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Vážení spoluobčané Stračova a Klenice,
úvodem mého příspěvku se musím omluvit Dámskému klubu ve Stračově, že jsem
z pracovních důvodů nemohl přijít mezi Vás a oslavit za doprovodného programu Mateřské
školy ve Stračově Váš svátek – svátek MDŽ. Dodatečně proto přijměte moje přání
k Mezinárodnímu dni žen: „hodně štěstí, všudypřítomnou lásku, každodenní radost ze života
a těším se na brzké shledání s Vámi“.
V tomto jarním příspěvku bych rád přiblížil dlouhodobě realizované projekty, které
byly v letošním roce úspěšně ukončeny kolaudacemi a zároveň byly určené dotace na
projekty proplaceny a úspěšně obhájeny.
Stavební parcely označené v projektu: „Technická infrastruktura pro výstavbu 8
rodinných domů v lokalitě U Křížku ve Stračově“ byly započaty v roce 2009 výkupem
pozemků. Pozemky byly vykoupeny od pana Poláka a části pozemků pro inženýrské sítě od
paní Fejfarové s tím, že obec Stračov bude realizovat 6 stavebních parcel a 2 stavební parcely
budou na vlastní náklady realizovány rodinou Fejfarových, včetně všech příprav projektu.
Již od počátku obec Stračov narážela na záporné stanovisko ČEZu, které neumožnilo
připojení parcel k elektřině. Po roce a půl vyjednávání a (ne)ochotě zástupců ČEZu se
podařilo najít řešení k získání kladného stanoviska k samotným stavbám a nic nebránilo
získat tři stavební povolení od příslušných úřadů -MěÚ Nechanice, Magistrátu města Hradce
Králové – obor dopravy a odbor životního prostředí. Samotné realizaci stavebních parcel
předcházelo v roce 2012 úspěšné získání příslibu dotace z Královéhradeckého kraje v částce
760 tis. Kč na vybudování infrastruktury – kanalizace, chodníky a osvětlení. Posléze jsme
podle přísných pravidel vyplývajících ze zákona O Veřejných zakázkách vypsali výběrové
řízení na zhotovitele, kde předpokládané náklady samotné realizace 6 stavebních parcel byly
dle ceníku RTS propočteny na 4,5 mil. Kč včetně DPH. Do výběrového řízení se přihlásily

