březen 2017

JARNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ STRAČOVA
A KLENICE

Vážení spoluobčané Stračova a Klenice
V jarním příspěvku bych rád přiblížil, co se povedlo a i nezdařilo v roce 2016 a
zároveň Vás zvu, jménem zastupitelů, na zasedání zastupitelstva obce (ZO) Stračov,
které proběhne dne 7.4.2017 od 19:00 hodin v místní klubovně. Programem ZO budou
tyto nejdůležitější body: Pravidla vypouštění odpadních vod a plán činnosti
zastupitelstva obce Stračov v roce 2017.
Největší akce v roce 2016 byla získaná a realizovaná dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
ČR (dále jen MMR ČR) na projekt „Stračov – Chodník podél silnice III/32346“. Projekt byl
realizován na základě stavebního povolení, kdy v rámci projektu vznikla parkovací místa
v počtu 11-ti míst (včetně započtených vjezdů) a vystavěn chodník o ploše cca 250 m2.
Nabídky k výběrovému řízení předložili 3 uchazeči (1 uchazeč se omluvil), tzn., že celkem
byly osloveny 4 firmy. Rozhodnutím výběrové komise byla vybrána firma STAX, cena za
dílo 1,392.543,- Kč včetně DPH. Další výdaje spojené s projektem byly ve výši 108.356,-Kč
/tj. stavební povolení, územní povolení, projekt, atd./ Celkové náklady činily 1,500.899,- Kč

vč. DPH. Projekt byl realizován za finanční podpory MMR CŘ v částce 1,000.000,- Kč.
Rovněž obec Stračov získala v rámci žádosti finanční účelovou dotaci od Královéhradeckého
kraje, v částce 142.000,- Kč. Vlastní náklady obce Stračov činily 358.899,- Kč.
Zároveň v rámci celkové rekonstrukce silnice (vrchní potah) směr Dub, tj. od MŠ Stračov až
po značku obce Stračov, byly vynaloženy další výdaje obce Stračov částce 510.000,- Kč vč.
DPH za: oprava chodníku a vybudování nového sjezdu na prostranství před zámkem + oprava
křižovatky a části cesty směr podél kostela, dále výměna obruby na levé straně silnice od MŠ
Stračov - po RD Janatových, dále oprava křižovatky a části cesty směr Habeš.
Samotná Správa údržby silnic Královéhradeckého kraje, a.s., realizovala opravu (tj. frézování,
pokládku asfaltu atd.) cesty od MŠ Stračov na konec obce směr Dub. Délka opravy cca 420m,
tj. o ploše cca 2600m2. Celkové náklady plně hradila Správa silnic Královéhradeckého kraje
v částce cca 2,5 – 3 mil Kč (daná částka je propočet dle kalkulace).
Jsem velmi rád a děkuji zastupitelům, že podpořili celkovou rekonstrukci celé ulice, kdy
vznikla jedna kompletně zrekonstruovaná ulice v celkových nákladech 4,5 - 5 mil. Kč, kdy
obec uhradila cca 900 tis. Kč.
Další akcí v roce 2016, s Vaším výrazným přispěním, bylo realizování plánu rozvoje obce
Stračov. Velice nás potěšilo, že se daného projektu na základě dotazníků zúčastnilo 99
respondentů. Dokument vedený pod názvem: „Strategický rozvojový dokument obce Stračov
2016-2026“ velice dobře a podrobně zpracovala paní Ing. Petra Součková, které jménem
zastupitelstva děkuji za odvedenou práci. Daný dokument je důležitý pro další případné
čerpání dotací obcí Stračov. Bez daného dokumentu by byla šance na získání dotace velmi
omezena.
Nyní viz. níže uvedu jen nejdůležitější a nejzajímavější výsledky šetření. Celý dokument
včetně dotazníků je k nahlédnutí v úředních hodinách na OÚ Stračov. Výsledky:
Infastruktura obce - Každý záměr mohl získat maximálně 396 bodů. Nejvíce bodů (203
bodů) získal záměr Oprava veřejné kanalizace, která byla vystavěna v 60. letech a nyní je v
havarijním stavu. Na druhém místě je Oprava místních komunikací (156 bodů) a na třetím
místě je Výstavba chodníku v obci Klenice (99 bodů).
Občanská vybavenost a společenský život v obci - Každý záměr mohl získat maximálně
594 bodů. Nejvíce bodů (306 bodů) získal záměr Oprava hasičské nádrže na koupaliště
přírodního charakteru. Na druhém místě je Výstavba stavebních parcel v obci Stračov a
Klenice (289 bodů) a na třetím místě je Výstavba obecních bytů (170 bodů).
Životní prostředí a péče o něj - Každý záměr mohl získat maximálně 396 bodů. Nejvíce
bodů (158 bodů) získal záměr Rozšíření sběrného dvora na faře (tj. přemístění popelnic od
bývalé hospody). Na druhém a třetím místě (shodně 132 bodů) je Úprava rybníka ve spodní
části obce Stračov a Rekonstrukce polních cest a stromořadí podél nich.
Cestovní ruch a turistika - Každý záměr mohl získat maximálně 198 bodů. Zde respondenti
srovnávali priority pouze ze dvou možností. Oprava sakrálních staveb získala 45 bodů,
výstavba cyklostezky do obce Mžany získala 36 bodů.
Na základě daného průzkumu si zastupitelé obce Stračov v rámci jednotlivých kapitol zvolili
priority dle důležitosti od 1 do 5 bodů. Upozorňuji, že dané záměry nejsou pro další
zastupitelé nikterak závazné, ale minimálně by měli v budoucnu přihlédnout k výsledkům
průzkumu při svém rozhodování o stanovení svých priorit, viz. níže uvádím dva body ke
kapitole:
Infastruktura obce: 1. Oprava místních komunikací, 2. Výstavba chodníku v obci Klenice.
Občanská vybavenost: 1. Výstavba stavebních parcel, 2. Celková rekonstrukce oplocení
hřbitova v obci Klenice a vznik zázemí (WC) u multifunkčního hřiště.

