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Červen 2019

Červenec to je věc,
začínají prázdniny,
můžeš sbírat maliny

Úvodní slovo pana starosty
Váţení spoluobčané Stračova a Klenice,

hledat hříbky na mechu,

minulým článkem do „Zpravodaje
Stračova a Klenice“ jsem Vás podrobně
seznámil s plánovanými dlouhodobými
a krátkodobými projekty v obci Stračov
a Klenice současného zastupitelstva obce
Stračov. V tomto článku bych v krátkosti
napsal aktuální věci, které budou
v letošním roce uskutečněny. Závěrem
bych napsal úvahu nad tématy, která
v obci dlouhodobě probíhají, a je třeba
k nim otevřít diskuzi, jak dané věci
budeme společně řešit.

trochu dělat neplechu,

O prázdninách budou díky získaným
grantům probíhat následující události.

nebo taky jahody
a cákat se u vody,
borůvkami natřít nos,
každý může chodit bos,

chodit pozdě spát,
celý den si hrát.

(převzato z promaminky.cz)

Posílení
rekreační
funkce
lesa
v intravilánu obce Stračov – projekt
bude
realizován
letos
firmou
Zahradnictví Květ za 660 615 Kč.
Dotace by měla býti v daném projektu
100%. Výsledkem projektu v lokalitě
„V parku ve Stračově“ bude vybudované
odpočinkové, naučné a rekreační místo,
které se skládá z 6 ks herních prvků, 1 ks
dřevěného altánu, 7 ks laviček, 3 ks
interaktivních tabulí a 3 ks naučných
tabulí.
Dále chceme v dané lokalitě najít místo
pro další výsadbu zeleně, či opačně
„nemocné a poškozené“ stromy pokácet
a to ve spolupráci s paní Ing.
Hladíkovou, autorizovanou krajinnou
architektkou.

Dále jsme v červnu získali grant od
Královéhradeckého
kraje
v
částce
773 000 Kč na projekt „Obnova v obci
Stračov a místní části Klenice“. V rámci
projektu bude realizována výměna krytiny
od hasičské zbrojnice po obecní úřad,
uskuteční se částečná rekonstrukce
prodejny a v obci Klenice oprava plotu na
hřbitově. Celkové náklady jsou odhadnuty
na 2,1 mil. Kč, ale přesnou částku bych
upřesnil aţ po realizaci projektu. Realizace
projektů bude probíhat od konce srpna do
poloviny listopadu 2019. Získání dotace na
opravu majetku z Programu obnovy
venkova beru jako úspěch zastupitelstva
obce Stračov, jelikoţ trend získávání
grantů je jiţ zaměřen na nové investice.
V rámci Královéhradeckého kraje byl
vyhlášen dotační titul na „Podporou
provozu prodejen na venkově“. Obec
Stračov byla podpořena v rámci ţádosti
o dotaci částkou 45 000 Kč. Snaţíme se jak
touto dotací, tak rovněţ dotací na
rekonstrukci prodejny, udrţet pro občany
tuto sluţbu i do budoucna. Nerad bych se
doţil v budoucnu uzavření prodejny
potravin v naší obci s výsledkem: první,
kdo by mi přišel „vynadat“, ţe jsem tuto
základní obsluţnost pro občany nezajistil,
by byl bezesporu obyvatel obce, který si
nezakoupil v prodejně za mé třináctileté
funkční období ani rohlík. Kaţdopádně bez
nás – občanů Stračova a Klenice, kteří
nebudou chodit nakupovat do místní
prodejny, je to boj „s větrnými mlýny“.
Dále čekáme na oficiální potvrzení od
Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR
ČR), ţe jsme získali grant na projekt
„Chodník podél silnice I/35 v místní části

Dále čekáme na oficiální potvrzení od
Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR
ČR), ţe jsme získali grant na projekt
„Chodník podél silnice I/35 v místní
části Klenice“. Projekt jsme připraveni ve
spolupráci se zhotovitelem realizovat
v období září – prosinec 2019. Bohuţel,
stále je v řešení pozemkové vlastnictví
dotčených parcel – záboru chodníků
a zeleně podél silnice I/35, mezi obcí
Stračov a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
Jiţ jsme podepsali směnnou smlouvu na
dané pozemky s ŘSD ČR – pobočka
Hradec Králové, která byla zastupitelstvem
obce Stračov schválena, ale v „praţské
centrále ŘSD“ byla zamítnuta. Stále tedy
probíhá,
bezvýsledně,
jedenáctiletá
anabáze s ŘSD ČR a Úřadem pro
zastupování státu ve věci majetkových.
Kaţdopádně, pokud se nevyřeší výše
uvedená záleţitost v rámci realizace
projektu, nebude proplacena ţádná dotace
od MMR ČR a daný projekt budeme
financovat z vlastních prostředků.
Situaci v klenickém lese jsem podrobně
popsal v minulém čísle, přesto bych si
dovolil napsat pár vět. Prvořadě bych chtěl
poděkovat za výbornou práci Břéťovi
Hnízdilovi, zastupiteli, který se dané
problematice – kácení napadeného porostu
„kůrovcem“ zodpovědně věnuje. První
půlku dřeva jsme i přes poškození a přetlak
prodávaného dříví v ČR, potaţmo
v okolních zemích, zpeněţili velice dobře.
Rád bych napsal v dalším čísle, ţe se nám
daná věc podařila i z druhé půlky pokácené
kulatiny. Určitě těţba bude větší neţ
1500m3, jak jsem avizoval minule.
Prioritou obce Stračov, které se musí
věnovat zvýšené úsilí, bude obnova lesa –
výsadba, či přirozená obnova lesa. Rovněţ
se snaţíme získat dotační podporu od
Královéhradeckého kraje a Ministerstva
zemědělství ČR na asanaci kůrovcového
dříví.