4 firmy z 45 oslovených, kdy vítězná firma AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec, s.r.o. vyhrála
s cenou cca 2,5 mil. Kč. Realizace samotné stavby měla proběhnout od září do listopadu
2012. Bohužel, začátek stavby se opozdil o 2 měsíce z důvodů nepřipravenosti zástupců
ČEZu, neboť z jejich strany nebyl vybrán dodavatel pro inženýrské sítě nízkého napětí (NN) a
neujasněnosti způsobu vedení NN z trafostanice umístěné Na Habeši. Do konce roku 2012 se
firmě AZ STAVEBNÍ podařilo vystavět všechny inženýrské sítě – voda, plyn, kanalizace,
veřejné osvětlení a firmě Stavoka HK položit vedení NN.
V daném roce 2012 došlo na žádost rodiny Fejfarových k jednání ohledně prodeje
svých dvou stavebních parcel do vlastnictví obce Stračov z důvodů ekonomické náročnosti
pro samotnou rodinu. Zbývající pozemky od rodiny Fejfarových obec Stračov odkoupila ke
konci roku 2012, kdy jsme obratem uhradili jejich již vložené peníze do projektu. Tím se obec
Stračov stala jediným investorem a vlastníkem 8 stavebních parcel. Zároveň obec Stračov
s firmou AZ STAVEBNÍ prodloužila smlouvu o dílo dodatkem č. 1, kdy zhotovitel se zavázal do
konce března 2013 dokončit stavbu. AZ STAVEBNÍ předala stavební část v polovině června
2013. Za nedodržení termínu si obec Stračov na zhotoviteli vymohla dle smluvních podmínek
úhradu penále za prodlení stavby cca 162.000,- Kč, úhradu stabilizačního betonu v částce
60.000,- Kč a vybudování odvodňovacího kanálu od Sůvových ke kanalizaci obce v částce
60.000,- Kč.
Musím ale také na obhajobu zhotovitele stavby konstatovat, že docházelo i k
nepochopitelným událostem, kdy se např. realizovala výstavba vodovodu za podmínek
platných pro stavební úřad, vše dle stavební dokumentace, která se však rozcházela s VAKem
Hradec Králové v použití vodovodních spojek. Takže certifikované TUV spojky z Itálie se
„neslučovaly“ s požadavkem na sponky z NSR se stejnou certifikací. Mohl bych pokračovat
v dalších příkladech, ale Vás všechny zajisté budou nyní zajímat nákladová fakta:
Celkové náklady jsou cca 4,600.000 Kč - vybudování 8 stavebních parcel k dnešnímu
datu. Z této částky samotné stavební práce celkově činily 3,400.000,- Kč. Nákup všech
pozemků, včetně rozestavěných – cca 500.000,- Kč. Správě a údržbě silnic HK jsme uhradili
cca 350.000,- Kč za povolení sjezdů a zásahu do jejich silničního tělesa a na vlastní náklady
jsme museli danou cestu opravit a rozšířit o 2 m (podotýkám SÚS chtěla dalších 350.000,- Kč
za uložení do pozemku, zde jsme prokázali, že pozemky pod silnicí patří historicky obci).
Projektová dokumentace stavby + další dokumentace při realizaci stavby činila v nákladu
240.000,- Kč. Další přesně rozpoložkované náklady na stavbu jsou pro všechny občany
k nahlédnutí na obecním úřadě ve Stračově.
Prozatímní příjem z parcel je 760.000,- Kč, ve formě obdržené a proplacené dotace
z Královéhradeckého kraje, která byla již opakovaně kontrolována příslušnými úřady pro
správnost vynaložených finančních prostředků. Dalším příjmem pro obec Stračov je
podepsaná kupní smlouva na plynové vedení s RWE GasNet, s.r.o o odprodeji páteřního
plynového vedení za 330.500,- Kč. Zároveň jednáme o převodu páteřního vodovodního
vedení VAKu HK, kde po zkušenostech z minulosti neobdržíme hotovost, ale akcie dané
společnosti.
Jsem si vědom, že danou problematiku rozepisuji velmi podrobně, ale chci Vás,
občany Stračova a Klenice, za všechny zastupitelé obce Stračova transparentně informovat o
nákladech stavby a také o problematice předpokládaného prodeje parcel. Musíme si býti
všichni vědomi, že v obci Stračov vznikla úplně nová ulice o délce 140 m, která čítá 8
stavebních parcel. Náklady, i přes získanou dotaci či vyjednání dobrých obchodních
podmínek vč. penále za prodlení, jsou pro obec Stračov nezanedbatelné. I přes veškeré
vydání se stavebními parcelami + dalšími úhradami vedoucí k trvalému rozvoji obce: za