Životní prostředí a péče o něj: 1. Úprava parku u rybníka 2. Rozšíření sběrného místa
Cestovní ruch a turistika: 1. Oprava sakrálních staveb – soch v obci Stračov a Klenice
Dalším bodem, o kterém rád napíši, je nákup pozemků obce Stračov. Daný nákup, či
směna pozemků, zajistí další plánovaný rozvoj obcí Stračov a Klenice. Jedná se o pozemek,
tj. silnice směřující od RD Janatových – směr zemědělský areál, až k cestě na Stračovskou
Lhotu. Zde bych chtěl, jménem zastupitelů, poděkovat za prodej podílů V. Šolcovi ze
Stračova, M. Hájkové z Mokrovous, P. Pelčarskému ze Stračova, B. Bezvodovi z Hořic, E.
Václavíkové z Hořic, D. a M. Kaprasovým žijících v Německu. Dále se zastupitelstvo obce
bude snažit nakoupit i další podíly na dané silnici, které zajistí plynulý rozvoj lokalit směrem
od RD Janatových na levé a pravé straně směrem k zemědělskému areálu.
Další směna pozemků, která byla velice důležitá, proběhla v obci Stračov. Díky tomu může
býti v budoucnu zrealizováno parkoviště pro osobní auta k MŠ Stračov s chodníkem pod
kostelem. S firmou Castele s.r.o., zastoupenou P. Huysegems, směnila s obcí Stračov
pozemky tak, že dnes je „každý na svém“, tzn. jak jsme z pohledu a používání pozemků před
zámkem zvyklí. Zároveň v obci Klenice byl odkoupen pozemek od pana J. Havrdy z Hořic u
hlavní silnice R 35 a předběžně dohodnut případný odkup části zahrady u silnice R 35 od paní
K. Huškové. Díky tomu může býti v budoucnu zrealizován chodník podél silnice R 35 na
pravé straně směr Hořice. Zde bych chtěl, jménem zastupitelů, rovněž poděkovat výše
uvedeným osobám.
Dalším důležitým úkolem, pro zajištění naší všeobecné bezpečnosti bylo získání
stavebního povolení na ATS /automatickou tlakovou stanici/ v obci Stračov, která nabyde
právní moci 24.4. 2017. Díky následné výstavbě ATS bude zajištěn dostatečný tlak ve
vodovodním řádu pro zajištění požární bezpečnosti v obci Stračov. Zde bych chtěl, jménem
zastupitelů, poděkovat rodině K. a L. Bednářovým pod zámkem, že dovolí na svém pozemku
na základě věcného břemene umístit elektrický kabel k ATS.
A nyní napíši v krátkosti další hlavní body činnosti zastupitelstva obce Stračov v roce 2016:
 Schválení Řádu veřejného pohřebiště v obci Stračov a Klenice, který splnily všechny
legislativní požadavky ČR k dané problematice a byly schváleny Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje
 Schválení Krajským úřadem Královéhradeckého kraje Zákazu podomního a
pochůzkového prodeje na území obce Stračov – tj. k.ú. Stračov a Klenice
 Zadání a vypracovávání projektové dokumentace k výstavbě inženýrských sítí
k parcelám „ U parku“, tzn. pod RD V. Šolce směr Nechanice a posléze směr
k zemědělskému areálu. Zároveň se v dané lokalitě zpracovává koncepce zeleně
 Vypracování a podání žádosti na opravu chodníku a komunikace v obci Stračov v
částce 1,5 mil. Kč, tj. v místní části Klenice oprava chodníku podél silnice I/35 a
III/32347 a v obci Stračov – oprava komunikace na p.č. 112/1 /Habeš/.
A co se nepovedlo, neboli není dokončeno, dle představ zastupitelů obce Stračov:
1. Úspěšně dokončit územní řízení na parkoviště ve Stračově pod kostelem – územní
řízení stále probíhá
2. Úspěšně dokončit územní řízení na chodník podél silnice R 35 od autobusové zastávky
směr HK – levá strana- územní řízení stále probíhá
3. Dokonči Územní plán obce Stračov – stále čekáme na vyjádření všech dotčených osob
4. Dokončit podklady pro územní řízení pro dostavbu kanalizace, včetně výstavby
dočišťovacích nádrží pro vypouštěné odpadní vody – se změnou legislativy, tj. dle
občanského zákoníku jsou všechny smlouvy o souhlasném stanovisku se stavbou
vlastníků pozemků neplatné

