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ZIMNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ STRAČOVA
A KLENICE

Vážení spoluobčané Stračova a Klenice
čas běží vysokou rychlostí a opět po roce se blíží čas Vánoc, které pro mnoho z nás jsou
jedny nejkouzelnějších svátků v roce. Ve svém příspěvku, v předvánočním čase, nebudu psát,
co se v obci podařilo i nepodařilo, ale věřte tomu, že povinností přibývá a problémů neméně.
Předvánoční atmosféra, samotný Štědrý den zakončený rozbalováním dárků, je dle mého
nejkrásnější den pro naše nejmladší. Vždyť zářící oči našich dětí, vnoučat, případně
pravnoučat nad rozbaleným dárkem musí být, pro nás dospělé, nejlepší odměna po
celoročním pracovním shonu. Ten, kdo je už nějaký rok starší, na dané své dětství si určitě rád
vzpomene a doufám, že při čtení mého příspěvku se na ten SVĚT se i USMĚJE . Přeci jsme
se bezelstně radovali a naši rodiče a prarodiče tím odměnili, jejich duševní nitro pohladili.
Proto chci nejdříve popřát těm nejmenším hodně dárků a úsměvů nejen vlastních, ale také na
tvářích rodičů. Nemám strach, že se tak nestane. Jen během první adventní neděle při
rozsvícení vánočního stromku v naší obci jsem viděl krásné, radostné dětské oči, co nás v obci
obklopují. Děkuji jim za to, že tomu tak je. Těm starším, kteří už na Ježíška nevěří, chci

hlavně popřát hodně dobrých, upřímných kamarádů, na které se mohou ve svých školních
letech spolehnout a připomenout jim, že jejich drobný dárek vlastnoručně vyrobený a z lásky
darovaný je největší odměnou pro jejich rodiče a prarodiče.
Všem dospělým ze srdce přeji dostatek rodinné pohody a pokud možno klidné vánoční
svátky, vždyť jsme to právě my, na kom vytvoření vánoční atmosféry nejvíce záleží. Je přece
krásné, když si najdeme čas a svoji lenost přemůžeme a našim dětem přiblížíme vánoční
tradice, které se v našich rodinách po pokolení předávaly. Zastavme se, posaďme se u
rodinného stolu, popovídejme si a u vánočního stromku si koledy zazpívejme. To nenahradí
žádná bláznivá americká telenovela v televizi. Proto Vám, dospělým, přeji pokud možno
klidnější život bez stresu.
Čas nelze zastavit a tak každého z nás čeká stáří, období zaslouženého odpočinku,
radostí z úspěchů svých dětí, či prvních slovíček vnoučat a pravnoučat. Rád bych proto
především Vám popřál hlavně plno zdraví a životního optimismu, nadhledu pramenícího
z Vašich životních zkušeností.
A tak až usedneme u vánočního stolu, vzpomeňme i na ty, co už nejsou mezi námi.
Věnujme jim vzpomínku, připomeňme si krásné okamžiky s nimi a svým dětem popovídejme
o nich. Vždyť to, že člověk nezapomíná na minulost, mu umožňuje vytvářet lepší budoucnost.
Závěrem všem spoluobčanům přeji příjemné prožití vánočních svátků, které budou
naplněné radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou. Ať se vám v roce 2017 daří k Vaší
spokojenosti. Také Vám mohu slíbit jménem svým, ale i jménem zastupitelů obce, že se
budeme snažit býti Vám nápomocni.
Luděk Homoláč – starosta obce Stračov

