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Stračov a Klenice 
 

 
Číslo 1/2020 Březen 2020 

Úvodní slovo pana starosty 

Vážení spoluobčané Stračova a Klenice, 

započalo jaro roku 2020 a stále přemýšlím, jak napsat a jak správně 

pojmenovat věci, které se v naší společnosti a celosvětově, z hlediska 

zdravotní situace s nemocí koronaviru – COVID-19, ODEHRÁVÁJÍ. 

Všichni   zodpovědní    spoluobčané    zajisté    vědí,    že    daný   BOJ 

s neviditelným „nepřítelem“ za žádných okolností nelze podcenit a brát 

to na lehkou váhu. Ani ve snu by mě nenapadlo, že naše každodenní 

životní návyky se zcela nabourají a dostaneme se pozvolna v rámci ČR 

do režimu výjimečného stavu. Já zcela podporuji všechna tvrdá 

opatření, která byla vyhlášena vládou ČR, potažmo krizovým štábem, 

či hejtmanem Královéhradeckého kraje. Je potřeba dané věci řešit hned, 

tvrdě a nekompromisně, v zájmu nás všech. 

 
Jednoznačně se mi vůbec nelíbí chování nezodpovědných jedinců, kteří 

si jedou do  Itálie,  do  epicentra  nákazy,  zalyžovat.  Posléze  se  vrátí 

a chodí si vesele do zaměstnání, či po ulici a vůbec nerespektují 

vyhlášenou čtrnáctidenní  karanténu. Úplně mě  šokovalo,  že tak činí   

a ještě se s tím chlubí na internetu. Ze svého okolí znám několik 

takových případů. Na dané chování platí jen tvrdé, nekompromisní 

kroky – vysoká pokuta a trestní oznámení. 

 

Na základě všech událostí, jsme zrušili veřejné zasedání zastupitelstva 

obce Stračov, které se mělo konat dne 20. 3. 2020. Rovněž jsme 

uzavřeli Obecní úřad Stračov. Pokud bude cokoliv potřeba vyřešit, 

prosím, zavolejte. Zajisté se domluvíme na postupu řešení Vaší žádosti. 

Kontakt na jednotlivé pracovníky úřadu jste obdrželi i s výzvou pro 

případnou součinnost při zajištění  potravin.  O  dané  možnosti  píše  

ve zpravodaji pan místostarosta Michal Bulíček. Tím bych chtěl 

poděkovat SDH Stračov a paní Kateřině Andrejsové, provozovatelce 

potravin ve Stračově. 

 

 

 

 
Jaro je sluníčko, 

co nám ťuká na vrátka, 
voňavé kytičky 

a žlutá kuřátka. 
 

Jaro je život, 
co elánem nabíjí, 

rozkvetlá zahrada, 
v níž neduhy pomíjí. 

 

Jaro je posel 
štěstí a tepla, 

stříbrná studánka 
lásky a tepla. 

 

Jaro jsou ptáci, 
co nad hlavou zpívají, 

hřejivé slunce 

a všichni ho vítají. 



Závěrem k dané věci. Jsem přesvědčen, že daná opatření zaberou, že vše 

společně zvládneme. Buďme k sobě ohleduplní, nepropadejme panice. 

Přejme si, aby vše brzo skončilo. Každopádně svět – náš život, se změní, 

včetně vnímání životních hodnot. 

 

A nyní v krátkosti k rozpracovaným úkolům. 

Klenický les. Situace ohledně kůrovce je zcela vyřešena. Napadané 

stromy skáceny, dříví ze 70 % rozprodáno. Oplocenky a plánovaná 

výsadba za dohledu lesního hospodáře zrealizovány. Konstatuji, že 

„měsíční krajina“, jak jsem popsal tragickou situaci v klenickém lese, 

byla vyřešena. Děkuji Břetislavovi Hnízdilovi, že se dané věci plně 

věnoval. Výsledek si můžete prohlédnout při procházce do samotného 

lesa.  Ekonomicky  vyhodnotíme  až  po  zrealizování  všech  obchodů   

a získaných       náhrad       od        Ministerstva       zemědělství        ČR 

a Královéhradeckého kraje. 

Stavební parcely Pod parkem. Kompletní projektová dokumentace pro 

územní řízení je od února předána na stavební úřad Nechanice. 