5. Stále není ukončen převod pozemků z Ředitelství silnic a dálnic ČR na obec Stračov
6. Odkup stavební parcely v obci Klenice od paní D. Vačounkové z HK
A jaký je plán činnosti na rok 2017? O tom budeme podrobněji hovořit na veřejné
schůzi, která proběhne dne 7.4.2017 od 19:00 hodin v místní klubovně. Programem ZO jsou
tyto nejdůležitější body: Pravidla vypouštění odpadních vod v obci Stračov a Klenice!!,
Plán činnosti zastupitelstva obce Stračov v roce 2017.
Děkuji Vám, že jste dočetli můj příspěvek až do konce. Děkuji všem zastupitelům a
aktivním občanům z obce Stračov a Klenice za spolupráci v roce 2016. Závěrem. Ze srdce si
přeji, aby blížící se Velikonoce přinesly do ulic našich obcí hodně pondělních koledníků –
malých i velkých . Jen vlastní neleností můžeme býti nápomocni udržet tak krásný lidový
svátek v našich obcích.
Luděk Homoláč – starosta obce Stračov

Kukátkem v naší mateřince
Týden sněhuláků
V týdnu od 9. ledna do 13. ledna v naší školce proběhla akce ,,Týden sněhuláků". Spousta
aktivit k tomuto tématu probíhala v prostorách školky, ale i na školní zahradě. Děti se naučily
básničky a písničky o sněhulácích, hrály si na ně prostřednictvím pohybových her, plnily
úkoly v pracovních a grafomotorických listech. Nechyběla ani tradiční „bitva“
sněhuláčkovými koulemi z papíru. Sněhuláky jsme také modelovali, kreslili a malovali.
Vytvořili jsme kolektivní práci, která nám zdobí prostory šatny. A že nám letos počasí přálo,
zkoušeli jsme si postavit sněhuláka i ze sněhu.
Zvířátka v zimě
V tomto týdnu se děti seznámily se zvířátky žijící ve volné přírodě. Poznávaly stopy ve sněhu
těchto zvířat a udělaly pro ně sbírku suchého chleba, ovoce, zeleniny a zrní pro nakrmení.
Krmení jsme odnesli ke krmelcům. Vytvořili jsme společný obrázek zvířat v lese. Naučili
jsme se nové písně a básně.
Pohádkový týden
V tomto týdnu děti dramatizovaly pohádku „Budko, budko“ a „Budulínka“. Technikou
mozaiky vytvořily společně Večerníčka. Každé dítě si vytvořilo havrana a společně lišku
z bajky „O havranovi a lišce.“ Navštívili jsme také v Hořicích divadelní představení „Sůl nad
zlato“. Naučili jsme se novou píseň, na pracovních listech vykreslovali pohádkové postavičky
a na závěr si každé dítě vytvořilo svého Večerníčka.
V únoru jsme se seznamovali s činnostmi celého dne, s různými časovými, prostorovými
pojmy a znaky ročních období. Seznámili jsme se s novými povoláními dospělých, s výsledky
jejich práce a děti jsme vedli k tomu, aby si vážily práce druhých.
Plavání
7. února jsme zahájili plaveckou výuku ve sportovním zařízení v Hořicích.

