hasičském sportu?
Byla jsem ráda, že se soutěž konala i za těchto přísných podmínek a opatření. Potěšilo mě, že jsme se všichni z týmu
zúčastnili a mohli si užít společně i tu krátkou chvilku, která
byla pro konání soutěže vyhrazena.
3. Kdo je Tvým vzorem?
Mým vzorem je trenér Čenda, kamarádi a rodina, kteří mě
podporují v tom, co dělám.
4. Jaké povolání bys chtěla vykonávat?
Chtěla bych být zubařkou nebo dentální hygyenistkou.

Jako druhý se nám představil David Šimák (Dejv).
1. Kde bydlíš a v jaké kategorii soutěžíš?
Bydlím ve Střezimíři a soutěžím v kategorii starších žáků.
2. Co Tě potěšilo na poslední soutěži v hasičském sportu?
Potěšilo mě, že se soutěže v této době konaly.
3. Kdo je Tvým vzorem?
Žádný vzor nemám, ale obdivuji lidi, co něco v životě
dokázaly.
4. Jaké povolání bys chtěl vykonávat?
Chtěl bych být počítačový technik.

Poslední dotazovaná byla Hana Novotná (Hanča junior).
1. Kde bydlíš a v jaké kategorii soutěžíš?
Bydlím v Mezně a soutěžím v kategorii dorostenky a ženy,
kde se nám letos opravdu dařilo.
2. Co Tě potěšilo na poslední soutěži v hasičském sportu?
Poslední závod bylo zlato za dorky (dorostenky) a krásná
sedmnáctka za ženy na lize v požárním útoku.
3. Kdo je Tvým vzorem?
Můj vzor je moje mamka a pár zahraničních spisovatelů
(John Green a Ann Todd).
4. Jaké povolání bys chtěla vykonávat?
Chtěla bych být masérkou.
Ptal se trenér mladých hasičů Pavel Střelka ml. – Foto: taktéž P.S.ml.

Týmy SDH Střezimíř v soutěžích
Zdravíme po dlouhé době čtenáře Občasníku. I přes nepřízeň současné situace,
která si vyžádala mnoho omezení, přece
jen naši hasiči vyběhli.
Celé léto družstvo žen a mužů závodilo v
hasičských ligách. Muži po obnově týmu zaznamenali
pár úspěšných útoků a skončili na celkovém třináctém
místě. Za zmínku stojí naše ženy, ty si servítky na trati
opravdu nebraly. V celkovém hodnocení skončily čtvrté,
ale pro většinu týmů se holky staly: Objevem sezóny a
černým koněm pro následující sezónu. V poslední řadě
vypukla příprava na postupové krajské kolo, ale to z důvodu omezení bylo zrušeno a dospělci mohli uzavřít
sezónu.

A co závody našich žáků?

Musíme říci, že byla bohatá a úspěšná. Většina družstev
na trati opravdu „válela“. Na začátku července jsme dorazili na útoky do nedalekého Smrkova, kde mladší žáci brali
edničku a starší druhé místo.
/pokračování na str. 6/
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/dokončení ze str. 5/

Starší žáci po měsíci vyrazili na Bukovský trojboj až na jih a s novou
sestavou vyhráli, čímž trenéra neskutečně překvapili a těšili jsme se,
co přijde dál.
V září obě kategorie vyrazily už na první okresní závod a to 60m s překážkami v Kondraci 20. 9. 2020, tzv. běh jednotlivců. A musíme děti
pochválit, protože to opravdu zacinkalo.
Mladší dívky
Mladší chlapci
1. místo Sofi Brázdová
1. místo Tom Křemen
4. místo Verča Zemanová
2. místo Vojta Kohout
4. místo Adam Pavlík
Starší dívky
(první závod jednotlivců)
1. místo Kamča Šimková
2. místo Kája Kofroňová
Starší chlapci
4. místo Markét Šimáková
2. místo David Šimák

Na závěr vypuklo postupové podzimní kolo na novou sezónu.
ZPV VOTICE 10. 10. 2020
Druhou říjnovou sobotu všechny naše kategorie vyběhly na branný
závod v Mysleticích.