vybudování víceúčelového hřiště, platby spojené s přestavbou klubovny, změnou územního
plánu, revitalizací zeleně, s nákupem pozemků atd., nemá obec Stračov v současné době
žádný úvěr a finančně se těší dobré kondici.
Odprodej daných parcel proběhne pravděpodobně od konce dubna 2014. Zamýšlený
způsob a pravidla odprodeje stanovených v minulosti (S. Drobek + rodina Charvátova) se
velmi zkomplikoval, ba dle výkladů notářů a právníků je zcela vyloučila. Dané změny jsou
zapříčiněny přijetím nových zákonů č. 256/2013 Sb. Zákon o katastru nemovitostí a zákona č.
89/2012 Sb. Nový občanský zákoník s platností od roku 2014. Je zapotřebí při této příležitosti
zdůraznit, že dle nového občanského zákona prvotně statutár – starosta a posléze všichni
zastupitelé mají povinnost chovat se s péčí řádného hospodáře, kdy ve svém rozhodování
ručí celým svým osobním majetkem (prvotně statutár a posléze zastupitelé). Proto daná
pravidla a způsob stanovení cen Vám nyní nemohu ještě sdělit. Nyní intenzivně získáváme
informace o legálnosti způsobu prodeje s maximální obezřetností, abychom dobře
hospodařili s majetkem obce Stračov. Na Vás, na občany Stračova a Klenice, mohu apelovat
jménem zastupitelů obce, abyste zvážili případný nákup stavebních parcel a pravidelně se na
OÚ Stračov informovali.
A nyní v krátkosti, co nového v roce 2014 proběhne a jaké další dotace či činnosti se
na obci Stračov připravují. Bližší informace rozepíšu v dalším čísle.
Obec Stračov získala v roce 2013 dotaci na výstavbu: „Minigolf a naučná zemědělská
stezka“ – předpokládané způsobilé náklady 430.000,- Kč, dotace činní cca 280.000,Kč. Realizace do poloviny roku 2014.
Obec Stračov získala v roce 2013 dotaci na projekt spolupráce s názvem „Krajina je naše
zrcadlo“ – předpokládané způsobilé náklady na výsadbu alejí švestek a javorů činní 280 tis.
Kč, dotace činní cca 260.000,- Kč. Realizace v roce 2014.
Obec Stračov připravuje získání dotací:
Ze Státního fondu životního prostředí –„Zateplení a výměnu oken na obecním
úřadě“ . Předpokládané způsobilé náklady na zateplení a výměnu oken činní 1 mil. Kč,
dotace činní 75% z vysoutěžené ceny (takže cca 0,75 mil Kč). V případě získání dotace
realizace v roce 2014.
Ze Státního fondu životního prostředí –„Zametací vůz“ – jedná se víceúčelový stroj
sloužící pro zametání obce, sekání, vyhrnování sněhu atd. Předpokládané náklady
1,67 mil. Kč. Dotace činní 90% z vysoutěžené ceny (takže cca 1,53 mil. Kč). V případě
získání dotace realizace v roce 2014.
V současné době zastupitelé obce Stračov zvažují i získání dotace na „Zateplení a
výměnu lokálního způsobu vytápění v MŠ Stračov“. Hrubý odhad způsobilých nákladů
je 2 mil. Kč na dotace činní 75% z vysoutěžené ceny (takže cca 1,5 mil Kč). V případě
získání dotace realizace v roce 2015.
Možná, že dané dotace se mohou zdát pro část občanů jako neprospěšné atd.. Věřte
mi, ze znalostí věci a získaných informací, dané projekty v dalším programovém období 2014
– 2020 nebudou takto podpořeny a ba co více, bude velmi obtížné vůbec se dostat do
podmínek na podání příslušné dotace.

Závěrem chci poděkovat pracovitým zastupitelům obce Stračov za jejich práci.
Poděkování patří především i spolkům a občanům obce Stračova a Klenice, že přicházíte
s podněty vedoucí k rozvoji obcí a svým přístupem podporujete společenské a kulturní akce
v obci. O dalších činnostech obce Stračov budeme informovat na veřejné schůzi v dubnu, na
kterou Vás srdečně za všechny zastupitelé zvu.
Přeji Vám pěkný vstup do jarních dnů a těšíme se na Vaši přízeň a spolupráci.
starosta obce Luděk Homoláč

Dámský

k l u b.