veřejném prostranství. Ale zcela nechápu,
ţe dvě, tři auta – PRAVIDELNĚ, parkuje
na komunikaci 365 dní jen proto, ţe si
neotevře vrata. Prostě buď se společně
rozumně domluvíme na pravidlech (coţ
upřednostňuji), nebo to budeme řešit tak,
ţe dáme po obci značky zákaz zastavení,
nebo si lidé budou platit za zábor obecního
prostranství.
Dále mě zcela zaráţí a v dané věci budu
konat nekompromisně, ţe někteří vnímají
své podnikatelské aktivity tak, ţe co je
obecní majetek je „přirozeně“ i jejich
majetek a obec má se vším tak souhlasit!
Takţe obecní úřad zde určitě není proto,
aby byl proti jakémukoliv podnikání, ale je
zde proto, aby dobře hospodařil
a spravoval obecní majetek pro naše
spoluobčany a další generace.
Dále jsem ctil, ţe sousedé se domluví
přirozeně na některých pravidlech mezi
sebou a obec do nich nebude vůbec
zasahovat, jak bylo odjakţiva nepsaným
pravidlem souţití na venkově. Vţdyť
kaţdý normální člověk pochopí, ţe v rámci
svatebních oslav, rodinných výročí,
narození potomka atd. bude probíhat
oslava na dvoře s hudbou i po 22. hodině.
Je to ojedinělá událost a není proto potřeba
zde psát vyhlášky na noční klid, či snad
volat policii se stíţností, coţ bohuţel je
trend naší obce. Chápal bych, pokud by
oslavy „na dvoře souseda“ probíhaly
pravidelně, ţe je potřeba to řešit, ale při
výjimečných událostech bych byl rád, aby
se dané věci řešily s nadhledem…. Přece
kaţdý z nás chce oslavit bez stresu
narození svého potomka, vnuka, pravnuka,
atd.…

Rovněţ snad i kaţdý pochopí, ţe o sobotě
či neděli probíhají venkovní práce na
zahradě. Byl jsem zásadně proti psaní
vyhlášek omezující nás všechny – co kdy
můţeme dělat. Ale pokud někdo
pravidelně seče o sobotách a nedělích jako
Takţe plánované akce na prázdniny jsem
„hudební doprovod“ k obědu, musí kaţdý
popsal a nyní bych napsal pár úvah na
snad uznat, ţe to není „to pravé ořechové“.
téma, které vnímám, ţe se musí v obci řešit
a svým příspěvkem otevírám diskuzi, ale Na úplný závěr mého příspěvku bych chtěl
rovněţ jasně signalizuji směr, který budu poděkovat všem spolkům v obci Stračov za
v rámci zastupitelstva jakoţto jedna osoba organizování všech kulturně společenských
ze sedmi prosazovat. Parkování aut na akcí. Dané akce nebudu vyjmenovávat,
silnici. Přijde mi hodně smutné, ţe někteří jelikoţ bych pro jejich početnost na
lidé nepochopili a to OPAKOVANĚ, ţe některou zapomněl a posléze bych
jejich dvorky mají slouţit na parkování aut. v dobrém slova smyslu „dostal vyčiněno“,
Obecní prostranství má slouţit pro občany ţe jsem na jejich akci zapomněl. Ale
– ale hlavně pro bezpečnost našich dětí bezesporu musím jménem zastupitelstva
a plynulost dopravy. Je aţ zaráţející, ţe všem našim kulturním sloţkám vyseknout
jsme aţ tak líní si otevřít vrata poklonu, jak to v naší obci ţije!
a zaparkovat na dvoře. Parkování na ulici
Přeji Vám hezké prázdniny a dětem samé
v obci Stračov uţ mi připadá jako sport.
jedničky .
Proto budu jednoznačně usilovat, abych
situace vrátil do „normálu“. Pochopím, ţe
někdo má dvorek malý a zaparkuje na něm
Luděk Homoláč – starosta obce Stračov
pouze jedno auto a další auta řeší na
veřejném prostranství. Ale zcela nechápu,
ţe dvě, tři auta – PRAVIDELNĚ, parkuje

Co nového ve spolcích naší obce?
SDH Stračov
Poslední
březnovou
sobotu
jsme
uspořádali tradiční sběr ţeleza. Sešlo se
nás 15 členů sboru a sebraly se 2,4 tuny
ţeleza.
Tímto děkujeme všem
zúčastněným a dále za vaše ţelezné
příspěvky.