Park Stračov. Proplacení dotace a kontrola bude realizována v dubnu. 

Vše je směřováno tak, jak jsem se domluvil s okolními vlastníky 

nemovitostí,  tj.  na  způsobu   provozu  a  všech   záležitostí   směřující  

k bezpečnému provozu pro naše děti. 

Multifunkční  dům  Stračov.  V dané   věci,   jak   směřovat   investici 

a samotnou realizaci, musí proběhnout diskuze. Z projektu jsme od roku 

2009 zrealizovali v dané lokalitě víceúčelové hřiště, zeleň, dětské hřiště, 

minigolf,  atd.  v celkové  investici   za  cca  3,5   mil.   Kč,   dotace  cca 

2 mil. Kč. Nyní se musíme však rozhodnout, jak dál a hlavně v jakém 

rozsahu. Každopádně pokud nebude možné získat dotaci na výstavbu 

celého domu, jsem zcela pro přepracování dokumentace. 

Chodník Klenice. Nyní probíhá závěrečná realizace samotné stavby. 

Osobně jsem chtěl, aby termín předání byl co nejzazší. Tím se 

omlouvám občanům Klenice, že realizace se přes zimu zcela zastavila. 

Přiznám se, že čím delší realizace je, tím máme více času na převod 

pozemků pod samotnou stavbou. Už konečně se dané pozemky 

přesunuly od ŘSD ČR (jednáno od roku 2010, k dané věci bez 

komentáře) na Úřad pro zastupování státu ve  věci majetkových. Jak       

a kdy bude probíhat proplacení investice, Vás budu informovat. 

Plánované investice a realizace projektů na rok 2020. Daný rok bych 

popsal jako úsporný, spořící. Přesto jsme požádali Královéhradecký kraj, 

aby podpořil dotačně provoz prodejny. Dále o dotaci na výstavbu 

parkoviště pro mateřskou školu Stračov pod kostelem sv. Jakuba. Jestli 

proběhne realizace v roce 2020, zdali s podporou či bez podpory, 

rozhodne zastupitelstvo do května 2020. O případných dalších 

investicích – nákup pozemků pro sběrný dvůr, atd. zatím probíhá 

jednání. 

 

Závěrem si přeji, abychom to vše z hlediska zdravotního stavu v ČR 

zvládli a v letních měsících se mohli společně setkat na jakékoliv 

společenské události. Ještě jednou přeji vše dobré. 

Luděk Homoláč 



  Co nového v naší obci? 
 

 

Pomoc spoluobčanům a informace k lékaři 
 

OÚ Stračov nabízí spoluobčanům 

výpomoc. Opatření se týká 

spádových obcí Stračov a Klenice. 

 

Vážení spoluobčané, 

tato informace je pro starší 

generaci (65+ a ty se zdravotním 

omezením), nevycházejte zbytečně 

ze svých domů. Pokud nemáte 

nikoho příbuzného na blízku, kdo 

by vám zajistil potraviny, léky, 

prostě to, co je nezbytně nutné, 

zavolejte nám, zajistíme potřebné. 

Stejně tak prosíme občany, pokud 

víte o někom z vašeho okolí, kdo 

má tento problém  a  nedostala  se 

k němu tato informace, prosíme, 

kontaktujte nás telefonicky (viz 

kontakty vlevo). 

 

Odpady v obci 

Potraviny je možné telefonicky 

objednat u p. Andrejsové na tel. 

774 151 225 a nákup vám odpoledne 

doručíme domů. Pomoc bude 

zajišťovat jednotka SDH Stračov. 

 

Prosíme,  apelujte   na   své   rodiče   

a příbuzné, jde o jejich zdraví a my 

vám rádi pomůžeme, NESTYĎTE 

SE. 

 

Dále bude od pondělí omezen chod 

střediska praktického lékaře, 

doktorka Kloudová ordinuje pouze 

ve Mžanech a pouze po předchozí 

telefonické    domluvě    na    tel. 

605 045 203. 

 

Michal Bulíček 

 

Jak již bylo avizováno v minulém roce, tak máme nainstalovanou sběrnou 

nádobu na použité oleje a tuky z domácností. Do nádoby, která je  

umístěna na faře, vhazujte použitý olej nejlépe v průhledných PET 

lahvích. V žádném případě do nádoby nepatří olej z motorů! 

