
 

 

 
 

 

Zimní zpravodaj obcí 

Stračov a Klenice 

Vážení spoluobčané Stračova a Klenice,  

přiblížily se dny, ve kterých si všichni 

přejeme zažít rodinnou pohodu, 

vzájemné porozumění a krásnou 

atmosféru Vánoc. Již za několik dnů 

budeme slavit Štědrý den a následující 

vánoční a novoroční svátky. 

Oproti minulým letům vydáváme Zimní 

zpravodaj občanů Stračova a Klenice na 

začátku adventních svátků, abychom 

upozornili na všechny vánoční akce, 

které se v obci, za velkého přispění 

spoluobčanů, uskuteční. Podrobný 

seznam akcí je vypsán v tomto 

zpravodaji, a proto se o nich nebudu 

rozepisovat. Jednoznačně bych jim 

chtěl poděkovat jménem svým, 

i jménem celého zastupitelstva. Vždyť 

kolik obcí se může pochlubit, že se 

uskuteční tolik vánočních akcí, navíc 

vlastním tvořením a iniciativou. 

V dnešní zrychlené době, kdy žijeme 

stále rychleji, je potřebné se 

i pozastavit a rozjímat nad vším okolo 

sebe. Vždyť na tom světě jsme jen 

jednou. Takovým malým, ale krásným 

pozastavením, jsou pro nás Vánoce. 

Čas, kdy jsme s celou svojí rodinou u 

jednoho stolu a danou vánoční 

atmosférou zapomínáme na běžné 

problémy. Prožijme tuto vánoční 

atmosféru se štěstím, láskou a pokojem. 

Úvodní slovo starosty 
 

Vůně vánočního stolu a vánočního 

stromku jsou pro nás nezapomenutelné, 

asi i proto se na Vánoce tak hodně 

těšíme. Vánoce však nejsou jen o dobrém 

jídle a krásných dárcích, ale i o setkání 

rodičů se svými dětmi, vnoučaty 

a blízkými, s kterými se během celého 

roku tak často nevidíme. Těšme se 

z maličkostí a z každého upřímného 

úsměvu. A ten dětský úsměv je přeci 

nezapomenutelný s nabíjejícím účinkem 

pro nás všechny. Ta neopakovatelná 

atmosféra, která patří k Vánocům, se 

nedá zapomenout a provází nás 

v myšlenkách celý další rok. 

Závěrem. Jménem svým i jménem 

zastupitelstva obce Stračov Vám všem 

děkuji za spolupráci, za součinnost 

jednotlivých kroků vedoucích ku 

prospěchu naší vesnice a nás všech.  

Zvlášť děkuji za spolupráci při oslavách 

výročí našich obcí a rovněž při oslavách 

100 let od vzniku Československého 

státu. 

Z celého srdce Vám přeji krásné prožití 

Vánoc, úspěšný vstup do Nového roku 

2019, pevné zdraví, vnitřní sílu a hodně 

úspěchů v pracovním i osobním životě. 

  

Luděk Homoláč 
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Jelikož se, dle mého názoru, jedná o 

jeden ze zásadních svátků v tomto 

století, musím se k dané události ještě 

vrátit a napsat pár slov. V letošním 

roce, dne 28. října 2018, jsme si 

připomenuli státní svátek: Den vzniku 

samostatného Československého státu.  

Daný svátek jsme v obci Klenice na 

návsi a v obci Stračov na hřišti uctili 

slavnostním vysazením lípy srdčité, 

a to za doprovodu státní hymny České 

republiky. Děkuji za přednesenou 

báseň paní Petře Luštické – Píseň noci 

29. října od Viktora Dyka, která je 

aktuální i dnes a měla by sloužit 

k zamyšlení nad současným stavem 

naší vlasti. Starosta obce Luděk 

Homoláč přednesl proslov ke 100 

letům republiky. 

Oslava významného výročí 
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Po vysazení pamětní lípy v obci Stračov 

se vydal průvod k pomníku z první 

světové války, tj. před MŠ Stračov. Tam 

byl slavnostně položen zástupci spolků 

věnec k uctění památky obětem 

z I. světové války (SDH Stračov – Martin 

Hlavatý a TJ Stračov – Dana Šolcová). 

Děkuji daným spolkům za spolupráci 

a rovněž děkuji za proslov panu Martinu 

Klikovi k historii a událostem I. světové 

války. Po státní hymně byla akce 

ukončena. 

Jelikož v daný den bylo chladno, deštivo 

a silně větrno a tím byla ovlivněna i 

samotná návštěvnost dané akce, jsou 

dané proslovy otištěny pod článkem. 