NEBESKOPEKELNÁ DRUŽINA
Nicolaos, později Mikuláš, se narodil v křesťanské rodině okolo roku 280
v maloasijském městě Patari. Byl velmi zbožný a dobrotivý. Byl vysvěcen svým strýcem na
kněze a toto povolání vykonával v oblasti Malé Asie. Na počátku 4.století byli křesťané
v této oblasti pronásledováni. Stejně i Mikuláš musel vytrpět věznění a mučení. Své funkce
se opět mohl ujmout, když bylo po roce 313 křesťanství zlegalizováno.
Z jeho života je známa celá řada legend o mravních hodnotách tohoto světce. Jeho
zbožný a příkladný život byl důvodem k jeho svatořečení. Nikoho z vás jistě nepřekvapí
nejopěvovanější vlastnost Mikuláše - štědrost. Proto jej nejvíce milovaly děti, kdy vystupoval
jako jejich ochránce před nemocemi a neštěstím.
Když se koncem listopadu ukáže po západu slunce rudé nebe, to Mikuláš s Ježíškem
pečou dětem dobroty a andělé jim přikládají do pece. V předvečer jeho svátku, se děti těší, až
jim je Mikuláš donese spolu s čertovskou družinou a anděly. Malí hříšníci se vykoupí

básničkou nebo písničkou, slibem, že se polepší. Vedle mlsků najdou jako symbol svého
zlobení v mikulášském balíčku brambory, uhlí nebo kousek dřeva.
Také stračovským rošťákům a treperendám je třeba připomenout, že koncem roku
přichází „vyúčtování“. I letos navštěvovala domácnosti nebeskopekelná družina. Krásně
namaskované slečny a mladíci, kteří velmi hezky, stejně jako loni, promlouvali k dětem.
Přiměřeně sečetli nahlášené hříchy, ale i pochválili a povzbudili. Ráda bych jim touto cestou
poděkovala, protože je všeobecně známé, že následkem mnohých necitlivých návštěv čerta,
začaly mnohé děti trpět nočními děsy, koktáním nebo pomočováním. Díky jejich vlídnému
vystupování se u nás stává jejich návštěva sice nutným zlem, ale také odpuštěním hříšků a
novým začátkem. A hlavně může začít těšení na Ježíška.

Hana Klicperová

Zdroj: Lidové tradice, Dagmar Šottnerová, Rubico Olomouc 2008

CO JSME PROŽILI V NAŠÍ MATEŘINCE OD PODZIMA DO VÁNOC
SFÉRICKÉ KINO
Naši mateřskou školu navštívila novinka, jakou nikdo z nás zatím nezažil a to ,,Sférické
kino“. S dětmi jsme napjatě sledovali, jak se před námi zvedá kouzelný stan, do kterého jsme
poté všichni společně vstoupili a na připravených karimatkách jsme sledovali vesmírné
dobrodružství, které bylo promítáno přímo na stěny tohoto kouzelného příbytku. Byl to
opravdu jedinečný zážitek, moc jsme si to užili a trošku jsme se i báli. Těšíme se na další
představení!
PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKEM PODZIMÁČKEM
Jako každý rok, touto dobou, nás i letos navštívil náš starý známý kamarád Skřítek
Podzimáček. Připravil si pro nás řadu zábavných úkolů s podzimní tématikou. Úkoly jsme
nacházeli při dobrodružné výpravě, kdy nás tajemné šipky dovedly až k místu, kde nám
laskavý Skřítek zanechal slaďoučký poklad. Děkujeme milý Skřítku Podzimáčku, těšíme se
na další setkání příští podzim.
ADVENTNÍ DÍLNA
První adventní neděli jsme ve spolupráci se spolkem Šikovné ručičky a obecním úřadem
uspořádali adventní dílnu. Školka v novém vánočním kabátku otevřela své dveře nejen našim

dětem, ale i všem, kteří si chtěli něco pěkného vyrobit, nebo si jen tak posedět či nostalgicky
zavzpomínat na svá školková léta. Závěrem adventní dílny bylo slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu na návsi obce.