Foto z www.stracov.cz

Následovala procházka ke kameni
nazývanému Lechův kámen, nazvaný dle
bratra praotce Čecha.

Jako vţdy jsme Tajný výlet zakončili ve
Vzdělávací klubovně Stračov s výborným
občerstvením, kde proběhlo zhodnocení
27. dubna se konala kaţdoroční akce, a to výletu.
Tajný výlet, který připravili Luděk
Jako kaţdý rok, i letos jsme dělali dozor
a Marcela Bousovi, jimţ patří velký dík.
při pálení čarodějnic poslední den
Nejprve
jsme
navštívili
pivovar
v dubnu. Oheň byl zapálen okolo
v Kostelci nad Černými lesy, kde jsme se
20. hodiny a vše proběhlo v naprostém
dozvěděli o historii pivovaru a také pivo
pořádku, shořela pouze hromada roští.
ochutnali. Poté jsme zde i poobědvali
v pivovarské restauraci. Dalším bodem SDH Stračov pomáhal při pořádání
výletu byla návštěva města Kouřim, kde Dětského dne na počátku června. Zde
jsme
měli
zajištěnou
prohlídku jsme měli připraveno jedno stanoviště pro
arciděkanského chrámu Svatého Štěpána, děti, a to hasičskou dráhu. Děti si tak
který je nejvýznamnější památkou mohly vyzkoušet práci hasiče včetně
Kouřimi. Prohlédli jsme si také zvonici, hasičské helmy a opasku. Věříme, ţe
která se tyčí hned vedle kostela. Zde se tímto jsme nalákali mnoho budoucích
nachází kuriozita – zvony jsou uloţeny nových členů SDH Stračov
srdcem vzhůru.
Roman Souček

Foto z www.stracov.cz

Foto z www.stracov.cz

Cyklovýlet
Dne 8. 6. 2019 se uskutečnil 3.
cyklovýlet, který pořádal SDH Stračov.
Sraz účastníků byl v 10:00 u obecního
úřadu. Sjelo se nás 22 cyklistů včetně
dětí. Ze Stračova jsme vyrazili směrem
na Dub, Sadovou, Dohalice, Čistěves,
Máslojedy,
Benátky,
Cerekvice
n. Bystřicí a dále na Velký Vřešťov, kde
následovala zastávka na občerstvení.
Byli jsme překvapeni velkým výběrem
na jídelním lístku a celkově velmi
spokojeni. Po obědě vedla trasa aţ do
Bílých Poličan. Tam jsme si prohlédli
zámecký park s rybníkem pokrytým
rozkvetlými lekníny.

Foto J. Klika

Foto M. Bulíček
Foto G. Kliková

V dohodnutém zázemí nás čekalo
postavení stanů na zahradě, jelikoţ
kaţdý takový výlet je s přespáním ve
stanech.
V příjemném
prostředí
proběhl hezký večer s pivečkem
a opékanou kýtou. Noc byla sice
chladnější, zato ráno nás probudil zpěv
ptáků na stromech nad našimi
hlavami. Zpáteční cestou jsme se opět
zastavili na jídlo ve Velkém Vřešťově
a poté jiţ nejkratší cestou domů.
Pěkný pocit z výletu v nás dozníval
ještě několik dní.
Za SDH Stračov Martin Hlavatý

Co nového ve spolcích naší obce?

TJ Sokol Stračov – Symbolicky zelená
Barvou TJ Stračov z. s. je symbolicky
zelená, protoţe „komu se nelení, tomu se
zelení.“ A výboru TJ se opravdu nelenilo.
Opravdu je poslední duben čarodějný,
protoţe předešlý den celý propršel,
abychom se v den slavení Svatojakubské
noci probudili do krásného slunného dne.
Teploměr navečer ukazoval krásných
16 stupňů.

Foto M. Bousová

Však si to také pořádající spolky
zaslouţily, aby počasí přálo velké
návštěvě. Hasiči vzorně zabezpečovali
oheň a jeho okolí a TJ Stračov z. s. spolu
se Šikovnými ručičkami připravily
doprovodný
program
pro
děti.
Světélkující make-up, výrobu lucerničky,
navlékání jedlého náhrdelníku a hádání
pohádkových postav namalovaných Ilčou
Bulíčkovou na velké kartony. Vedle toho
si děti plnými doušky uţily i společné
hry a hloučky debatujících dospělých se
s přibývající tmou posunovaly blíţ a blíţ
k ohni.

Foto J. Klika

Téměř 40 dospělých a dětí se účastnilo
v sobotu 11. 5. další turistické akce naší
organizace. Tentokrát jsme se sešli
v místní MŠ, kde si zájemci mohli
prohlédnout nové vybavení tělocvičny
nakoupené z dotací Nadace ČEZ. Na
školní zahradě nachystaly členky výboru
TJ malé občerstvení.