Edvardu Benešovi, Milanu Rastislavu 
Štefánikovi, či nedalekém rodákovi 
z Nechanic Aloisu Rašínovi.  

Ale já bych si přál, abychom si nejen 
připomněli tyto osoby, ale hlavně 
abychom vzpomněli na neznámé – hrdiny, 
kteří po celých sto let, v jakémkoliv 
režimu, bojovali za svoji vlast, pravdu 
a obětovali vše, včetně svého života. 
Jsou třeba bezejmenní a ani o nich 
nevíme, jsou to lidé, kteří zůstali ve 
skrytu a nedávali na odiv to, co vykonali 
a žili mezi námi. 

Dnešní výsadbu lípy srdčité – národního 
stromu republiky, bych věnoval: 

V odkazu do minulosti: všem lidem, kteří 
se zasloužili o vznik, posléze obnovu 
Československé republiky.              

V odkazu do budoucnosti: přál bych si, 
aby zde přítomným dětem, se tato 
událost vryla do myslí, aby jako naši 
předkové chápali svůj domov, obec 
a český jazyk jako základní oporu svého 
života.  Rovněž aby pojmy český národ, 
vlastenectví, láska ke své vlasti, byly 
vždy na prvním místě. 

Osobně si moc přeji, aby nikdy nebyly 
výrazy světoobčan a evropanství 
nadřazeno československým a posléze 
českým idejím, tj. odkazům našich 
předků, kteří žili v našich obcích a měli 
svůj domov a vlast tak rádi. 

 

Oba články – Luděk Homoláč 

 

 

Proslov starosty při příležitosti oslav 100 let republiky 
 
Je to přesně 100 let, kdy 28. října 
1918 byl vyhlášen samostatný stát – 
stát Československý. 
Byl vyhlášen na idejích – svobody, 
demokracie a vlastní národní identity. 
Naši předkové chápali domov, vlast 
i stát jako základní potřebu JISTOTY 
a SAMOSTATNOSTI. 
Byla to touha být sám sobě pánem ve 
svém domě, být rovným mezi 
rovnými. 
 
Rovněž došlo k formování 
československého území skládající se 
z Čech, Moravy, Slezska, Slovenska 
a Podkarpatského území.  Zároveň 
byly formovány státní symboly 
Československé a posléze České 
republiky, jakožto: 
• Státní znak 
• Státní hymna 
• Státní vlajka 
• Státní pečeť 
Do symbolů státnosti Československé 
a posléze České republiky patří 
i národní strom – Lípa srdčitá, 
svatováclavská koruna, husitský 
kalich. 
Jsou to rovněž symboly, které svým 
charakterem dávají jasně a zřetelně 
najevo, že česká kultura, český jazyk 
– náš národ český, patří do této české 
kotliny od nepaměti. 
 
Když vzpomínáme na sto let, na toto 
výročí, tak samozřejmě vyzdvihujeme 
hlavní milníky: 1918, 1938, 1948, 
1968, 1989 a 1993. Zároveň mluvíme 

o Tomáši Garigue Masarykovi,  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                          100 let republiky  
 

Vážení spoluobčané, vážení hosté. 

11. listopadu 2018 tomu bude 100 let, 

kdy skončila Velká válka, ve které 

bojovali a trpěli naši předci, naši 

spoluobčané a miliony dalších. Dnes 

všichni tuto válku známe pod názvem 

PRVNÍ světová. To proto, že i přes 

všechna neštěstí, tragédie a útrapy, 

které lidstvu přinesla, bylo minulé 

století poznamenáno dalším, 

v mnohém krvavějším, celosvětovým 

konfliktem - DRUHOU světovou 

válkou. 

Jelikož naše země - Země koruny 

České, byly při vypuknutí PRVNÍ 

světové války součástí tehdejšího 

Rakousko-Uherska, které tenkrát 

bojovalo po boku ostatních 

Centrálních mocností, rukovali roku 

1914 do této války i čeští občané.  

Připomeňme si nyní v řeči čísel, kterak 

se tento konflikt dotkl tehdejších 

obyvatel naší obce: 

Od počátku války, roku 1914 do jejího 

konce roku 1918, narukovalo z naší 

obce, ke které tehdy náležela 

i Stračovská Lhota a čeňovký dvůr, 

116 mužů. Tito vojáci bojovali na 

dvou frontách. Východní  - ruské a na 

jižní – italské, zprvu srbské.  