ČERTOVSKÁ NADÍLKA
Jako každým rokem i u nás ve školce proběhla nadílka, ale ne ledajaká, u nás byla
„Čertovská nadílka“.
Navštívila nás čertice Belzuba v doprovodu krásného anděla. Belzuba měla tentokrát s sebou
„Knihu hříchů“, kde byli zapsáni ti největší hříšníci, co neposlouchají a zlobí ostatní děti.
Aby byli hříšníci z této knihy vymazáni, museli se vykoupit nejméně dvěma básničkama.
Poté, co i ostatní děti odrecitovaly a zazpívaly, rozdal anděl dětem nadílku v podobě sladké
odměny - adventního kalendáře a zdravé odměny v podobě - cereálních čokokuliček.
My i děti věříme, že i příští rok k nám čertice Belzuba s andělem zase zavítá, ale tentokrát už i
s Mikulášem.
S několika dětmi jsme navštívili místní Dámský klub, abychom přítomným dámám
zpříjemnili jejich každoroční předvánoční posezení. Děti se představily pásmem básniček a
písniček s podzimní a zimní tematikou.

Pro rodiče dětí jsme uspořádali vánoční besídku. Děti nás potěšily hudebně pohybovým
pásmem „Co jsme prožili od podzimu do Vánoc“, které jsme doplnili různými pranostikami.
Na závěr vystoupily děti pod vedením Z. Kolářové z kroužku „Penguins“.
I tento rok byly děti obdarovány novými hračkami, které nám tentokrát přinesl vánoční
pošťák přímo od Ježíška.

PŘEJEME VÁM VŠEM KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A DO NOVÉHO ROKU 2017
PEVNÉ ZDRAVÍ, SPOUSTU RADOSTI, ŠTĚSTÍ A LÁSKY.

Klenice
Nejprve z toho veselejšího soudku. Poblahopřáli jsme k šedesátinám, pětašedesátinám
a našemu nejstaršímu spoluobčanovi - panu Stanislavu Šprachalovi - k jednadevadesátinám
viz foto.
Naše setkání – Babinec - byla tři. Jedno, je ještě do konce roku v plánu. Na další
schůzce nám paní Monika představila a připravila ochutnávku z nových produktů od firmy
Just. Počátkem roku si zopakujeme výrobu - barvení - hedvábných šátků, náramků atd. s paní
Zuzanou. Vysvětlení k fotu: gratulace p. Špráchal, babinec, rozkvetlý květ kany(dosny)
počátkem
listopadu.
Spoluobčanům, kteří pomáhali během roku při úklidu a různých činnostech
pro obec – děkuji. Doufám, že v příštím roce se nám podaří více věcí.
Přeji Vám všem hezké prožití svátků, pohodu a zdraví do roku 2017.
Kráčmarová