9. ledna 2014 zahájil DÁMSKÝ KLUB ve Stračově svá setkání. Přítomné ženy pozdravila a
přivítala Jitka Capoušková a také pogratulovala lednovým oslavenkyním, které se postaraly
o milé posezení při kávičce. Všechny ženy vzpomínaly na prosincové vánoční svátky při videu
z kostela sv. Jakuba ve Stračově.
Únorové setkání bylo trochu spožděné. Ženy Dámského klubu se sešli 21. února 2014, ale i
tak to bylo pěkné. Na toto posezení byla pozvána paní Žampová z Nového Bydžova, která
dovezla kosmetické, ale hlavně různé čistící prostředky. Velmi zajímavě o všem vyprávěla,
některé i předvedla. Bylo možné si je také zakoupit.
13. března 2014 - Byla oslava MDŽ. Hanka Křovinová pozdravila a přivítala 22 žen, které se
oslavy zúčastnily. Za všechny ženy pogratulovala Anince CHarvátové k 80. narozeninám a
Růže Horákové k svátku.
Paní učitelky s dětmi z Mateřské školy ve Stračově připravily pro ženy zajímavé pohádkové
pásmo. Všem se moc líbilo. Děti předaly ženám papírové tulipánky, které ve školce
vyráběly.Za to také dostaly od DK sladkou odměnu a paní učitelky kytičku.
Za spolek Šikovné ručičky ženám pogratulovaly Petra Luštická a Gábina KLiková a také daly
dárek, ozdobný balíček s barevnou mořskou solí. Za Obecní úřad místostarosta Jiří Souček
všem pogratuloval a předal kytičku v květináčku - sedmikrásku.
Bylo to hezké a příjemné posezení s občerstvením a budeme se všechny těšit na další
setkání každý druhý čtvrtek v měsíci.
Kabelková Věra

Lázio Stračov
Již od jara budeme trénovat pravidelně ve Stračově na umělce a nebo na trávě ;) do teď jsme
trénovali v hale v Hořicích.
Martin Nesvačil ml. (Lázio)

Vážení přátelé,
dovolte mi, abych Vám ještě jednou poděkoval za účast při 1. ročníku silničního běžeckého
závodu Okolo Stračova. Doufáme, že jste ve Stračově prožili příjemný běžecký den a opět náš
region navštívíte třeba i u jiné, než běžecké příležitosti. Pokud se vám náš závod líbil, tak
můžete v úterý či ve středu v podvečer shlédnout reportáž televize V1. (možno i v jiný
termín v galerii). Těšit se také můžete na článek o závodu na www.bezvabeh.cz a
www.milanjanata.tym.cz.
Milan Janata

Štědrý den ve Stračově. Zdejší desítku vyhrál Miloš Kratochvíl
Rozhodně se nejednalo o den s datem 24. prosince, nýbrž o 22. březen 2014. A proč štědrý
den? Organizátoři závodu zajistili nevšedně honosné ceny pro všechny, kteří si je zasloužili
umístěním absolutně či v kategorii. Ale o tom až níže.
Dnes se ve Stračově nenašel snad nikdo, kdo by necítil alespoň trochu zdravého napětí. Ještě
aby ne! U závodících běžců je to obvyklé, ale dnes byla atmosféra v celé obci umocněna
skutečností, že se jednalo o úplně první ročník závodu Běh okolo Stračova.
Silniční závod vedl zvlněnou krajinou, začínal okruhem zástavbou vesnice a následně se
pokračovalo k obrátce ležící za pátým kilometrem. Co se stane jistě dobře zapamatovatelným