Foto M. Bousová

Turisté pak prošli zahradní bránou směr
Pšánky, kdy se v místní hospůdce
občerstvili, aby se pak jejich cesty
rozdělily.

Foto J. Klika

Foto J. Klika

Foto G. Kliková

Krátká trasa vedla podél mlýna zpátky na
polňačku okolo koupaliště. Ti zdatnější
absolvovali cestu na Petrovička, kolem
rybníka Rákosník a dál podél bašnického
potoka do Bříšťan. Z Bříšťan došli po
silnici do Stračova.
Všichni se sešli tradičně na place u opékání
buřtů. Zejména děti si uţily hraní ruských
kuţelek zakoupených z darovaných peněz.
Jako zákusek výborně poslouţila domácí
zmrzlina zmrzlinářky Helči. Tentokrát
mlsalové ochutnali smetanový krém
s mátou a dva ovocné sorbety, ananasový
a mangový. I kdyţ v podvečer sprchlo,
akce se všem zúčastněným moc líbila.
V novém školním roce bychom byly rády,
kdyby se ke společnému cvičení opět
scházely děti a ţeny. Chybí nám ovšem
vedoucí skupin. Máme přislíbenou
spolupráci s mladou atletkou, která by
vedla děti ve věku 6-8 let. Těšíme se i na
novou skupinu malých předškoláků
s rodiči. Zejména ţenám letos chyběla
pravidelná cvičení. Prosíme čtenáře
o případné tipy na šikovné cvičitelky.
V září se můţete těšit na pravidelný výlet
pod dirigentským vedením manţelů
Bousových, podzimní šlápotu a kalendářní
rok uzavřeme výroční schůzí.
Za všechny členy TJ Stračov z. s. vám
přejeme krásně proţité léto.
Za TJ Stračov z. s.
Marcela Bousová a Hana Klicperová

Co nového ve spolcích naší obce?
Velikonoční ladění a tvoření se šikulky

Foto G. Kliková

Foto G. Kliková

Foto G. Kliková

Jako kaţdým rokem začalo jaro ve
Stračově
přípravami
na
soutěţ
„O nejkrásnější kraslici Stračova
a Klenice“.
Mimo
příprav
na
IX. ročník soutěţe proběhla ve čtvrtek
14. dubna odpoledne tradiční Jarní
dílna pro rodiče a děti nejen z MŠ.
Vyráběly se velikonoční dekorace,
přáníčka a také se zdobily perníčky.
V úterý 16. dubna v 19 hodin
se sešla odborná porota sloţená ze
zástupců místních spolků, obecního
úřadu a sponzorů, aby ohodnotila
připravené kraslice. Porota neměla
lehkou práci, bylo velmi těţké
posoudit, která z kraslic je opravdu ta
nejkrásnější
a
nejpečlivěji
či
nejzajímavěji vyrobená. Předsedkyní
hodnotící
komise
byla
vítězka
minulého osmého ročníku Gábina
Kliková. Také v letošním roce se
součástí
závěrečné
přehlídky
soutěţních kraslic stala i výstavka
velikonočních tradic a obyčejů. Do
IX. ročníku soutěţe se přihlásilo
celkem 27 soutěţících s 44 kraslicemi
vypracovaných různými i velmi
netradičními technikami.
Věcné ceny, které obdrţeli
všichni soutěţící, věnovali do soutěţe
sponzoři: Topingas s.r.o., ADK Klima
s.r.o., OÚ Stračov, místní spolek
Šikovné ručičky, Dámský klub, firma
Čalounictví Miloš Vyčítal, Farma
Bednářovi, Gábina Kliková a Líba
Havrdová.
V kategorii dospělých se na
prvním
místě
umístila
Anetka
Kvasničková, nejmladší účastnice
kategorie zvítězila se svou kraslicí
Titanic. Druhé místo obsadila Monika
Doleţalová a třetí místo Věrka
Pirklová.
umístila Kristýna Prchlíková a třetí
Týnka Václavíková. V kategorii dětí 7
aţ 10 let vyhrála Adélka Jahelková,
druhé
místo
obdrţela
Majda
Homoláčová a třetí byl Ondra Doleţal.
Vítězkou kategorie ve věku 4 aţ 6 let
se stala Barunka Kliková, druhé místo
obsadila Anička Luštická a třetí Robin
Gembal.
Vyhlášení výsledků soutěţe a
předávání cen proběhlo ve středu 17.
dubna ve Vzdělávací
místnosti ve
Foto G. Kliková
Stračově. Odpoledne bylo zahájeno
vystoupením
hudebního
krouţku
Stračovské hvězdičky. Starostal obce