 

Dále jsou na faře umístěny dva kontejnery a označeny bioodpad a větvě. 

Prosíme, nemíchejte tyto dvě komodity do sebe. Pokud máte větší 

množství větví, je možné vozit přímo na hromadu na čarodějnice. 

Připomínám,  že  na  čarodějnice  patří  pouze  větve,  dřevo,  roští.    

V loňském roce se nám tam objevilo pár skříní z dřevotřískových 

desek, kuchyňská linka a dokonce koberec. Nic takového tam nepatří! 

Když si nebudete jisti, zda daný odpad na čarodějnice patří, zavolejte. 

Určitě nějakou společnou cestu najdeme. Kontakt výše. 

 

Sběr nebezpečného odpadu BUDE, je objednán. Aktuální situace ale vše 

oddaluje. Jakmile budeme vědět  termín sběru,  bude vše včas vyvěšeno    

a vyhlášeno. Mám jen malé upozornění. V letošním roce se nebudou do 

sběru nebezpečného odpadu vybírat staré pneumatiky. Staré pneumatiky 

jsou vám povinni zpětně odebrat v místě nákupu nových. 

 

Dále jsou zde dotazy, kam se dá vyhodit starý nefunkční elektroodpad 

nebo oblečení na charitu. K těmto komoditám je možné využít sběrný dvůr 

v obci Sadová, kam je možné odvézt lednice, televize, sporáky, pračky, 

rozbité elektro, autobaterie, oblečení a nádobí na charitu. Dvůr je otevřen 

ve všedních dnech od 7h do 15:30h a v neděli od 11h do 11:30h. 

 

Michal Bulíček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: M. Bulíček 

POZOR !!! 

Se změnou legislativy o 

odpadovém hospodářství 

je zde požadavek, aby 

domácnosti, které 

nelikvidují komunální 

odpad firmou Marius 

Pedersen, dodaly na 

obecní úřad kopii dokladu 

o nakládání s komunálním 

odpadem, například kopii 

faktury. 

 MUDr. Kloudová 

605 045 203 

 Kontaktní telefony: 

Michal Bulíček 

731 238 407 

 

Ondřej Kulhánek 

731 325 987 

 

Luděk Homoláč 

721 384 220 



  Co nového v naší obci? 
 

 

tfenčení psů v obci 
Velmi mne rozčiluje chování některých občanů ohledně venčení svých 

čtyřnohých mazlíčků. Když už chodíte po vesnici a pes vykoná někde 

potřebu, jsou skoro na každém rohu odpadkové koše, na kterých jsou 

sáčky. Nestyďte se a sáčky si utrhněte klidně dva nebo tři, ale po 

vykonání potřeby mazlíčka úctyhodné dílo seberte a vyhoďte. 

 

Nepřijde mi normální, abychom venčili  psy na velkém travnatém place   

u multifunkčního hřiště a už vůbec ne okolo dětského hřiště. Hrají si tam 

děti, přestože si tam vezmete psa a potřebu po něm uklidíte, mazlíček 

dokonce i čůrá a čůrá na zem i na hrací prvky, kde si hrají děti. To není 

správně. 

 

Osobně si myslím, že okolo obce na všechny strany máme pole nebo 

louky, kam se dá jít na procházku. To samé platí i o novém parku dole     

u rybníka. Máme tam krásné hrací prvky, altánek a lavičky. Tam psi 

prostě také nepatří!! Nově vybudovaný park je krásným a klidným 

místem k odpočinku a relaxaci. Tak si ho neničme. Rybáři se dohodli, že 

v rámci brigády ještě zabetonují v parku odpadkový koš. Ještě řešíme 

problém s blátivou cestou. Nějaké nápady máme, a jakmile nastane 

vhodná příležitost, cestičky zrealizujeme. 

 

Za rybářský spolek bych vás chtěl poprosit o pochopení, ale do konce 

března budou ostříhány vrby okolo rybníka. Veškeré proutí a větve 

budeme vozit na čarodějnice. Proutky na pomlázky si buďto nastříhejte  

do vody dříve, vezměte si je na čarodějnicích nebo jinde. Ale ostříhat to 

musíme v době vegetačního klidu. 