Dámský klub
Setkání Dámského klubu bylo 13.října 2016. Nebyl žádný mimořádný program, ale přesto
to bylo hezké posezení při kávě a zákuscích. Sešlo se celkem 19 žen.
Listopadové setkání bylo velmi zajímavé. Přijel MUDr. Jaroslav Dršata a již po několikáté
poutavě vyprávěl o svém cestování na kole. V roce 2013 projel Arménií. Vyprávění doplnil
obrázky, které ze své cesty dovezl. Letos mu také vyšla kniha pod názvem „Na kole do
Jerusaléma a ještě kousek dál“. I tentokrát byla kávička a zákusky.
Prosincové setkání Dámského klubu bylo u vánočního stromečku a opět s pohoštěním od
žen, které v prosinci slaví svátek a narozeniny. Přišly děti z Mateřské školy se svými
učitelkami, ale hlavně s velmi hezkým programem a ženy moc potěšily. Také všem ženám
předaly malá přáníčka. I děti dostaly pozornost od Dámského klubu. Pozdravit ženy přišel
také pan starosta obce Ing. Luděk Homoláč a pan místostarosta Jiří Souček. Popřáli všem
hezké vánoční svátky a hezký vstup do Nového roku 2017. Pozvali ženy na další předvánoční
akce, které budou v obci Stračov. Později ženy losovaly a každá si odnesla malý dárek.
Šťastné vánoční svátky a do dalších dnů Nového roku hodně zdraví a osobní pohody.
Kabelková Věra
Podzim a konec roku 2016 se spolkem ŠIKOVNÉ RUČIČKY a hudebními soubory
Stračovské hvězdičky a Nostra musica
Tvoření Šikulek se uskutečňují každý měsíc, vždy jednu neděli v měsíci od 13hodin ve
Vzdělávací místnosti ve Stračově. Při říjnovém setkání jsme vyráběly z hedvábí s Ľubicou
Gembalovou, dle zájmu zúčastněných náušnice či náhrdelník. Poděkování patří také Gabče
Klikové, bez jejíž šperkové kompletace se lekce neobešla. V listopadu jsme se rozhodly
vytvořit adventní dekoraci. Ale jakou vyrobit dekoraci již 13.listopadu, která vydrží celý
advent? Ano, nápad vyřešila šikovná lektorka… suchá vazba dle návrhu Gabči, s využitím
sponzorského daru firmy Central Sticks Libčany. Věřím, že výsledek potěšil nejen každou z
účastnic lekce. V prosincové lekci pod vedením Petry Luštické jsme si pohrály s papírem a
tentokrát jsme lepily a skládaly vánoční netradiční přání – exploding box.
Jako každý rok, tudíž i tento, jsme uskutečnili podzimní výlet se Šikulky. V počtu 48
osob jme vyrazili v sobotu 22.října do výletního areálu Pěnčín, tentokrát za výrobou
skleněných korálků. Ve dvou skupinách jsme absolvovali nejen exkurzi ve výrobním provozu
firmy Fipobex spol. s r.o., ale také návštěvu jejich korálkové dílny. Fantazie a tvůrčí potenciál
zavládl a kdybychom před sebou neměli ještě další program-návštěvu Muzea skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou, najdete naše výletníky v dílně ještě dnes J. Počasí nám nebylo příliš
nakloněno a sluníčko se na nás sice nesmálo, ale my jsme vše zvládli na výbornou a po
16hodině se vraceli k domovu. Už se těšíme na příští výlet.

Šikovné ručičky se také podílely na organizaci Adventní dílny v Mateřské školce ve
Stračově, při které si v neděli 27.listopadu mohli rodiče s dětmi vyrobit na různých
stanovištích například přáníčkovou hvězdu, andílka na špejli nebo ozdobit perníčky.
Odměnou za píli při vyrábění bylo pro všechny představení Loutkového divadla Kozlík, které
si připravilo tentokrát pohádku O perníkové chaloupce. Závěr odpoledne patřil hudebním
souborům Nostra musica a Stračovským hvězdičkám. Součástí jejich vystoupení na návsi
obce a hraného představení o událostech v době narození Ježíše, bylo také odhalení Betléma.
Letos nově s postavami Josefa a Marie od řezbáře. Poté byl společně s dětmi z MŠ rozsvícen
vánoční strom.
Další adventní akce, na které jsme se v letošním roce podíleli , bylo vánoční vyprávění o
tradicích ve Stračově v neděli 18.prosince od 16hodin. Pro malé herce a zpěváčky z
hudebního kroužku Stračovské hvězdičky jsme připravily převleky k vánočním tradicím a
svátkům od listopadu až po narození Ježíška. Poděkování patří všem členům spolku Nostra
musica za hudební doprovod a rodičům dětí Stračovských hvězdiček za účast a podporu.
Nutno říci, že mnozí profesionálové zkouší nekonečné hodiny a dny před vystoupením, ale
jak je vidět spontánní a srdečné prožití těchto chvil má své kouzlo. Děkujeme.
Za spolek Šikovné ručičky, spolek Nostra musica i za naše nejmenší, Stračovské hvězdičky,
přeji všem lidem dobré vůle pohodové prožití svátků vánočních, lásku a porozumění …a to
nejdůležitější nakonec..hlavně hodně zdraví.
S úctou Petra Luštická