Z tohoto počtu 5 vojáků padlo, 

4 vojáci byli prohlášeni nezvěstnými 

a pravděpodobně též padli. Jména 

těchto jednoznačně prokázaných obětí 

jsou proto uvedena na pamětní desce 

tohoto památníku. Záznamy o dalších 

obětech nejsou zcela zřejmé a dle 

různých pramenů se i liší.  Lze ještě 

zmínit, že dalších 6 mužů zemřelo 

později „na následky války“ a 8 bylo 

raněno.  

Tato Velká válka a především její 

konec byl též spojen se zásadními 

změnami v politickém a státoprávním 

uspořádání tehdejší Evropy. Pro nás to 

byl především vznik Československé 

Republiky, která vyrostla na základech 

rozpadající se rakouské říše.  Zda to 

bylo ku prospěchu Českého národa či 

naopak, je dnes pro mnohé velkým 

dilematem. Někteří vojáci z českých 

zemí o tuto samostatnost bojovali 

v této válce v tzv. Československých 

legiích. Do těchto vojenských útvarů, 

formovaných na straně protivníků 

Rakouska-Uherska, vstupovali 

nejčastěji po zajetí, zejména pak po 

uzavření tzv. Brestlitevském míru 

uzavření tzv. Brestlitevského míru 

v březnu 1918. Tak tedy i z 18ti 

zajatých občanů naší obce vstoupili 

čtyři do československých legií 

v Itálii a čtyři do československých 

legií v Rusku. Někteří z těchto mužů 

se vlivem poválečného vývoje 

v tehdejším čerstvě vzniklém 

Sovětském Svazu vrátilo do svých 

domovů až dva roky po válce. 

Čísla však nejsou dnes již tak 

podstatná, stejně jako to, na které 

straně kdo bojoval. OBĚŤMI této války 

byly totiž v tom pravém slova smyslu 

mnozí další. Byli to všichni vojáci, 

strádající léta v krutých podmínkách 

bojiště. Byly to vdovy, sirotci a další 

pozůstalí těch, kteří přinesli oběť 

nejvyšší. A v neposlední řadě všechen 

lid, který se s následky války musel 

vyrovnat.  

Tato válka velmi výrazně zasáhla 

do života obyvatel naší obce a to 

především co do počtu přímých 

účastníků a obětí. Připomínejme si 

jejich památku, jejich hrdinství 

a jejich odhodlání, ať už se vrátili 

v kabátě císařském či legionářském.  

Nezapomeňme při oslavách vzniku 

republiky myslet i na to, že český stát 

a jeho tradice existovaly i před rokem 

1918. Při vzpomínkách na prvního 

prezidenta Masaryka, který se snažil 

při své nejlepší vůli budovat novou 

republiku, neopomeňme vzpomenout 

i na našeho posledního císaře - 

blahoslaveného Karla I., který se 

snažil ten nesmyslný krvavý konflikt 

ukončit již v roce 1917. To se mu 

bohužel díky neústupnosti Německa 

a pletichaření Francie nepodařilo. Aby 

alespoň zabránil následnému velmi 

pravděpodobnému konfliktu občanské 

války, neusiloval v roce 1918 o udržení 

soustátí Habsburské monarchie. 

Dnes po sto letech, dejme konečně 

prostor smíření a kontinuitě našich 

dějin.  

Budiž tak tento památník pro dnešní 

i budoucí generace připomínkou těch, 

kteří v tomto, pro mnohé již minulostí 

zahaleném, válečném konfliktu trpěli 

a umírali a budiž nám dostatečně 

silným mementem našeho smýšlení, 

aby v letech budoucích již nebylo 

důvodu takovéto památníky budovat. 

Martin Klika 
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Proslov pana Martina Kliky při uctění obětí I. světové války 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

                    Co nového ve spolcích naší obce? 

Dne 20. 10. 2018 jsme se vydali na výlov 

rybníku v obci Myštěves. Po příjezdu 

k rybníku jsme se dali do řeči s místními 

rybáři. Vzájemně jsme se domluvili 

o darování bílé ryby pro spolek Stračov. 

Okolo deváté hodiny začali místní 

s prvním zatahováním ryb. V prvním 

zátahu vytáhli 110 kg ryb. Poté došlo na 

třídění ryby. My jsme si z prvního zátahu 

odnesli do připraveného okysličovaného 

sudu asi 40 kg bílé ryby. Mezitím lovci 

zatáhli podruhé. Po třídění nám připadlo 

dalších 30 kg bílé ryby. Přepravní sud byl 

již naplněn. Dostali jsme ještě malého 

amura bílého na rozloučenou. Vydali 

jsme se směrem k požární nádrži ve 

Stračově. Po příjezdu na nádrž jsme přes 

připravený keser vložili bezpečně bílou 

rybu do nádrže. Většina ryb převoz 

zvládla bez újmy na zdraví.  