specifikem tohoto běhu na 10 km, je asi 300 m dlouhý stoupák ve finiši. Laťku pro další
ročníky položil svým vítězstvím v čase 32:52 Miloš Kratochvíl (1975, Hvězda SKP Pardubice).
Kafe z pražených žaludů
„Do třetího kilometru jsem se držel na třetím místě. Potom se z počátku rychlejší Pavel
Dymák (1987, Hvězda SKP Pardubice) propadl a následně jsem šel do vedení i přes Pavla
Brýdla (1980, HUDY – La Sportiva). Pavel Brýdl mi téměř do cíle konkuroval, myslím, že
rozhodly až poslední kilometry. Běželo se mi nad očekávání pěkně. Líbilo se mi, že jsem
vůbec nemusel sledovat dopravní provoz, tuto funkci plně převzali organizátoři a Policie ČR.“
„Před závodem jsem pil kávu z pražených žaludů a na akci jsem přijel 53 km na silničním kole.
Na závod jsem vyladil formu a zároveň mi v kombinaci s cyklistikou zapadl do maratonské
přípravy, která vyvrcholí již první víkend v dubnu v německém Freiburgu,“ podělil se v cíli
o své dojmy Miloš Kratochvíl.
Z žen nejrychlejší byla Denisa Kozáková (1979, též Hvězda SKP Pardubice). „Ač jsem zvítězila,
s časem nejsem spokojená. Daný profil trati mi vůbec nevyhovoval,“ ohodnotila svůj výkon.
Jak trénuje 87letý Jirka Soukup?
Hluboký obdiv vzbuzujícím a nejzkušenějším ze všech 109 startujících byl Jiří Soukup (1927,
TJ Liga 100 Hradec Králové). Pořadatelé mu umožnili se startovním číslem 87 vyběhnout na
trať o něco málo dříve. Samozřejmě mě zajímal recept na jeho neskutečnou výkonnost.
„Pokud závodím o víkendu třeba zde a poté i ve středu na Monaku, velmi se soustředím
hlavně na regeneraci.“
Navíc jsem se dozvěděla, že prádelní kolíčky na zajištění nohavic jsou odznakem každého
cyklisty! Pan Soukup si kolíčky připevnil a vyrazil na kole směrem k domovu v Hradci Králové.
Co rozhodně přispělo k účasti 89 mužů a 20 žen, byla velmi dobrá propagace závodu před
jeho konáním. Tato běžecká událost má do budoucna velký potenciál. Třeba se v dalších
ročnících dočkáme zavedení měření časů čipovou technologií a mnohonásobného navýšení
počtu přihlášených. Otázkou zůstává, jestli by dnešní prostory větší počet účastníků
kapacitně zvládly.
Většinu organizační tíhy nesl na bedrech Milan Janata. Milan, který se obklopil velice
schopným týmem lidí a sám se závodu účastnil, pojal svou funkci opravdu odpovědně –
závod dopadl na výbornou.
Perfektní zázemí, nadstandardní občerstvení, organizace bez zádrhelů, ceny pro umístěné
zahrnovaly krom účelných odměn i atraktivní finanční částky. Skutečnost, že se na zpracování
výsledků muselo čekat o něco déle, ničemu nevadila. Běžci rádi poseděli a poklábosili na
příjemném jarním sluníčku.
„Organizovat závod a ještě ho běžet, upřímně bylo dost náročné. Měl jsem ale to štěstí, že
celý tým, který závod pořádal, šlapal jako hodinky. Musím jim za to ohromně poděkovat!

Jsem na všechny pyšný, jak se svých úkolů zhostili. Jen proto jsem mohl závod i absolvovat.
Byla to pro mne nová role, která nebyla snadná. Najednou jsem byl na závodě, ale závodění
samotné nebylo to nejdůležitější. Jsem proto absolutně spokojen s výkonem.“
„Díky tomu, že jsem spolupracoval s lidmi, na které je spolehnutí, tak překážky jako takové,
téměř nebyly. Velkou podporu jsem cítil ze strany obce Stračov, což bylo hodně důležité a
spolupráce s partnery závodu byla také ideální. Příště jen trochu pozměníme strategii
vypracovávání výsledků, abychom vše urychlili.“
„Nyní už víme, že v budoucnu je reálné, aby náš závod navštívilo 100–150 běžců a tím pádem
můžeme rozšířit zejména kategorie a přemýšlet budeme nad vloženým závodem dětí.“
Markéta Hronová

CO VŠECHNO ODVÁL ČAS...
1.
Výlev rybníka býval náramnou podívanou. Do
rybníka za „Šťastnýho“ jsme si v roce 1963 nasadili
násadu kapříků a snímek zachycuje následný podzimní
výlev. Ryb byla plná vana. Jak je vidět, kapříky si
pohladily nejen děti, radost z nich měli i účastníci
výlevu.
Na obrázku zleva jsou: Fr. Bednář, K. Neckář, J. Nálevka,
v klobouku J. Šťastný, kluci Ch., Pepa Souček, St.
Špráchal. Není vidět K. Bezvodu s dětmi.

2.
Když se sloučila JZD Stračov ze Mžanami, začala
pevná odměna. Dříve se počítalo na „pracovní
jednotky“, končily i záhumenky a tím i záhumenkové
krávy. Jo, to bylo výborné mléko, podmáslí, máslo. Ne
jako teď, ani nevíme co pijeme a ještě draze.
Na snímku je zachycena poslední záhumenková kráva
„straka“ Ch.