V kategorii dětí od 11 do 14 let
zvítězila Kačka Kliková, druhá se
umístila Kristýna Prchlíková a třetí
Týnka Václavíková. V kategorii dětí
7 aţ 10 let vyhrála Adélka
Jahelková, druhé místo obdrţela
Majda Homoláčová a třetí byl Ondra
Doleţal. Vítězkou kategorie ve věku
4 aţ 6 let se stala Barunka Kliková,
druhé místo obsadila Anička
Luštická a třetí Robin Gembal.
Vyhlášení výsledků soutěţe
a předávání cen proběhlo ve středu
17. dubna ve Vzdělávací místnosti ve
Stračově. Odpoledne bylo zahájeno
vystoupením hudebního krouţku
Stračovské hvězdičky. Starostal obce
Luděk
Homoláč
společně
s předsedkyní hodnotící komise
soutěţe Gabčou Klikovou předali
hodnotné ceny a diplomy všem
soutěţícím.
Děkujeme všem za účast
v tradiční jarní soutěţi, poděkování
patří děvčatům ze Šikovných ručiček
za přípravu soutěţe, výstavy a jarní
dílny, členům hudebního souboru
Stračovské hvězdičky za krásné jarní
vystoupení.
Další
lekce
šikulek
proběhnou po letních prázdninách
a dovolených. Některé z děvčat
můţete potkat na letních jarmarcích
nebo na dětských akcích, kde se
budou věnovat vyrábění s dětmi či
malování na obličej. Aktuální
informace o aktivitách spolku najdete
na stránkách obce Stračov.
Všem krásné a pohodové proţití
dovolených, dětem krásné prázdniny
a všem hodně sluníčka.
Za spolek Šikovné ručičky
Petra Luštická

Co nového ve spolcích naší obce?
Stračovské hvězdičky

Dětská upřímnost a nadšení vymyslí, vyrobí a předá srdce s láskou darované
komukoli

Foto M. Luštická

Foto M. Luštická

Foto M. Luštická

Myšlenka srdce vlastnoručně vyrobit,
s láskou předat a udělat někomu radost
naše hvězdičkové děti neopustila ani
na chvilku. O cestě Poselství od
Hvězdiček jste se jiţ dočetli
v minulém, jarním zpravodaji. Zde
jen krátká rekapitulace o tom, jak se
děti podělily nejen o své záţitky
z minulého projektu Srdce za odvahu
pro záchranáře ve svých třídách
a kolektivech. Tráví ve třídách
mnohdy víc neţ polovinu dne, kdy se
nejen kamarádí, ale spolupracují
a pomáhají si. Díky projektu Poselství
od Hvězdiček v podobě srdíčkových
stromků a andílků s textem Děkuji za
to, ţe jsi můj spoluţák/spoluţačka se
vlastně kaţdodenní obyčejná věc
a povinnost jít do školy stala zároveň
pro všechny srdeční záleţitostí. A celé
Poselství přineslo i mnoho nového, co
je a bude předáváno dál a dál….
V 5. ročníku soutěţe Srdce s láskou
darované získaly Hvězdičky od
porotců soutěţe za své Poselství
odměnu v podobě Zvláštní ceny šíření
myšlenky Srdce s láskou darované
soutěţe a byly pozvány na slavnostní
předávání cen znovu do Poslanecké
sněmovny České republiky v Praze,
kterého se zúčastnily v pondělí 20.
května.
Děkujeme organizátorům soutěţe za
krásný podnět k zamyšlení, který vedl
děti tentokrát cestou Poselství.
Poděkování od Hvězdiček patří
rodičům za pomoc při realizaci, za
doprovod a fotodokumentaci Gábině
Klikové a Míše Luštické, za finanční
podporu vedení obce Stračov, za
hudební doprovod a za mluvené slovo
Štěpánce
Kovářové
a
Lukáši
Novákovi a všem dalším zúčastněným,
přátelům a posluchačům Hvězdiček za
jejich přízeň. Přejeme všem, aby se
srdce s láskou darované objevovalo v
našich ţivotech co nejčastěji.
Foto M. Luštická

Za Stračovské hvězdičky vedoucí

odměnu v podobě Zvláštní ceny šíření
myšlenky Srdce s láskou darované
soutěţe a byly pozvány na slavnostní
předávání cen znovu do Poslanecké
sněmovny České republiky v Praze,
kterého se zúčastnily v pondělí
20. května.
Děkujeme organizátorům soutěţe za
krásný podnět k zamyšlení, který vedl
děti tentokrát cestou Poselství.
Poděkování od Hvězdiček patří
rodičům za pomoc při realizaci, za
doprovod a fotodokumentaci Gábině
Klikové a Míše Luštické, za finanční
podporu vedení obce Stračov, za
hudební doprovod a za mluvené slovo
Štěpánce
Kovářové
a
Lukáši
Novákovi
a
všem
dalším
zúčastněným,
přátelům
a posluchačům Hvězdiček za jejich
přízeň. Přejeme všem, aby se srdce
s láskou
darované
objevovalo
v našich ţivotech co nejčastěji.
Za Stračovské hvězdičky vedoucí
souboru Petra Luštická