V ten samý den nás ráno kontaktovala 

paní Lucie Říčařová, která vypomáhá 

v záchranné stanici ČSOP JARO Jaroměř,  

Rybářský spolek Stračov 

že v Třebši v Hradci Králové vyschl 

rybníček, kde se na zbylé kaluži cca 

3x5m plahočí několik set karasů 

stříbřitých. Karásky jsme se členy 

spolku odlovili z bahna, kde zbývalo 

zhruba 5 cm vody. Ryby jsme 

přepravili v čisté okysličované vodě 

opět na naší požární nádrž. Tam 

jsme po příjezdu ryby propláchli 

místní čistou vodou a dali do nádrže. 

Karasů stříbřitých bylo do nádrže 

vloženo zhruba 40 kg.  

V příštím týdnu máme s Městskými 

lesy Hradec Králové domluvenou 

další rybí násadu z výlovu chovného 

rybníku Datlík. Tam bychom chtěli 

získat také něco málo k zarybnění 

požární nádrže na příští rok, aby 

děti měly při rybářských závodech 

šanci na větší úlovky. Petrův zdar. 

Michal Bulíček 
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Spolek přátel šipek Stračov 
Rok 2018 se blíží ke konci a troufnu si 

říct, že jsme si jako šipkaři vedli jako 

každý rok velice dobře. Zvládli jsme 

odehrát 7 kol Ligy SPŠ a ještě nás čeká 

jeden turnaj, a to turnaj Sváteční, 

který odehrajeme 29. prosince 2018. 

 Průměrný počet soutěžících na jedno 

kolo naší Ligy byl v letošním roce 

23 hráčů, což není sice rekord, ale 

počet je to stále slušný. 

Nynější ročník Ligy 2018/2019 jsme po 

letním odpočinku odstartovali 27. 10. 

2018 za účasti 27 šipkařů. Ligu hrajeme 

za stejných pravidel a podmínek jako 

Ligu minulého ročníku. Po sečtení 

nasbíraných bodů za uplynulá dvě kola 

Ligy je pořadí na prvních příčkách 

u žen: 1. Petra Součková, 2. Kristýna 

Posejpalová a 3. Tereza Kuklová. 

U mužů je na místě prvním: Lukáš 

Kukla, druhém: Pavel Pelčarský a na 

místě třetím: Michal Drobek. 

Opět si na naše turnaje přišlo zaházet i 

Opět si na naše turnaje přišlo zaházet 

i pár nových tváří, a jsme jenom rádi, 

jelikož nové hráče jenom vítáme. 

Hlavně chci zdůraznit, že se nikdo 

nemusí bát přijít s obavou z ostudy, 

jelikož není důležité vyhrát, ale jak 

máme v mottu, zaházet si, pokecat 

a popít . 

Výsledky našich turnajů, průběžné 

bodové ohodnocení a pozvánky si 

můžete detailněji prohlédnout na 

stránkách Stračova nebo na Facebooku, 

kde jsou tyto informace stále 

aktualizovány. 

Na závěr bych chtěl nejen šipkařům, ale 

i všem ostatním popřát hlavně hodně 

zdraví, štěstí, lásky, porozumění, 

úspěchů a jak jinak: Šťastné a veselé 

Vánoce a Šťastný nový rok. 

Lukáš Kukla 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  
                    Co nového ve spolcích naší obce? 

TJ Sokol Stračov – „Provoz zahájen“ 

Podzimní výlet zahájil pravidelná 

cvičení skupin členů TJ Stračov z. s. 

V pondělí se v 9 hodin schází Robátka 

s maminkami, aby si zatančila 

a „zalozila“ v tělocvičně. V 15 hodin pak 

trénují gymnastické dovednosti a hrají 

různé hry Sokolata, to je 6 holčiček ve 

věku 5-6 let pod mým vedením a v 16 

hodin nás střídá 5 starších dětí pod 

vedením Marcely Bousové a Jolany 

Gukkertové. Nedělní ráno je ve znamení 

jógy, kdy v 9 hodin ohýbají svá těla 

zejména ženy, ačkoli muži jsou také 

vítáni. Rehabilitační cvičení starších žen 

zatím nenabralo ty správné obrátky. 