V nelehkých podmínkách musíme jen chválit, zapisujeme 4x 1. místo a držíme perfektní pozici do jarního kola 2021, a kdo ví, třeba se zase podíváme na republiku.
Mladší žáci ....... 1. místo
Starší žáci ......... 1. místo
Dorostenky ...... 1. místo
Dorostenci ....... 1. místo
Na závěr bych chtěl moc poděkovat dětem,
trenérům, naší obci a hlavně rodičům, za
to, že jsme to všechno zvládli. Plány tento
rok byly mnohem vyšší, ale i tak jsem rád,
že jsme se mohli vidět a na některé závody
vyrazili. Moc děkujeme za pomoc s přepravou a našemu sboru za finanční podporu.
Děkujeme a těšte se na naše výkony
zase další rok.
Vedoucí mládeže Pavel Střelka ml.

Labutěnky
Činnost našeho tanečního souboru ovlivnil negativně
covid 19. Nemohly jsme se scházet na zkoušky, nemohly
jsme se zúčastnit ani několika soukromých akcí, na kterých jsme slíbily vystoupit.
Po zmírnění opatření a podle našich pracovních možností jsme se začaly opět scházet a tančit. Od jara jsme
byly v kontaktu s OÚ Borotín, který měl zájem o naše
taneční vystoupení. Jednalo se o Dožínky 2020 na Starém Zámku. Vystoupení se opravdu 5. 9. 2020 uskuteč-

nilo a podle reakce publika bylo velice úspěšné. I my
jsme si to opravdu s radostí užily. V srpnu jsme ještě
stačily zatančit na soukromé akci a bohužel, pak jsme
musely opět kvůli covidu 19 naše kroje „zakonzervovat“.
Chtěla bych jménem všech Labutěnek poděkovat všem
našim spoluobčanům, kteří nás od počátků našeho souboru podporují při našich vystoupeních, ať doma nebo
mimo naší obec. Jejich účast a potlesk jsou pro nás
opravdu k nezaplacení.
Přejeme Vám všem v roce 2021 hlavně zdraví, pohodu
a radost ze života. Za všechny Labutěnky Hana Pavlíková
Fota: archiv souboru
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Koncert přilákal posluchače vážné hudby
V kostele sv. Havla ve Střezimíři se v
sobotu 12. září v časných odpoledních
hodinách rozezněly tóny smyčcových
hudebních nástrojů a secesního klarinetu. Pro Arte Trio Praha, ve složení
housle - Marie Fuxová,
viola - Zbyněk Paďourek
a violoncello - Jitka Vlašánková,
přijelo zahrát posluchačům skladby
J. A. F. Míči, L. van Beethovena
a Fr. V. Kramáře.
Na klarinet je doprovázel
pan Jiří Krejčí,
který ve Střezimíři v době svého mládí
žil. Použitím historického nástroje přiblížil posluchačům co možná nejvíce
dobové znění interpretovaných skladeb. Kostel se svou výbornou akustikou velkému počtu přítomných dopřál
opravdu nevšední kulturní zážitek.