Karneval
23. 2. jsme měli ve školce karneval. Celý týden jsme si společně zdobili třídu. Povídali jsme
si o významu karnevalu, o tradicích, které se vážou k tomuto období. Vyráběli jsme masky
také z papíru. Vymýšleli jsme, které masky by byly nejlepší. Děti byly v maskách naprosto
úžasné, nálada skvělá. Soutěže nás všechny bavily. Také jsme měli přehlídku masek,
diskotéku a dopoledne plné soutěží. Všechny děti byly odměněné diplomem, sladkým
překvapením a balónkem.

Březnová „Léčivá pohádka o princezně, která nic neslyšela“
Moudří lékaři ze všech koutů světa léčili princeznu, kterou kletba připravila o sluch.
Na pohádkovém příběhu měly děti možnost vnímat zvuk, který má blahodárný účinek na naše
zdraví, neobvyklých hudebních nástrojů využívaných především v muzikoterapii, při józe a
meditacích.
Pan Hladík s dětmi společně vyprávěl pohádku a pomocí zvuků tvořili prostředí, děj,
jednotlivé postavy apod. Děti tak automaticky a přirozeně vnímaly zvuk a dávaly ho do
souvislostí, hodnotily jeho délku, barvu, sílu i výšku a přiřazovaly ho různým činnostem. Na
konec při rekapitulaci rozvíjely svou zvukovou paměť. Během koncertu byly použity hudební
nástroje jako je sitár, fujara, djangar pan, tibetské mísy, didgeridoo, kalimba, koncovky apod.
Pohádkový koncert děti velice bavil a na konci si mohly samy vyzkoušet i hru na hudební
nástroje.

Březen - měsíc knihy
V rámci tématu "Březen - měsíc knihy" jsme si naplánovali exkurzi stračovské obecní
knihovny. Návštěvě předcházela vyprávění o knihách, správném zacházení s nimi, o
oblíbených hrdinech. Z knih přinesených dětmi jsme ve školce udělali malou výstavku, z
knížek jsme si četli.
Ve čtvrtek 16. března nás v místní knihovně přivítala paní Kabelková a děti seznámila s
prostory, kde je v regálech uloženo přes 1000 knih různých žánrů pro malé i velké čtenáře.
Připravila pro nás na ukázku několik poutavých dětských knih, v nichž jsme si zalistovali,
prohlédli ilustrace i něco málo přečetli. Na vzpomínku si každé z dětí z knihovny odneslo
pohled Stračova.
V březnu jsme také navštívili Dámský klub. Přítomným dámám jsme přinesli z naší mateřinky
jarní pozdrav v podobě básní, písní, tanečků a básniček.
Se třídou předškoláků jsme se vydali do milovické základní školy okouknout naše budoucí
„působiště“ a zhlédnout výstavu „Cestujeme časem“. Ve škole se nám velice líbilo, vyrobili
jsme si i malý dáreček a těšíme se na další společná setkání i s mateřinkou z Třebnouševse.
Co nás čeká do konce školního roku:









Beseda na téma školní zralosti a připravenosti
Účast na recitační soutěži „S básničkou do Stěžer“
Den otevřených dveří s jarní tvořivou dílnou
Divadla v MŠ
Dokončení plavecké výuky
Přednáška o dravcích a sovách
Olympiáda MŠ v Nechanicích
Výlet s MŠ Petrovice
Monika Králová

TJ STRAČOV
První akcí tohoto roku byl Sokolský ples,který se konal 18.2.2017 v Hospodě u Růženky
v Pšánkách .Jako již tradičně vyzdobený sál balonky v čele se Sokolským praporem a tričky
také přispívali k dobré atmosféře dodávali sportovní náladu a o výskoky ke stropu také
nebyla nouze. Již skoro tradičně místní bavič p. Kulhánek upoutal pozornost všech při
svých vylomeninách a roztančil celý sál.Hudba Reflex zahájila ples v 20 hod společně s
uvítacím proslovem předsedy spolku D. Šolcové a tančilo se do ranních hodin.
V řádně připravené tombole bylo přes 100 pěkných cen a víc jak polovinu tvořily různé
sportovní potřeby – míče, švihadla, badminton, posilovací a gymnastické náčiní
atd.,nechyběly také dorty ,brambory, jablka a ostatní různorodé dary od spoluobčanů.