 
Tradiční vepřové hody 

V sobotu 22. 2. 2020 jsme v naší 

obci uspořádali, jako každým 

rokem, vepřové hody. Přípravy 

probíhaly již od časného rána. 

Stavělo se zázemí prodejního 

stánku,   připravoval   se   brutar 

na ovárek a polévku. 

 

Oficiální     začátek     akce     byl 

v 11 hodin. Zastupitelé obce 

nenechali nic náhodě a objednali 

na sobotní hody krásné slunečné 

počasí, které se vydařilo. Již 

druhým rokem nechyběl, dovolím 

si říct, výborný místostarostovský 

gulášek. 

 

Ochutnat jste mohli prejt, jitrnice, 

tlačenky, ovar, ovarovou polévku 

Michal Bulíček 

 

 

 
a ke všemu výborné saláty paní 

Klikové. Dámský klub, kterému 

bych chtěl tímto poděkovat, napekl 

luxusní  buchty,  záviny  a  placky 

ke kávě. 

 

Samozřejmě  nesmím   zapomenout 

i na všechny ostatní, kdo se podíleli, 

ať už na přípravách nebo pomáhali 

při samotné akci prodejem ve 

stánku,        zapisováním        hostů 

a samozřejmě děkuji i lidem, kteří 

dorazili a akci si užili. 

 

Na hodech se prostřídalo celkem 

120 návštěvníků. Okolo 15 hodiny 

proběhlo  losování  tomboly  a  po 

17 hodině jsme se rozešli k domovu. 

 

Michal Bulíček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: J. Klika 



  Co nového ve spolcích naší obce?  

 
 

 

Na konci ledna proběhl tradiční 

hasičský  ples  v sále   v Bříšťanech. 

K tanci a poslechu hrála opět skupina 

UNIDUO. Ples se, jako každý rok, 

vydařil (po letech opět plný sál). 

Děkujeme        všem        sponzorům  

a přispěvatelům do tomboly a budeme 

se těšit opět za rok (konkrétně v pátek 

22. ledna 2021) 

V únoru jsme se zúčastnili Valné 

výroční hromady okrsku Kanonýra 

Jabůrka, která se konala v motorestu 

Lila v Sadové. Zde byl zvolen Michal 

Bulíček za náměstka starosty okrsku, 

takže máme zastoupení i na takto 

vysokých místech 

V hasičárně jsme instalovali nově 

zakoupený regál na hasičský materiál. 

Tímto   děkuji    všem,   co    pomohli 

s instalací. 

 SDH Stračov 
Z důvodu šíření koronaviru se prozatím 

ruší některé naplánované akce, které 

jsme pořádali nebo spolupořádali jako 

dětský karneval a sběr železa (prozatím 

nevíme, zda se uskuteční později nebo 

až v tradičním podzimním termínu). 

Dalšími plánovanými akcemi jsou (snad 

se již budou moci uskutečnit): 

- 25. 4. 2020 Tajný výlet 

- 30. 4. 2020 Pálení čarodějnic 

 

 

 

 

Roman Souček 

Spolek přátel šipek Stračov 
 

V první řadě bych za spolek SPŠ rád 

poděkoval všem hráčům, ne-hráčům 

a přátelům šipek za účastenství, Fair 

Play a prima atmosféru během všech 

turnajů, které jsme za podzim a zimu 

odehráli. Každý turnaj  se  scházíme 

v hojném množství,  ale  nové  hráče 

a přátelé šipek přesto vítáme . 

 

Za zmínku stojí účast na Svátečním 

turnaji na konci roku, kdy si přišlo 

zaházet rovných 40 hráčů, což 

znamená nový REKORD v počtu 

soutěžících na jedno kolo! 

 

Naše liga se právě za rok 2019/2020 

přesunula do druhé části, ve které 

zbývají pouze 3 kola, ale i v těch se 

může průběžné pořadí hezky 

promíchat . 

Prozatímní pořadí po 4. kole u žen 

je: 1. Tereza Navrátilová, 2. Lenka 

Šípková a 3. Soňa Černá. U mužů je: 

1. Kryštof  Hlavatý,  2.  Lukáš  Kukla  

a 3. Jakub Ruml. 