Co nového ve spolcích naší obce?
Dámský klub
Setkání Dámského klubu se konala 11. dubna a 9. května. V květnu za námi
přijela paní Ţampová, která si pro nás připravila prezentaci výrobků značky
Eurona.
23. května Dámský klub společně s Obecním úřadem Stračov
zorganizoval výlet do polských Kowar, kde jsme společně s průvodcem
objevovali krásy Dolního Slezska v podobě miniatur. Po dobrém obědě nás
čekal výstup doslova od kořenů do korun stromů. Návštěva Stezky korunami
stromů v Jánských Lázních byl neobyčejně krásný záţitek. Výlet se vydařil
i přes nepřízeň počasí.
Hana Křovinová

Rybářský spolek
Rybářské závody 2019
Jiţ tradičně se nám s koncem školního
roku přiblíţil termín letošních rybářských
závodů na poţární nádrţi ve Stračově.
Rybářský spolek začal s přípravami
a oslovováním sponzorů. Podobně jako
vloni nám pomoc přislíbil Jakub Vágner,
Pivovar Lindr Mţany, Lindr chladící
a výčepní technika, MPSVAR, Obec
Stračov a firma Mikbaits, kterým tímto
děkujeme. Termín byl stanoven na sobotu
22. 6. 2019 se startem v 9 hodin. Počasí
bylo po ránu spíše pošmourné, ale krátce
po deváté hodině se mraky rozfoukaly
a začalo nám svítit sluníčko. Do závodů
se nám letos přihlásilo pouze devět
účastníků. Lov začal velice slibně. Začala
se tahat ryba za rybou.

V průběhu závodu členové spolku
pomáhali dětem s měřením ryb, předávali
jim cenné zkušenosti a upravovali
montáţe na menší druhy ryb. Odbitím půl
dvanácté jsme závod ukončili a začali
sčítat úlovky. Celkem se nachytalo
úctyhodných 73 kusů ryb v celkovém
počtu 14,53 metru ryb a největší ulovená
ryba byl karas obecný o délce 32cm.
Zhruba kolem dvanácté hodiny proběhlo
vyhlášení vítězů, předání krásných cen
a diplomů, poděkování za účast a přešlo
ke slibovanému opékání špekáčků.
Letošní závody se, myslím, velice
povedly, ať uţ se jedná o úlovky nebo
počasí, ale především skvělou náladu
a zápal dětí k rybaření. Těšíme se na příští
závody v roce 2020.
Michal Bulíček

Výsledky
Kategorie nejmladší:
1. Petr Vít
2. Tadeáš Bulíček
3. Honza Luštický
Kategorie prostřední:
1. Bára Hančárová
2. Honza Kněţour
3. Pepa Luštický
Kategorie nejstarší:
1. Patrik Mádle
2. Šimon Valko
3. Daniel Mádle

Pod pokličkou v naší mateřince
Jaro ve školce
Karneval

Foto MŠ Stračov

tanci
a dovádění
V úterý 26. února jsme do školky společnému
s
nafouknutými
balónky
a
konfetami.
přišli v rozličných maskách,
abychom si uţili karnevalový den. Princezny, piráti, včelka Mája,
Tóny pomalé hudby nám zahájily čarodějové a další pohádkové postavy
a doprovodily
představování si vyzkoušeli svou obratnost a rychlost
a promenádu masek, s nimiţ jsme při pohybových hrách a soutěţích.
zavítali do světa pohádek. Sviţná Všichni jsme se pak odměnili
hudba nás poté sváděla ke dobrotami od našich maminek
společnému tanci a dovádění s a radovali se z báječného dopoledne.
nafouknutými balónky a konfetami.
Princezny, piráti, včelka Mája,
čarodějové
a další
pohádkové
Březen
více jak 60
letobratnost
spojován s Měsícem knihy, a proto jsme s dětmi
postavyjesi jiţ
vyzkoušeli
svou
dne
19. 3. vyrazili
do místní knihovny
a rychlost
při pohybových
hrách za paní Kabelkovou. Děti si zde s paní
knihovnicí
kníţkách,
k čemu knihovna slouţí a jak se správně
a soutěţích.povídaly
Všichni o jsme
se pak
chovat
ke
kníţkám,
kde
si
je
mohou
odměnili dobrotami od našich koupit, kde půjčit, jaké znají pohádky,
zda
mají vlastní
knihovničku.
Na závěr byly odměněny malým občerstvením
maminek
a radovali
se z báječného
adopoledne.
drobným dárkem v podobě bonbónků a nafukovacích balónků. Čtete dětem
kaţdý den před spaním? Kniha je přeci studnice moudrosti.