Hojně je využívána i posilovna, kterou 

je možno navštěvovat dle zájmu mimo 

pravidelná cvičení. 

24. listopadu jsme se sešli v klubovně na 

pravidelnou výroční schůzi, kde jsme 

zhodnotili celý rok, poděkovali 

spoluobčanům za starý papír, pochlubili 

jsme se získanou dotací od Nadace ČEZ 

(viz článek níže) a ocenili naši 

předsedkyni Marcelu Bousovou za 

skvělou práci pro náš spolek. 

Touto cestou bychom vám rádi 

připomněli a zároveň co nejsrdečněji 

pozvali na 2. ročník Výstupu na Hvězdu 

a Sokolský ples. První zmíněná akce se 

uskuteční po obědě 1. ledna 2019 

a zatančit si s námi a zkusit štěstí 

v bohaté tombole budete moci 

15. února 2019 ve Pšánkách. Termíny 

budou opět upřesněny prostřednictvím 

pozvánek, plakátů a webových stránek 

Stračova. 

Věříme, že rok 2019 bude pro náš spolek 

stejně úspěšný jako ten letošní a 

budeme se společně scházet nejen u 

pohybových aktivit. K tomu sobě 

a hlavně vám všem přejeme hlavně 

zdraví, protože pocit štěstí si můžeme 

navodit díky adrenalinu, který se 

vyplavuje prostřednictvím pohybu. 

Krásné Vánoce a šťastný celý rok 2019 

Vám i Vašim blízkým přeje výbor 

TJ Stračov z. s. 

Hanka Klicperová 

Sdílená radost dvojnásobná radost 

V září tohoto roku zažádala předsedkyně 

TJ Stračov z. s. Marcela Bousová v rámci 

programu Podpora regionů 2018, která 

je vypisována Nadací ČEZ, o finanční 

podporu ve výši 124.669 Kč na nákup 

sportovního vybavení tělocvičny. 

A symbolicky v čase předvánočním byla 

žádost schválena v plné výši. Nadace 

ČEZ nám, TJ Stračov z. s., umožní 

realizovat nákup běžeckého pásu, 

rotopedu, stepperu, eliptického 

trenažéru, sestavy na překážkovou 

dráhu, molitanové bedýnky, molitanové 

stavebnice, tatami žíněnky, 

gymnastického koberce, rozlišovacích 

dresů, volejbalových míčů, fotbalových 

míčů, basketbalových míčů, 

medicinbalů, juniorských tenisových 

raket, kroketu, frisbee, pétanque, 

ruských kuželek a setu na bowling. 

 

Věříme, že krásná a bohatá nadílka 

Nadace ČEZ ještě více podpoří 

a motivuje zejména děti k trávení 

volného času prostřednictvím pohybu 

a přispěje k aktivnímu setkávání se 

dospělých u sportovních her. 

Poděkování jistě náleží Nadaci ČEZ, naší 

předsedkyni Marcele Bousové, která 

věnovala péči a čas k sepsání žádosti 

a obci, která prostřednictvím starosty 

Ing. Luďka Homoláče tuto žádost 

podpořila. 

Za TJ Stračov z. s. Hana Klicperová 
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SDH Stračov 

Ke konci roku se uskutečnilo několik 

hasičských akcí, a to jak těch skutečně 

zásahových hasičských, tak kulturních. 

Mezi ty hasičské – zásahové můžeme 

zařadit likvidaci vosích a sršních hnízd. 

Sršní hnízdo bylo zlikvidováno u Martina 

Hlavatého v komíně, další bylo vosí 

hnízdo na dětském hřišti a další 

likvidace proběhla u pergoly místní 

vzdělávací klubovny. Z důvodu 

přibývajících případů obtížného hmyzu 

bylo zakoupeno speciální vybavení na 

likvidaci tohoto hmyzu a tímto se na nás 

můžete obracet ohledně jejich 

likvidace. Tímto bychom chtěli 

poděkovat Michalovi Bulíčkovi, který 

nám předává své rady a poznatky 

ohledně likvidace díky svým 

zkušenostem. Mezi další hasičské zásahy 

patřilo rozřezávání spadlých stromů přes 

cestu. Doufáme, že zásahů v současné 

době mnoho nebude, neboť hasičské 

auto „Kačena“ prochází celkovou 

opravou – tímto děkujeme Martinovi 

a Kryštofovi Hlavatým za zajištění 

opravy.  