 

Vzhledem k aktuální situaci v ČR 

(Coronavirus) netuším, kdy bude 

možné zbývající 3 kola naší Ligy 

odehrát. Každopádně jakmile to bude 

možné a trochu reálné, tak zbývající 

kola odehrajeme. Včas Vás budu 

informovat. Nyní je hlavní naše zdraví, 

tak doufám, že tuto nelehkou situaci 

všichni zvládneme. 

 

Výsledky, průběžné bodové 

ohodnocení a pozvánky si můžete 

detailněji prohlédnout na stránkách 

Stračova nebo na Facebooku, kde jsou 

tyto informace stále aktualizovány. 

 
Lukáš Kukla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: M. Bulíček 

 Průběžné výsledky Ligy: 

 

ŽENY 

1. místo: Tereza 

Navrátilová 

2. místo: Lenka Šípková 

3. místo: Soňa Černá 
 

MUŽI 

1. místo: Kryštof Hlavatý 

2. místo: Lukáš Kukla 

3. místo: Jakub Ruml 
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TJ Sokol 
Neboť současná situace přináší spoustu povinností, které nám nedávají 

příležitost, ani čas, se ohlížet zpátky a zabývat se minulostí, budu stručná. 

 

Na Nový rok se opět sešla parta nadšenců a společně vyrazila směr 

Hvězda. Dále proběhla výroční schůze TJ Sokol, kde jsme zhodnotili 

uplynulou sezonu, zkontrolovali účetnictví a pohovořili o plánech na letní 

měsíce. Letošní ples jsme protančili v pšánské hospodě. Účast byla menší, 

tombola větší, ale přítomní si zábavu užili až do ranních hodin. Lyžařský 

výcvik neproběhl, protože příroda byla skoupá na sníh a dětský karneval 

jsme nestihli. 

 

Ráda bych touto cestou poděkovala i za výbor TJ Stračov všem, kteří 

poskytují svoji nezištnou pomoc např. šitím roušek, donáškou nákupu atd. 

Věnují zejména svůj čas a energii. Moc si toho vážíme. 

 

Těšíme  se,  že  se  brzy  všichni  ve  zdraví  sejdeme  při  nějaké  akci,     

v tělocvičně nebo jen při sousedském posezení. 

Hana Klicperová 
 

 

Mistr Stračova 2020 a Šipkaři v Lize 
 

V místní Vzdělávací místnosti se 

pořádá série šipkových turnajů 

Mistr Stračova 2020. Hraje se 

každý čtvrtek od 18 hodin. 

Startovné je 50 Kč. Přijít zahrát si 

může úplně každý, kdo bude mít 

chuť. Nyní máme turnaj přerušen, 

dokud se situace s nákazou 

neuklidní. Bodovaných je prvních 

8  míst  a   je   veden   žebříček.   

V polovině    roku    bude     kolo 

s dvojnásobným   počtem   bodů  

a nějaké ceny. Průběžné pořadí je 

uvedeno v tabulce vlevo. 

Šipkaři SPŠ Stračov si v krajské 

ligové soutěži UŠO ve skupině 

Divize A vedou v polovině sezony 

celkem dobře, v průběžné tabulce 

jsme na, myslím si, dobrém 

4. místě. Soutěž nám nyní 

přerušila     nařízená     karanténa  

a ukončení veškerých akcí. 

Všichni doufáme, že se situace co 

nejdříve vrátí do normálních kolejí 

a ve zdraví se zase všichni 

sejdeme u terčů. 

 

Michal Bulíček 
 
 

Pořadí týmů v UŠO Počet 

bodů 
 7. Marťánci Hradec 

Králové 
27 

1. Stolinka Nový Bydžov 41  8. Andělé z Prorocka 
Hradec Králové 

26 

2. D´Arts Obědovice 34  9. Klucy Hradec 
Králové 

20 

3. Rebelové Myštěves C 32  10. U Huberta D 
Pohřebačka 

18 

4. SPŠ Stračov 30  11. Hrádek Boys 16 

5. Žoldnéři Hradec Králové 30  12. Starý Bydžov 13 

6. Rising Stars Hradec Králové 27  13. Piráti GOBI 
Hradec Králové 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: M. Bousová 

 Průběžné pořadí 

turnaje Mistr 

 Stračova 2020: 

 

1. Filip Hlaváč 

2. Lukáš Liman 

3. Karel Tylš 

4. Michal Bulíček 

5. Aleš Košťál 

6. Tomáš Horáček 

7. Roman Souček 

8. Kryštof Hlavatý 

9. Michal Drobek 

10. Josef Bartoníček 

11. Martin Hlavatý 

12. Petr Maxmilián 

13. Otto Hájek 



  Co nového ve spolcích naší obce?  