Ještě jednou děkuji všem členům TJ a sponzorům, kteří se podíleli na přípravě a zajištění
plesu a do tomboly přispěli hodnotnými cenami.
Pomáháte nám udržet dobrou úroveň této společenské akce a zároveň přispíváte k pěknému
finančnímu zisku, který bude opět použit pro posílení sportovního a kulturního vyžití v obci.
Poděkování patří i všem spoluobčanům, kteří nás podpořili zakoupením lístků při zvaní .
Děkujeme

4. ročník OKOLO STRAČOVA

V sobotu 18.3.2017 se v obci Stračov na Královehradecku konal již čtvrtý ročník silničního
závodu na 5 a 10km Okolo Stračova. Tradiční termín vyplňuje trhlinu v termínové listině
běhů a dává možnost vyzkoušet formu před jarními půlmaratóny. „Zjara je každý běžec
dychtivý po tom, aby si zkusil, jak na tom po zimě je a k tomu je stračovská desítka ideální“
vysvětluje Milan Janata, ředitel závodu. Tato myšlenka stála i u zrodu závodu před čtyřmi
roky. Rovinatý profil dává možnost zaběhnout rychlé časy a po desítce v Kbelích, Úpici a
Pečkách jsme čtvrtou možností sezóny, kde si atleti mohou osobní rekord zaběhnout. „14 dní
před půlmaratónem v Praze je z trenérského pohledu žádoucí běžet závod a tak vycházíme
běžcům vstříc“ pokračuje Janata proč on, v současné době vrcholový atlet, vstoupil do
pořadatelské role. „V okolí podobný závod chyběl a tak jsem se rozhodl to změnit“.
Přes vytrvalý déšť k prezenci v prostorách místního školícího centra dorazilo 151 vytrvalců.
Spolu s vloženým dětským závodem mohli všichni oslavit nový účastnický rekord, který má
nyní hodnotu 159. Přesně v 10:30h pan místostarosta obce Jiří Souček výstřelem z pistole
pustil do závodu jak hobby běžce, místní matadory, tak elitní atlety. Svůj traťový rekord a
vítězství z loňského roku přijel obhájit Marcin Zagorny, skvělý polský vytrvalec. Brzy po
startu se k němu na čelo přidal východočeský běžec Kamil Krunka a na záda jim dýchala
dvojice Majoroš, Janata. Od prezenčního pultíku, kde spolu se svou přítelkyní vydali čísla
všem účastníkům, Janata zamířil přímo na start a po závodě k tomu poznamenal: „Je to
specifické organizovat a závodit. Není to lehké a odráží se to pravidelně i na výsledku, ale
nechat si ujít možnost proběhnout se po vlastní obci s houfem téměř dvou set běžců jsem si
nechtěl nechat ujít“.
Po úvodním okruhu obcí se na čele vytvořila trojice, když Majoroš v silném větru chtěl
zamířit do vedoucí skupiny, což se mu povedlo. Janata zůstal po celý závod osamocen na
čtvrtém místě a za ním se vytvořila početná skupina, v které operoval také někdejší vítěz
Miloš Kratochvíl. Krunka se na sedmém kilometru osamostatnil, ale Zagorny zmobilizoval
síly a dotáhl se. O svém vítězství a sesazení Zagornyho z trůnu rozhodl Krunka v posledním
kopci a do cíle doběhl v čase 33:16min. Zagorny zaostal časem 33:27 o 11s. Na třetí místo se
propracoval Janata nástupem před devátým kilometrem a čtvrtý doběhl Majoroš. Mezi ženami
obhájila Táňa Metelková v čase 38:41 a jako jediná prolomila hranici 40 min. Překvapením
závodu byla na druhém místě Radka Hanzlová, svěřenkyně zkušeného trenéra Jana Pernici
zaběhla 40:02 a druhé místo uhájila o 45s před zkušenou Denisou Kozákovou.