3. listopadu proběhl tradiční sběr 

železa. Celkem se nás sešlo 18 osob 

a sebraly se cca 3 tuny železa. Za 

všechny příspěvky občanům děkujeme 

a těšíme se na další sběr, který se 

uskuteční v březnu 2019 (datum ještě 

bude upřesněno). Tímto děkujeme obci 

za poskytnutí svozového auta i s řidičem 

  

17. listopadu jsme se zúčastnili 

slavnostního otevření hasičské zbrojnice 

v Lochenicích. Na tuto akci jsme byli 

pozváni, abychom zároveň vystavili i 

naše hasičské auto „Kačenu“, kterou 

i Lochenice v minulosti vlastnily. Akce 

byla dobře zorganizována, bohužel 

počasí ne úplně přálo. Byly provedeny 

ukázky hasičských zásahů, požární 

techniky a historické techniky.  

V rámci kulturní akce byla organizována 

V rámci kulturní akce byla organizována 

ochutnávka piv v místní vzdělávací 

klubovně, která se konala také v sobotu 

17. listopadu. Zúčastnilo se 23 lidí. 

Hlavními organizátory byli manželé 

Luděk a Marcela Bousovi, kterým velmi 

děkujeme, zejména i za zajištění 

skvělého občerstvení. Bylo připraveno 

15 pivních vzorků, které byly hodnoceny 

na stupnici od jedné do pěti, jako ve 

škole. Vítězem se stal Bělečský Car 12° 

(v loňském roce na druhém místě), na 

druhém místě byla Plzeň 12° a na třetím 

místě Gambrinus Excelent 11° 

(v loňském a předloňském roce byl na 

prvním místě). 

Závěrem bychom vás rádi pozvali na dvě 

akce, které organizujeme. V pátek 

7. prosince se uskuteční tradiční Výroční 

schůze SDH Stračov. Tímto zveme 

všechny členy a přátele SDH Stračov 

k účasti v místní vzdělávací klubovně 

Stračov od 18 hodin. 

V novém roce bychom vás rádi pozvali 

na náš tradiční hasičský ples, který se 

bude konat v pátek 25. ledna 2019 od 

20 hodin v sále v Bříšťanech. Odvoz 

bude opět zajištěn v 19 hodin od 

Obecního úřadu ve Stračově. 

Občerstvení a bohatá tombola bude 

znovu připravena. K tanci a poslechu 

bude hrát skupina UNIDUO.  

Závěrem děkujeme všem členům 

a přátelům SDH Stračov a obecnímu 

úřadu Stračov za podporu při různých 

akcích a přejeme všem krásné prožití 

svátků vánočních, mnoho rodinné 

pohody a lásky a vše nejlepší do nového 

roku 2019.  

Za SDH Stračov Petra Součková 

                    Co nového ve spolcích naší obce? 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
                          Pod pokličkou v naší mateřince 

Výlet do ZOO 
Dne 26. září jsme se s petrovickou 

mateřinkou společně vydali na náš 

tradiční podzimní výlet do ZOO Dvůr 

Králové nad Labem. Letos nám opět 

přálo počasí, i když ráno bylo mrazivé. 

Po příjezdu do Zoo jsme nejprve zavítali 

do restaurace u Lemura, kde jsme 

posvačili svačinku od paní kuchařky. 

Odměnou nám byl v restauraci pohled 

na lemury s jejich mláďaty. S plnými 

bříšky jsme se pustili do objevování 

zvířátek bydlících v zoo. Slony jsme 

navštívili jako první a následovalo 

městečko Tiébélé - po vzoru 

západoafrické osady Tiébélé v Burkině. 

Je to městečko vyznačující se výrazným 

zdobením domků a typickou 

architekturou kmene Kassena.  

V domcích jsme našli expozice drobných 

afrických zvířat a sbírky domorodých 

artefaktů, pěkně jsme se tu také 

proběhli. Hrošík se svým kamarádem byl 

schovaný v pavilonu. Velkou radost měly 

děti z pavilonu opic. Opičáci na ně dělali 

posunky a ukázali, jak baští zeleninu. 

Pěšky jsme se vydali za krásnými 

žirafami, které byly u nás velmi blízko 

a prohlížely si nás. Jedna dokonce 

vypadala jako tanečnice, pohupovala se 

ze strany na stranu. Následoval už jen 

pavilony (vodní svět a jedovatá Afrika, 

ptačí svět, pavilon surikat, pavilon 

okapi). Poslední zastávka s příslibem 

konzumace mlsu byla u stád koz a ovcí 

kamerunských, zeber a roztomilých 

oslíků. Plni dojmů jsme nastoupili 

do autobusu směr školka.  