3.
Na tomto obrázku je zachyceno začátek stavby
požární nádrže (koupaliště). A brigádníci zleva: předs.
MNV Voňka, bagrista, Venda Kovač, Pepa Souček a
Jar. Deml.

4.
A poslední:
Ze začátku JZD se ženy v rostlinné výrobě nadřely až, až, vše
ručně, uměl. Hnojiva v rozsívkách pohazovaly, cukrovku, vše
ručně sklepávat a podobně. Dnes by to nikdo nedělal.
Ale byly i chvíle veselé – jinak to ani nešlo. A na malé fotce v
r. 1965 jest zachyceno vybírání a vynášení brambor k sadbě
ze sklepa zámku. A tenkrát měla jedna družstevnice svátek,
tak také bylo trochu (dost) veselo, pilo se i trochu něčeho
ostřejšího (tenkrát z Jedhoty). Jména nebudu radši uvádět,
pokud žijí tak se poznají. Ale to bylo dopoledne a odpoledne
se už sázely brambory u Čeňova na chmelnici.
Charvát st.

TJ Sokol Stračov
První akcí roku 2014 byl tradiční Sokolský ples, který se
konal 1.2. v Bříšťanech. Lákadlem byla nejen kvalitní
hudba v podání hudební skupiny Labyrint, ale i bohatá
tombola. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem,
kteří do tomboly přispěli.
Další akcí, která nás čeká, v sobotu 29. 3. se koná
členská výroční schůze. Ve spolupráci s hasiči se 30. 4.
můžete těšit na Lampionový průvod dětí a čarodějnic.
Oprašte košťata, připravte si slušivé oblečky a přijďte
se s námi proletět.
Nadále pravidelně cvičíme, pouze s malou změnou, aerobik se přesunul z pondělí na středu
od 19 do 20 hod. Stále se snažíme vybavovat tělocvičnu novým náčiním, abychom mohli
nabídnout, co nejpestřejší vyžití všem, kteří se mají chuť hýbat.
Do nadcházejícího ročního období přejeme mnoho elánu, dobré mysli a zdraví a budeme se
na Vás těšit, na některé z našich akcí.
Dana Charvátová

Spolek přátel šipek
Tak jako obvykle 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 počtu, ale nové hráče a přátelé šipek
přesto stále vítáme ☺.
Jak jsem už výše psal, schází se nás stále mnoho, ale
vyzdvihnout bych chtěl hlavně 5. kolo naší Ligy, kdy si přišlo
zaházet 34 hráčů. Dále pak turnaj Sváteční, kdy si přišlo
zahrát 32 hráčů.
Naše liga pro rok 2013/2014 se blíží do velikého finále,
jelikož zbývá odehrát už pouze poslední turnaj, kde se bude
rozhodovat o celkovém pořadí a o tom kdo z žen a mužů
vyhraje nádherný putovní pohár Starosty obce Stračov.
Prozatímní pořadí je velmi vyrovnané. Po 6. kole je u žen
na místě: 1. Barbora Novotná (90b.), 2. Zdena Štěrbová
(75b.), 3. Michaela Součková (75b.). U mužů na místě: 1. Roman Souček (91b.), 2. Lukáš
Kukla (87b.), 3. Martin Hlavatý (68b.).
Příští 7. kolo a tím pádem závěrečné se bude konat v dubnu neboli květnu, záleží na
počasí, jelikož jako ročníky minulé tento poslední turnaj chceme odehrát venku na
prostranství u zámku. Navíc bude obohaceno celkovým vyhlášením výsledků Ligy, předáním
pohárů a dvou pohárů Starosty obce pro vítěze a vítězku Ligy, opečením nějaké té flákoty ☺
a večerní diskotékou. Přesný datum se všichni snad brzy dozvíte.
Výsledky, průběžné bodové ohodnocení a pozvánky si můžete detailněji prohlédnout na
Stránkách Stračova nebo na Facebooku, kde jsou tyto informace
stále aktualizovány.
Lukáš Kukla