Návštěva knihovny

Recitační soutěž ve Stěžerech
!!!Klárka Charvátová vítězkou soutěţe Stěţerská básnička!!!
Ve čtvrtek 11. dubna jsme se zúčastnili 6. ročníku recitační soutěţe
“Stěţerská básnička”. Pořadatelem akce byla Mateřská škola ve Stěţerách.
Naši školku reprezentovaly čtyři dívky. Za mladší věkovou kategorii Sofinka
Ersepková a Natálka Tesková, za starší děti Barunka Kliková a Klárka
Charvátová. Předvést své recitační umění přijelo téměř 30 dětí ze sedmi
mateřských škol. Výkony všech malých i větších recitátorů byly vyrovnané
a moc pěkné. U poroty nejvíce zabodovala a 1. místo v kategorii starších dětí
obsadila Klárka Charvátová. Přednesla báseň Učitelčí od Jindřišky Ptáčkové.
Navázala tím na loňské prvenství naší Aničky Luštické. Za svou snahu
a odvahu vystoupit si všichni soutěţící odvezli keramickou medaili v podobě
ptáčka a diplom. Atmosféra byla v hostitelské školce jako vţdy velmi
příjemná a přátelská. Nechybělo ani sladké pohoštění pro všechny přítomné.
Po vynikajících koblíţcích a věnečkách od paní kuchařky se jen zaprášilo.
Společně jsme se radovali z krásného dopoledne.

Den otevřených dveří s jarní tvořivou dílnou
Ve čtvrtek 11. dubna jsme měli ve školce Den otevřených dveří s jarní
tvořivou dílnou. Přišli se tak k nám podívat rodiče se svými dětmi, kteří mají
zájem umístit své dítě v naší školce. Malí kamarádi si pěkně pohráli a my
ostatní jsme si na tvořivé dílně vyrobili zajíčka a popkornovou ovečku, se
spolkem Šikovné ručičky jsme si vyrobili velikonoční přáníčko a namíchali
barevnou sůl. Z jarní dílny všichni odcházeli posilněni ozdobenými perníčky.
Nechybělo společné "klábosení" nad šálkem kávy či čaje. Uţili jsme si
příjemné odpoledne a těšíme se na další společná setkání.

Pod pokličkou v naší mateřince
Čarodějnické hrátky
Dne 30. 4. jsme si ve školce uspořádali Čarodějnické hrátky. Děti jiţ od samého rána
přicházely do školky v kostýmech čarodějů a čarodějnic i s malým občerstvením od
rodičů. Prvotní akce byla promenáda v kostýmech, kdy se i do dění zapojily paní
učitelky a na svých tvářích vykouzlily hrůzostrašné motivy čarodějnic. Po svačince
na nás jiţ čekaly soutěţe ve sloţení: létání na koštěti, hledání havěti, čarování
a vaření lektvarů. Všichni prošli na jedničku a byli po zásluze odměněni a pasováni
na čaroděje první kategorie. Následoval odpočinek ve formě ochutnávání prstíků
a dalších dobrot od našich hodných maminek, které se letos opravdu vyřádily.
Ve školce jsme také celý týden pracovali na naší školkové čarodějnici, kterou si děti
pojmenovaly "Grizelda". Moc se nám povedla a po zásluze jsme ji naposledy
provedli po vesnici a zanechali svému osudu na hranici, kde ji místní občané ve
večerních hodinách upálili...

Návštěva hospodářství u Bednářů
V rámci výchovně-vzdělávacího tématu "Máme rádi zvířátka" jsme se v úterý
14. května vypravili na exkurzi do hospodářství u Bednářů. Štěkotem nás přivítali tři
různě velcí psi. Velký zájem a respekt u dětí budily bučící krávy v chlévě i ve
venkovním výběhu. Některé děti viděly ţivé krávy vůbec poprvé v ţivotě. Moc se
dětem líbila telátka, která si mohly i pohladit. Z voliéry na nás vykukovali bílí holubi
a párek zlatých baţantů, v králíkárně odpočívalo několik králíků. Nakonec děti na
malém rybníčku na zahradě viděly černou labuť, kterou nakrmily starým pečivem.
Několik soust si pro sebe ukořistili i kapříci. Dětem na vzduchu téţ vyhládlo a těšily
se na dobrý oběd ve školce a na příští setkání se zvířátky, třeba v zoo.