 Hokejový Club Stračov 
 

Tak jako zima, tak i sezóna Obecní 

hokejové Ligy ve Mžanech je pro 

Stračovský hokejový tým u konce. 

Letošní ročník jsme nerozehráli 

vůbec zle, přičemž základní skupinu 

jsme uzavřeli s 11 body na 4. místě 

(z 9 týmů). Což byl, myslím si, 

super výsledek. 

 

Po    základní    skupině    jsme  hráli 

„klíčový“       osmifinálový      zápas 

o postup do vyřazovacího boje (play 

Off) s týmem Hněvčevse. Po tomto 

zápase se opět ukázalo, že tyto 

zápasy „o vše“ nám nejdou, jelikož 

zápas o postup do první šestice týmů 

jsme prohráli 1:3. 

 

Po tomto zápase naše pouť turnajem 

skončila, a tak nás čekal poslední 

zápas o celkové 7.-9. místo s týmem 

z Mokrouvous. Zápas byl velice 

vyrovnaný a pro fanouška asi velmi 

napínavý. Mokrovousy první 

poločas měli více štěstí v zakončení, 

a tak to byl náš tým, který musel 

skóre „dotahovat“. První poločas tak 

skončil za stavu 2:2. Na začátku 

druhého poločasu Mokrovousy 

vstřelili dvě rychlé branky a pomalu 

to vypadalo, že je o vítězi jasno. 

Tyto dvě branky naštěstí náš tým 

„nakoply“ a Mokrovousy jsme 

nakonec přestříleli 9:6. 

Následně jsme měli hrát ještě jeden 

souboj o umístění s domácím týmem 

ze Mžan. Ten se však nakonec kvůli 

nepříznivému počasí neuskutečnil. 

Posléze se ani zbylé zápasy 

neodehrály, a tak se celkové 

výsledky vydedukovaly z dosud 

odehraných zápasů. 

 

Stračov se tak umístil na celkovém 

7. místě, což bylo po slušně zahrané 

základní skupině zklamáním. 

Musíme proto trénovat a věřit, že 

příští sezónu zvládneme lépe. 

 

Tým Stračova tuto sezónu 

reprezentovali: Jakub Ruml, Matěj 

Kulhánek, Michal Drobek, Milan 

Křovina, Oto Hájek, Tomáš Hájek, 

Jan Charvát, Milan Bednář, Jaroslav 

Mádle, Jan Švejdar,  Martin 

Nesvačil, Martin Nesvačil ml., 

Tomáš    Charvát,    Arnošt     Ceral 

a Lukáš Kukla. 

 

Na závěr musím zmínit, že náš 

Fanklub byl opět bezpochyby 

nejlepším ze všech, proto bych  

velice rád poděkoval vám všem, 

kteří jste nás jezdili podporovat na 

naše zápasy. Celý tým si toho velice 

váží, i proto doufáme, že vaše 

trpělivost s námi není u konce  a i 

nadále nás budete jezdit podporovat. 

 

Lukáš Kukla 



 

  Pod pokličkou v naší mateřince 

 Měsíc knihy 
Knížky nás provázejí od dětství po 

celý  život.  Nejprve  jsme   v   nich 

s rodiči objevovali svět a “četli” 

jsme leporela, k nim se přidaly 

pohádkové knížky, encyklopedie, 

beletrie. 

 

I my, v mateřské škole,  se snažíme 

v dětech podporovat zájem o knihy. 

Pravidelně dětem čteme pohádky, 

vyprávíme si o nich, prohlížíme si 

společně ilustrace a   podle nich 

reprodukujeme text.    Listujeme 

v encyklopediích.   Učíme   se 

správnému  zacházení   s  knihou. 

Seznamujeme děti s tím, že knihy 

jsou nejen  zdrojem  zábavy,  ale 

i vědomostí. 