Novinkou byla pětikilometrová trať pro každého, kdo si nevěřil na desítku. Pořadí mužů
Lukášek, Drbohlav, Klicpera bylo zajímavé zejména posledně jmenovaným, který jako
domácí stračovský běžec překvapil skvělým umístěním. V ženách uspěly v pořadí od vítěžné
Klusáčková, Drbohlavová a Beranová. Nejstarším účastníkem závodu byl Jiří Soukup, který
s číslem 90 symbolizujícím jeho věk doběhl sice vyčerpán, ale šťasten.
Vyhlášení s hodnotnými cenami od partnerů závodu proběhlo již v teple prostor prezentace a
každý mohl využít občerstvení od Niva Dolní Přím a Pivovar Lindr Mžany. Výsledky,
fotografie a další informace jsou k dispozici na www.milanjanata.tym.cz. Jubilejní pátý ročník
proběhne v sobotu 17.3.2018.
Poděkování patří partnerům akce, bez kterých by nebylo možné běh Okolo Stračova
uspořádat!
Obec Stračov a TJ Sokol Stračov, Niva Dolní Přím, Pivovar Lindr Mžany, CEP, PENT a.s.,
Salming, RUN4FUN, Autoservis Charvát, Autodoprava a čerpací stanice Milan Bednář,
Farma Bednář, Adam Klicpera porcelán, Rekonstrukce Drobek, Čalounictví Vyčítal,
Zahradnictví Květ, Jakub Ruml, Hudy Sport, Ekoagromont, Zemědělská akciová společnost
Mžany a.s.
Milan Janata

Spolek přátel šipek
Tak jako zima, tak i půlka naší Ligy je za námi. Do konce Stračovské šipkařské Ligy
2016/2017 zbývají již pouze 3 kola, a tak finální pořadí mohou ještě všichni hezky promíchat.
Na prozatímním prvním místě za poslední 4 kola je u žen Petra Součková, na místě druhém
Petra Pelčarská a na místě třetím Barbora Limanová.
U mužů je momentálně první Roman Souček Michal Drobek, druhý Lukáš Kukla a třetí
Martin Hlavatý.
Tak jako pokaždé se v článcích do Stračovského zpravodaje zmiňuji o hojné účasti
soutěžících na našich turnajích, tak i když se nás nesejde v rekordním počtu, jako např. v kole
3 nebo 4 (kdy byla účast 22 a 24 hráčů) je i tento počet slušný, a věřím že ,,šipky´´ na oblibě
neztrácejí.
Příští 5. kolo se bude konat v dubnu od 18hod., ale přesný termín se dozvíte až na
internetových stránkách Stračova nebo ve skupině SPŠ na FB. Následující 6. kolo se bude
konat v květnu a poslední, tedy 7. kolo Ligy SPŠ pro rok 2016/2017 proběhne v červnu, které
bude jako vždy obohaceno celkovým vyhlášením výsledků Ligy, předáním pohárů a dvou
pohárů Starosty obce pro vítěze a vítězku Ligy, opečením nějaké té flákoty  a večerní
diskotékou.
Výsledky, průběžné bodové ohodnocení a pozvánky můžete sledovat a detailněji
prohlédnout stále na stránkách Stračova nebo na Facebooku, kde jsou tyto informace stále
aktualizovány.
Na závěr bych jménem svým a za spolek SPŠ rád poděkoval všem hráčům, ne-hráčům a
přátelům šipek za účastenství, Fair Play a prima atmosféru během všech turnajů, které jsme
odehráli. A i když se scházíme v krásném počtu hráčů, nové hráče a přátelé šipek přesto stále
vítáme .
Lukáš Kukla