Příště na shledanou Zoo, těšíme se!!! 

Naučná stezka v Hořiněvsi 

Dne 3. 10. jsme vyrazili s našimi 

předškoláky na naučnou stezku 

Hořiněveským lesem. Po příjezdu na nás 

již čekal průvodce s průvodkyní, kteří 

nám vysvětlili, co nás čeká a nemine. 

My jsme vyrazili na průzkum do lesa 

jako první a za námi pak vyšla 

Třesovická školka. Prvotní informace od 

našeho průvodce byla, jak se po celou 

naši cestu máme chovat v lese, kam 

můžeme šlapat a kam ne. První 

zastavení bylo u ptáčků, kteří v lese žijí 

a léčí stromy, děti byly moc šikovné 

a poznaly datla obecného a drozda 

obecného. Další zastávka byla u brouků, 

zde jsme měli možnost odkrýt pod kůry 

stromu obrázky s brouky, kteří v tomto 

lese žijí. Vyběhli jsme si docela prudký 

kopec a na jeho vrcholu nás čekalo 

zastavení s poznáváním stromů 

listnatých a jehličnatých. Pod dubem 

obecným, který na zimu neopadá, jen 

mu listy uschnou a na jaře opadají, jsme 

měli za úkol najít - jeden plod dubu, 

jeden žlutý list a jeden zelený. Vše jsme 

s přehledem splnili a pokračovali dále.  

Čekala na nás zvonkohra, kterou si 

všichni vyzkoušeli. Po překonání rokliny 

jsme putovali dále. Našli jsme velkou 

díru ve stromu, když nám řekl pan 

průvodce, že si ji zde vytvořily divoké 

vosy, raději jsme ji hned opustili. 

Krásná zastávka byla v podobě zastavení 

s obojživelníky. Byla tu vyrobená lávka 

přes místní močálek, ale v tuto dobu 

zde již voda nebyla a proto jsme 

bohužel žádného obojživelníka neviděli, 

snad příště budeme mít více štěstí. Ale 

štěstí se na nás přeci jen usmálo 

v podobě dvou krásných srnek, které 

jsme zahlédli při našem putování. 

Po cca 2 kilometrech jsme stáli u 

poslední cedule s nápisem - zastavení 

s prosbou lesa. Vyfoukaní a plní dojmů 

jsme nastoupili do autobusu a těšili na 

oběd do naší školky. Rodiče vezměte své 

děti a jeďte se podívat na krásy lesa 

a přírody kolem nás. 

 

Oba články – Monika Králová 
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                          Pod pokličkou v naší mateřince 

Zábavné odpoledne se slavnostním otevřením školní zahrady 

Slunečné odpoledne patřilo všem dětem 

z mateřské školy ve východočeském 

Stračově. Spolu se svými učitelkami 

i rodiči oslavily nově upravenou zahradu 

doplněnou o spoustu lákavých, 

přírodních prvků. Současná podoba 

zahrady, jejíž stavební úpravy probíhaly 

v průběhu léta, odpovídá záměru školy 

i obce Stračov smysluplně využít prostor 

k environmentální výchově 

a osobnostnímu rozvoji předškoláků. 

Finanční podporu poskytla školce mezi 

dalšími partnery projektu i Nadace ČEZ, 

a to 300 tisíc korun prostřednictvím 

žádosti v grantovém programu Podpora 

regionů. 

Díky projektu byly v zahradě mateřské 

školy vysázené nové stromy a keře podle 

keltského kalendáře, které poslouží 

nejen při vzdělávání a hrách, ale i jako 

zastínění hracích ploch a smyslových 

cestiček s různými přírodními materiály. 

Novou příjezdovou asfaltovou cestu 

školka využije k výuce dopravní výchovy 

a pro rozvoj obratnosti na koloběžkách 

a odrážedlech. Zasíťované hřiště 

poskytne prostor pro různorodé míčové 

hry a nové herní prvky nabídnou dětem 

další možnost rozvoje hrubé motoriky, 

relaxace a meditace. 

 „S pomocí našich partnerů 

a podporovatelů se nám podařilo 

mimořádně zatraktivnit naši zahradu, 

a to jak po estetické, tak i praktické 

stránce. Nové prvky v zahradě přispějí 

k bezpečnějšímu a zároveň 

interaktivnějšímu způsobu trávení času 

našich dětí,“ poznamenala ředitelka 

MŠ Stračov Monika Králová. 