Olympiáda v Nechanicích
Jak je jiţ v tuto roční dobu tradicí, zúčastňujeme se Olympiády mateřských škol
v Nechanicích. Letos jsme vyslali do boje o drahé kovy tyto borce: Barunku Klikovou,
Aničku Luštickou, Kubu Burdu, Sofču Ersepkovou, Rozárku Ryglovou, Tadeáška
Bulíčka a Ondráška Hlídka. Soutěţilo se ve třech disciplínách: běh na 50m, hod míčkem
do dálky a skok do dálky. Počasí nám letos moc nepřálo, ale vydrţelo a nezapršelo. Děti
si vybraly trička v barvě růţové, a tak jsme Stračov hájili v těchto barvách. Dopoledne
nám rychle uběhlo a my čekali na výsledky. Bedna nás letos minula, ale i tak jsme si
zasoutěţili, protáhli své tělo a měli dobrý pocit. Jako poděkovaní jsme obdrţeli dřevěné
medaile, pozornost od sponzorů, nějaký ten mls a těšili se na návrat do školky, kde nás
čekal zaslouţený oběd. Sportu zdar!!!
V červnu jsme se na Dětském dni ve Stračově rozloučili s předškoláky, které v září
usednou do lavic 1. tříd základní školy, Mezinárodní den dětí jsme oslavili mlsáním
nanuků a školní rok uzavřeme výletem do Fajn parku.
Představujeme Vám předškolačky, které naši mateřskou školu opouští, aby mohly ve své
vzdělávací dráze pokračovat základním vzděláním:
 Čelišová Tereza, Bříšťany
 Dzhuhan Ivana, Stračov
 Charvátová Klára, Stračov
 Klicperová Ema, Stračov
 Kliková Barbora, Stračov
 Kliščová Viktorie, Bříšťany
 Luštická Anna, Klenice
Děti a celý kolektiv mateřské škole Vám přejí krásné a odpočinkové léto plné sluníčka,
radosti a nezapomenutelných záţitků.

Pod pokličkou v naší mateřince
Vážení občané, milí rodiče a partneři ve vzdělávání,
okolnosti mne donutily vzdát se funkce ředitelky Mateřské školy Stračov a ukončit tak
v létě své působení na zdejší škole.
Dovolte mi touto cestou Vám všem poděkovat za mé šestileté působení v naší mateřské
škole, velice si vážím této skvělé příležitosti podílet se na výchově a vzdělávání těch
nejmenších a být u zrodu jejich vzdělávací dráhy. Poděkování patří především celému
kolektivu mateřské školy, který mne po celou dobu nejen podporoval, ale díky němuž je
škola příjemným místem nejen pro děti a jejich rodiče, ale i skvělým pracovním
prostředím. Těší mne, že se spoustou z Vás jsem navázala i přátelské vztahy a budu se
těšit na společná setkávání ať už na půdě mateřské školy nebo na akcích pořádané obcí.
Přeji Vám především pevné zdraví, vzájemnou toleranci a porozumění a spoustu milých
lidiček ve Vaší blízkosti.
S přáním strávení krásného slunného léta Vaše Monika Králová.

Den matek v kostele

Co nového v Klenici?
Dobrý den z Klenice.
Přešly další tři měsíce a my se opět setkáváme na stránkách
našeho zpravodaje.
Je to příleţitost informovat vás, o našich akcích.
Jako kaţdý rok, tak i letos, patřil konec dubna pálení čarodějnic
(viz foto). Sešlo se nás jen 7 občanů. Opekli jsme si špekáčky, zapili
pěnivým mokem, popovídali si. Čas nám tak rychle uběhl, ţe jsme si
nevšimli, kolik je hodin.
Petrklíče v truhlících vyměnily, za muškáty. Před autobusovou
zastávkou na Hořice, se rozrostly a krásně rozkvetly růţe (viz foto).
Dosázeli jsme chybějící rostliny tavolníku. Celkový počet 100
kusů. Práce vzhledem k vysokým teplotám nebyla jednoduchá.
Sazenice musíme často zalévat, aby nám v těchto vedrech neuschly
a dobře zakořenily. Aby naše práce nebyla marná a finanční náklady
nebyly zbytečné.
Všem, kteří spolupracovali nebo ještě spolupracují, děkuji.
Máme novou směrovou tabuli – Černůtky, Stračov. Řidiči jiţ
nebudou jezdit okolo nás a otáčet se u rybníčka, aby se vrátili na státní
silnici.
Tento měsíc jsme si vyjeli na posezení – babinec – do
nedalekého motelu Charlie v Kovači (viz foto). Poseděli jsme
u kamenného stolu, pochutnali si na výborné večeři. Můţeme všem
doporučit. I tentokrát nás vezl pan Mádle. Děkujeme za odvoz.
Byla schválena dotace na nové oplocení místního hřbitova, které
je v hrozném stavu.
Za kaţdý jeden pokácený strom v obcích (mimo les), bude
vysázeno 5 kusů stromů nových. Podrobněji vás bude informovat pan
starosta.
Těším se na další spolupráci
Kráčmarová Marie

Foto od M. Kráčmarové

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

KDY
29.6.2019

ČAS
14 hod.

19.7.2019

21 hod.

20.7.2019

14 hod.

20.7.2019

19 hod.

15.9.2019

Bude
upřesněno

KDE
Prostranství za
OÚ
Prostranství
za OÚ
Prostranství
za OÚ
Prostranství za
OÚ

CO
SPŠ Stračov – Otevírání prázdnin
Letní kino (Ţeny v běhu)
Sraz kamarádů
Pouťová zábava
Turistický výlet TJ Sokol

Web:
www.stracov.cz
Akce nejen ve Stračově, ale i v okolních obcích, můţete sledovat
na facebookových stránkách „Akce v obci Stračov a okolí“.
Za tipy na akce budeme rádi.

I vy nám můţete 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