Stračovský lyžáček pro rok 2018

Vážení rodiče, letošní zima ještě úplně neskončila a já se na vás obracím se zimou
příští. Ve spolupráci s obcí Stračov jsem se rozhodla zorganizovat výjezdní lyžáček pro naše
děti.
Děti, ve věku 4 – 10 let, by jezdily 5 lednových sobot do lyžařské školy v Jánských
Lázních. Odjezd ze Stračova v 7 hodin, návrat po 12 hodině. Na svahu stráví 2 hodiny
s přestávkou na svačinu, kterou si přivezou z domova. Škola poskytne čaj a zázemí. Lyžuje se
ve skupinkách maximálně po 6 žácích. Cena celého kurzu je 1.250 Kč ( 250 Kč za lekci ).
Škola nabízí uskladnění lyží během týdne i zapůjčení celého vybavení ( helma, lyže, hůlky,
boty) za 50 Kč na den (250 za kurz).
Vzhledem k tomu, že obec Stračov po prvním oslovení souhlasila s uhrazením dopravy, ráda
bych kurz zaplnila co nejvíce „občánky“ Stračova. Píšu tedy tuto výzvu a prosím vás o
projevení vašeho zájmu o kurz na mailovou adresu: klicperka@volny.cz. Nejlépe do konce
dubna. Přihláška vašeho dítěte bude nezávazná. Chci oslovit okolní obce tak, abychom
dosáhli počtu 20 dětí.
Myslím, že je to velmi dobrá příležitost, jak seznámit své dítě s lyžováním. Bude jezdit se
známými dětmi, bude jimi motivováno a vzhledem k pravidelnosti kurzu je pravděpodobné ,
že dovednosti získané jednu sobotu do té následující nezapomene. K vašemu rozhodnutí pro
účast dítěte by mohla přispět pohodlnost této nabídky pro nás rodiče , ale hlavně velmi
příznivá cena. Děkuji touto cestou zastupitelům naší obce za dotaci na dopravu, kterou
umožní dětem z vesnice stejné možnosti jako mají děti z města.
Hana Klicperová

DÁMSKÝ KLUB
Letošní první setkání Dámského klubu bylo 12.ledna. Vzpomínalo se na události kolem konce
roku 2016. Vzhledem k tomu, že v měsíci lednu je hodně žen, které slaví své narozeniny,
konalo se opět hezké posezení při kávě a zákuscích.
9.února 2017 všechny ženy Dámského klubu jely na pozdní oběd od 14 hodin do restaurace
Lila v Sadové. Všem jídlo moc chutnalo a byla to příjemná změna v činnosti Dámského
klubu.
26.února 2017 byly některé ženy Dámského klubu v Nechanicích v divadle. Hru sehráli
místní ochotnící a tím byla ukončena divadelní sezóna.
9.března 2017 se ženy z Dámského kluby sešly na oslavu MDŽ. Učitelky s dětmi z MŠ
Stračov pogratulovaly ženám hezkým pásmem básniček a písniček, které si ve školce
připravily. Děti vyrobily pro ženy i malé dárky, které jim předaly. Pozdravit ženy přišel
starosta obce L. Homoláč, místostarosta Jiří Souček a předali ženám malou jarní kytičku
v květináčí. I tentokrát se vydařilo příjemné posezení s pohoštěním a ženy se nyní budou
těšit na další jarní setkání Dámského klubu.
Věra Kabelková

Stračovské vepřové hody 2017
V sobotu 25. února 2017 se u nás v obci pořádala každoroční událost – Vepřové hody.
Ačkoliv se sluníčko snažilo, seč mohlo, venkovní teplota ještě nebyla ideální na posezení pod
širou oblohou. Tento aspekt však většině přítomných nevadil, protože se sešlo mnoho
hodujících a v případě, že se potřebovali zahřát, tak mohli využít krytou a zejména vytápěnou
pergolu, kterou každý jistě ocenil. Tímto bych rád poděkoval těm, kteří se na přípravě
této pergoly podíleli.
K ochutnání a k zakoupení nedělního oběda byla zabíjačková polévka, tlačenka, jitrnice, ovar
a dokonce dva druhy guláše – klasický a pro gurmány zabíjačkový, který velmi rychle zmizel.
Dále přítomní mohli ochutnat cukrářské umění místních žen, které upekly dobré zákusky
pro všechny.
V odpoledních hodinách se uskutečnila tombola, které se mohl účastnit každý, kdo se zapsal
při příchodu na hody. Ceny v podobě pořádného kousku masa si odnesla paní Špráchalová
a Anička Brišáková. Třetí cenu – balení hořických trubiček vyhrála paní Mádlová bývalá
manželka vedoucího vzdělávací místnosti ve Stračově. Cenu útěchy a úklidu po hodech dostal
Jirka Koblížek 
Tedy ještě jednou děkuji všem, co se hodů účastnili, ale zejména i těm, kteří se na jejich
přípravách podíleli. Doufám, že nadšení všech vydrží i do příštího roku, k dalšímu ročníku
této tradiční události.
Jiří Souček