V    rámci    Měsíce     knihy     jsme 

v mateřské škole zřídili výstavku 

knih, které si děti přinesly z domova, 

a navštívili jsme knihovnu v naší 

obci. Zde pro děti paní Kabelková 

přichystala dětské knihy, které si 

mohly prohlédnout. 

 

Děti se seznámily s prostředím 

knihovny. Získaly povědomí o tom, 

co   knihovna    je,    seznámily    se   

s pravidly půjčování knih. Na závěr 

na ně čekala sladká odměna. 

 

Chtěli bychom tímto poděkovat paní 

Kabelkové za ochotu a vstřícnost. 

 

 

 Sférické kino 
 

19.  února  k  nám  do  školky  poprvé  zavítalo  sférické  kino.  Jedná  se    

o nejnovější zábavně-vzdělávací instrument. Sférický projekční systém 

uvnitř   pojízdné   koule   skýtá   neuvěřitelný   pohled.   Ocitli   jsme   se    

v kouzelném prostoru a připadali si jako na dně oceánu. My jsme měli tu 

možnost nahlédnout do podmořského světa, kde nás provázeli dva rybí 

kamarádi. Proplouvali  jsme  s  nimi  jak  chaluhy,  tak  i  dno  mořské,  ale 

i krásné korálové útesy. Celý program trval 25 minut. Dětem se projekt 

moc líbil a budeme se těšit někdy příště na další příběh  
 

 

 Dětský karneval 

Ve čtvrtek 27. února  jsme  v  mateřské  škole  měli  karneval.  Alespoň  

na chvíli jsme se proměnili v různé pohádkové bytosti, hasiče či policistu. 

Karnevalový rej začal promenádou a představením masek. Následoval 

tanec v rytmu svižné hudby, jež nás řádně rozhýbal a připravil na různá 

soutěžní klání. Ta prověřila hbitost, pohybovou zdatnost a výdrž, za kterou 

byli všichni odměněni diplomem a sladkým pohoštěním. 
 



 

  Co nového v Klenici? 
- 

DRALO SE TAM OPĚT PEŘÍ! 

Loni poprvé jsem pozvala ženy z Klenice, Stračova a svoje kamarádky 

z Hradce Králové na draní peří. 

Pro velký úspěch jsem dračky pořádala i letos. 

 

Tentokrát jsme se zaměřily hlavně na výrobu mašlovaček a staré 

recepty. Samozřejmě jsme i draly peří. 

 

Uvařila jsem krkonošské kyselo, (výborná polévka z kvásku, hub 

brambor a vajec), kočičí svatbu( hrách a kroupy) upekla jsem buchty 

a chleba… ostatní přinesly třeba jablkový závin z tvarohového těsta, 

tento recept se dědí v rodině kamarádky z generace na generaci,dále 

byly tvarohové taštičky a chleby s olivami... 

 

Chtěla bych v těchto tradicích pokračovat, aby se nezapomnělo, jak naši 

předci žili, pracovali a radovali se. 

 

A těším se na další akci před Velikonocemi, na kterou bych chtěla 

pozvat i širší veřejnost s ochutnávkou starých receptů a zdobení 

kraslic… Uvidíme, kdo bude mít zájem a i kdyby nikdo, tak to 

uděláme jen tak, pro radost ze setkávání. 
 

Lubica Gembalová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: L´. Gembalová 



 

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. 

 

  Akce v obcích Stračov, Klenice a v okolí 
 
 

KDY ČAS KDE CO 

Vzhledem k současné situaci se všechny akce až do odvolání ruší. 

 

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. 

 Další termín pro uzávěrku článků bude 18. června 2020 !!! 

Petra Součková a Ilona Bulíčková 

 

V těchto dnech, prosím, nezapomínejte na Rozhodnutí hejtmana 

Královéhradeckého kraje, který nařizuje na území Královéhradeckého 

kraje zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků 

dýchacích cest (ústenky, roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné 

prostředky chránící dýchací cesty). Na období od 18.3.2020 12:00 hodin 

do odvolání, nejdéle však po dobu trvání nouzového stavu. 

A dále na správné mytí rukou 









Obecní úřad Stračov 

Stračov 2 
503 14 Stračov 

 

Telefon: 

495 447 143 
498 773 904 

721 384 220 

 

E-mail: 

urad@stracov.cz 

 

Web: 

www.stracov.cz 
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