SDH Stračov
Sbor dobrovolných hasičů ve Stračově pořádal dne 7. 12. 2013 v místní klubovně
výroční členskou schůzi. Zhodnocení roku 2013 se zúčastnilo 27 stálých členů a 10 příznivců
zdejšího sboru.
Rok 2014 jsme zahájili hasičským plesem v Bříšťanech. Tento ples se nám vydařil.
Všem, kteří se podíleli na jeho přípravě a také našim sponzorům, patří poděkování.
Zejména tombola, kde jsme prodali zhruba 900 losů, byla perfektně připravena. Tradičně
velmi dobře hrála skupina Super Turbo Roští.
Dne 8. 2. 2014 jsme se zúčastnili výroční valné hromady okrsku „Kanonýr Jabůrek“
v Světicích. Hodnocení a činnost SDH Stračov za rok 2013 prezentoval starosta sboru.
Výbor okrsku poděkoval za uplynulou činnost všem aktivním členům našeho sboru.

V sobotu 15. 3. 2014 jsme provedli ve Stračově a Klenici sběr starého železa.
Děkujeme všem spoluobčanům za přípravu železného odpadu. V období
letních prázdnin chceme na oplátku pozvat naše příznivce na opékání selete.
V neděli 16. 3. 2014 uspořádáme dětský karneval v místní klubovně.
V průběhu zimního období strojník sboru provedl zimní údržbu
naší postarší techniky, která je však stále řádně udržována v provozuschopném stavu.
Začátkem měsíce května bude provedena pravidelná technická kontrola hasičské Tatry 805.
Všem, kteří se podílejí větší či menší měrou na činnosti dobrovolného sboru, bych
chtěl touto cestou poděkovat.
Jaroslav Mádle starosta SDH Stračov

Mateřská škola a Obecní Úřad Stračov se spolkem Šikovné ručičky
Vás srdečně zvou ve středu 9. dubna 2014
na
Den otevřených dveří mateřské školy
s Jarní výtvarnou dílnou (nejen) pro děti

Začátek v 15,30 hodin v prostorech
Mateřské školy
Těšíme se na Vás!!!

Zimní radovánky ve školce
Návštěva ZŠ Nechanice
V době příprav na zápisy do 1. tříd ZŠ jsme se vydali do ZŠ Nechanice na ukázkovou hodinu.
Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedna skupina dětí měla
možnost prožít hodinu českého jazyka a druhá zase hodinu
matematiky. Kromě samotné výuky jsme společně s dětmi
základní školy plnily různé úkoly nám „předškolákům“ šité
na míru“. Také jsme si společně s prvňáčky zazpívali, zacvičili
a zahráli různé hry. Na závěr jsme měli možnost si vyzkoušet
techniku malby na hedvábí. A protože se nám v nechanické
základní škole líbilo, pozvali jsme na oplátku prvňáčky k nám
do školky, abychom si mohli společně pohrát v našem
prostředí.
Psí spřežení
Nezapomenutelnou akcí bylo „Psí spřežení ve školce“. Děti se seznámily s lektorem a
přítomným psem. Společně jsme si zopakovali základy bezpečného chování ke psům. Děti se
dozvěděly trochu z historie psích spřežení, jaká plemena
se používají, na jakých strojích lze se psy jezdit a jak se
takový tažný pes vychovává. Všichni jsme vyzkoušeli,
zda nám pes dá za pamlsek „pac“. Po přednášce jsme se
vydali na naši zahradu, kde na nás čekalo překvapení –
celkem 11 pejsků nás přivítalo hlasitým štěkáním a
radostným vrtěním ocásků. Následovalo seznámení se
smečkou tažných psů a strojem, na kterém se jezdí. Děti
si psy před jízdou napojily a pomazlily. Poté lektoři psy
oblékli do postrojů a jeden po druhém jsme se povozili!
A že to byla nějaká jízda…
Pohádkový týden
Pohádkový týden jsme zahájili veršovanou pohádkou „Jak zvířátka našla svůj domov“.
Pohádka se nám zalíbila natolik, že jsme s ní pracovali celý týden. Učili jsme se repliky
zvířátek, pohádku jsme dramaticky vyjádřili, zazpívali si písničky o zvířátkách, řadili jsme
jednotlivá zvířátka podle děje, hledali jsme podobnosti, všímali si rozdílů… Také jsme vytvořili
společnou práci - pohádkový les - který nám zdobí
prostory školky…Na závěr jsme se společně domluvili, že
se vydáme k nedalekému remízku dát zvířátkům na
přilepšenou kaštany, které jsme nasbírali v podzimním
období. Po cestě jsme pozorovali různé stopy ve sněhu a
dohadovali se, jakému zvířátku asi patří. Zahřála nás
nejen svižná chůze, ale i dobrý pocit, že jsme udělali
zvířátkům radost…