Vzpomínky pamětníků – paní Jiřina Macková
Jak vzpomínáte na své dětství a léta
školou povinná?
Bydlela jsem se svými rodiči v Horním
Dobřejově. Do školy jsem od roku 1945
chodila do Střezimíře. V prvních ročnících nás učil p. učitel Zemánek. Byl přísný hlavně na kluky, ale hodně nás naučil.
Ve 4. a 5. ročníku nás učila paní učitelka
Bezpalcová, která se zde provdala za doktora Zikmunda. Oba byli velice hodní.
(Shodou okolností byl pan doktor v mých
20ti letech při mé operaci tříselné kýly.)
Pak jsem 3 roky chodila spolu se Zd. Volfovou, Zd. Petrovou, J. Kardou, K. Šimkem,
F. Kadlecem a ostatními dětmi (bylo nás
tenkrát hodně) do školy v Borotíně.
Po ukončení základní školy jsem se začala učit v Táboře na v zimě sněhu plno, jsem šla na vlak a všimla jsem si, že za
uzenářku. Psal se rok 1953, potřebovali lidi do výroby a tak mnou jde nějaký chlap. Bála jsem se, přidala jsem do kroku,
výuční doba byla v té době zkrácena na 1 rok. Dodnes mám co to šlo. Na začátku Střezimíře /tehdy u Mikesků/ jsem
doma některé sešity z našich předmětů – politiky, ruštiny, zpomalila, chtěla jsem vědět kdo to vlastně je. A on to
češtiny, uzenářství, matematiky. V Táboře jsem byla na známý, myslel si, že chvátám, že jdeme pozdě na vlak.
internátě. Po vyučení jsem začala pracovat ve výrobně
A vaše vzpomínky spojené se Střezimíří?
uzenin v Táboře, kde jsem pracovala 7 let. Dojížděla jsem do Na zábavě ve Střezimíři, v hospodě U Míků (nyní Obecní
práce každý den z Horního Dobřejova. Jednou ráno, bylo to hospoda) jsem se na zábavě seznámila se svým budoucím
manželem. V Táboře vykonával základní vojenskou službu.
Když mi bylo 22 let, vzali jsme se a bydleli spolu v Horním
Dobřejově. Po narození dětí jsem brigádně pracovala na
nádraží jako pakrová, v JZD a pak při výrobě tvárnic u Dolejšů. Ve svých 34 letech jsem začala pracovat v nemocnici
Stupčice. Začala jsem pracovat v kuchyni, kde jsem byla
7 let. Pak, po dohodě s primářem dr. Paterou, jsem pracovala
jako sanitárka mezi pacienty. Během života jsme s manželem
postavili na nádraží rodinný domek.
Jak hodnotíte svůj život prožitý v obci?
Ráda vzpomínám na paní Mikeskovou, paní Kmochovou,
na práci ve Stupčicích.
Co byste přála naší obci do budoucnosti?
Ať se mají lidi rádi a pozor na závist!
Paní Jiřiny Mackové se na vzpomínky ptala
redaktorka Hana Pavlíková.
Foto: z alba paní Mackové
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PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali paní Petře Novákové z obchodu ve Střezimíři,
která na základě telefonických objednávek ochotně rozváží potraviny do rodin, které
díky virové nemoci nemohou z izolace.
Spokojení zákazníci střezimířského obchodu

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

60 let

Jirásková Jindřiška
Klimešová Marie
Karda Jiří
Beranová Dagmar

70 let
Sobotková Helena
Kostka Miroslav

75 let
Hrdinka Jiří

85 let

Skrčená Marie

Opriš Jaroslav

Všem jubilantům srdečně gratulujeme a přejeme vše nejlepší.

INFORMACE
V podzimním čísle Střezimířského občasníku letošního roku nezveřejňujeme provozní doby služeb v obci, ani
plánované kulturní akce z důvodu neustálých změn dle aktuálních nařízení vlády. Podrobnější informace
s upřesněním termínů možných nových akcí po postupném uvolňování epidemiologických opatření sledujte
na webových stránkách obce, ve vývěskách a prostřednictvím infokanálu.

Výzvy, ztráty a nálezy, k zamyšlení . . .
Uzávěrka dalšího čísla „Občasníku“ je plánována na 30. 4. 2021. Budeme se těšit na vaše příspěvky,
připomínky a články o aktivitách spolků, které můžete zasílat na adresu: (obcasnik.strezimir@seznam.cz)
nebo je lze v tištěné formě vhodit do schránky obecního úřadu.
Děkujeme všem, kteří přispívají pravidelně svými postřehy do obecního plátku.
8

Střezimíř • Nová Střezimíř • Bonkovice • Černotice • Dolní Dobřejov • Horní Dobřejov
Vydává: Obec Střezimíř • Redaktorky: Hana Pavlíková a Bc.Jaroslava Jelínková • Kontakt: obcasnik.strezimir@seznam.cz
Návrh nadpisu „Střezimířský občasník” ztvárnila Ing. Kateřina Jelínková • Grafika a tisk ABC tiskárna Chotoviny