„Projekt stračovské mateřské školy nás 

nadchnul. Přála bych všem dětem, aby 

měly příležitost hrát si, sportovat 

a poznávat přírodu tak, jako mohou na 

zahradě ve Stračově,“ dodala ředitelka 

Nadace ČEZ Michaela Ziková. 

 

Šárka Lapáčková Beránková, mluvčí 

Skupiny ČEZ pro východní Čechy 

Halloween ve školce 

Dne 2. 11. děti ráno na schodech přivítali světýlka a strašidýlka. Paní Čelišová nám 

ráno zapůjčila barvy na obličej a červený sprej na vlasy. Po namalování všech dětí 

i mé maličkosti jsme měli strašidelnou diskotéku a dopoledne ve stylu halloweenu 

mohlo začít. Zahřáli jsme se diskotékou a promenádou v různých kostýmech. 

Po svačině jsme si povídali, jak slavíme "dušičky" a co je to halloween. Po výrobě 

dušiček a lucerniček jsme šli na procházku na místní hřbitov. Zde jsme s dětmi 

zapálili naši jednu lucerničku a zavzpomínali na ty, co tu už s námi nejsou. 

Monika Králová a kolektiv mateřské školy 

Co nás čeká do konce 

kalendářního roku: 

 2.12. Adventní dílna 

od 13.30 hod. 

 13.12. Vystoupení 

v Dámském klubu 

 21.12. Vystoupení se 

Stračovskými 

hvězdičkami 

v místním kostele 

 Vánoční nadílka 
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                                          Co nového v Klenici? 
Ráda bych vás v krátkosti seznámila s děním v naší obci. 
 
Ke stému výročí republiky byla vysazena lípa na place za křížkem, směrem ke 
hřbitovu po pravé straně – ovocné stromy.  
Byl vyčištěn potok od nečistot, proveden pořez keřů okolo, viz foto. 
Na žádost občanů bylo u autobusové zastávky ve směru na Hradec Králové 
nainstalováno posezení.  
U zastávky, ve směru na Hořice, byla provedena její oprava. Obě zastávky budou 
nově natřeny až na jaře.  
Jako každý rok osázíme truhlíky zimní dekorací.  Na konci září jsme si poseděli v 
Motorestu Milovice, viz foto. Někteří na poslední chvíli cestu odřekli (zdravotní 
důvody).  
Ráda bych vás pozvala na koncert, který se bude konat 12. 1. 2019 v kostele 
sv. Jakuba ve Stračově od 15hod., v podání Veroniky Vašíčkové, členky opery ND 
Praha, uslyšíte vánoční písně, árie z operet…  
 
Přeji všem klidné a krásné prožití svátků. 
 

Marie Kráčmarová 
 



 

Akce nejen ve Stračově, ale i v okolních obcích, můžete sledovat 
na facebookových stránkách „Akce v obci Stračov a okolí“.  
 

Za tipy na akce budeme rádi. 

 

 

 
KDY ČAS KDE CO 

7.12.2018 Od 18h Vzdělávací 
místnost 

Výroční schůze SDH Stračov 

21.12.2018 Od 16h Kostel sv. 
Jakuba 

Vánoční hra s názvem ,,O narození 
Ježíška“. Hrají a zpívají děti z MŠ 
Stračov, Stračovské hvězdičky a hosté 

29.12.2018 Od 18h Vzdělávací 
místnost 

Sváteční turnaj šipek SPŠ Stračov 

1.1.2019 Po obědě Sraz před OÚ Novoroční výstup na Hvězdu s TJ 
Sokol 

25.1.2019 Od 20h Sál v 
Bříšťanech 

Ples SDH Stračov 

15.2.2019 Od 20h Sál ve Pšánkách Ples TJ Sokol z.s. 

3/2019 Od 8h  Sběr železa SDH Stračov 

 

I vy nám můžete zaslat zajímavý článek do našeho obecního zpravodaje nebo vaše 

připomínky ke zlepšení na email skzpravodaj@seznam.cz. 

Z tohoto emailu zasíláme pravidelné výzvy včetně data uzávěrky, proto nám 

neváhejte napsat a zařadíme vás mezi pravidelné příjemce našich emailů. 

                                Petra Součková a Ilona Bulíčková 

                            Akce v obcích Stračov, Klenice a v okolí  
 

Obecní úřad Stračov 
Stračov 2 
503 14 Stračov 
 
Telefon: 
495 447 143 
498 773 904 
721 384 220 
 
E-mail: 
urad@stracov.cz  

Jsme na webu!  
 
Navštivte nás na adrese 
www.stracov.cz 
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