Exkurse
Téma řemesel a povolání nás zavedlo do čalounické
dílny pana Vyčítala. Pan Vyčítal děti seznámil se
svým řemeslem a ukázal produkty své práce. Děti
měly možnost si vyzkoušet zatloukání hřebíků, které
jim šlo opravdu mistrovsky.
Další poznávání nás zavedlo do místního obchůdku.
Samotné exkursi předcházela malá zkouška
předškoláčků. Jejich úkolem bylo zjistit u paní
prodavačky cenu určeného zboží a poté se podělit o
svůj poznatek s ostatními kamarády. Všichni
předškoláci zadaný úkol splnili na jedničku. Na závěr jsme si prohlédli sortiment, jaký lze
v místním obchodě zakoupit. Společně jsme si pak povídali o tom, co jsme viděli a nového se
dozvěděli.
Pyžamový den
Pyžamový den nám umožnil prožít si celý den ve školce
v oblíbeném pyžamku.
Tento den nám pomohl
vytvořit si časové představy ve spojení s činnostmi,
které v pyžamku děláme. Prostřednictvím nabízeného
tématu jsme si s dětmi zahráli na „marody“- naučili
jsme se, jak to chodí v ordinaci pana doktora,
v nemocnici a při léčbě na lůžku. Každý si vyzkoušel
zavázat ruku či nohu svému kamarádovi, někdo si
vyzkoušel obvázat i všechny končetiny. Nechybělo ani
upevňování pravidel volání první pomoci a přenášení
„zraněného“ kamaráda na stoličce z lidských rukou, které u dětí sklidilo velký úspěch. Den
jsme si opravdu prožili bez zbytečného chvatu, v pohodě a nenásilnou formou i naučně.

Karneval
V masopustním období nesmí chybět karneval. Děti již ráno přišly do školky v kostýmech a
maskách. Po promenádě se každá maska představila a zapózovala před fotoaparátem.
Následovaly různé soutěže zaměřené na obratnost, trpělivost, přesnost a pozornost. Největší
úspěch u dětí mělo tancování s kamarádem pod tyčí,
která se snižovala. A tak ti nejlepší z nás se dokonale
proplazili pod nejnižší úrovní. Nechyběl ani
karnevalový tanec a mlsání, kterého jsme si mohli
dopřát díky rodičům, které dětem přichystali různé
dobroty. Takto jsme si i my ve školce krátili dlouhý
zimní čas radovánkami a hodováním.

Divadlo
Na konci měsíce jsme se vydali společně s MŠ Petrovice do Nového Bydžova na divadelní
představení POVÍDEJME SI DĚTI...aneb Tři muzikály na motivy pohádek Josefa Čapka
v podání Míši Novozámské. Představení bylo moc pěkné i díky tomu, že jsme se mohli
společně s Míšou zavlnit v rytmu jejich písní. Jako bonus si každý odnesl CD s nahrávkami
písní vystupujících.
Co připravujeme do konce školního roku:
Vítání jara
Návštěva knihovny ve Stračově
Den otevřených dveří s jarní tvořivou dílnou
Návštěva hospodářství u Bednářů
Čarodějný týden
Besídka ke Dni matek
Výlet s MŠ Petrovice na Zámek Potštejn
Účast na Olympiádě MŠ v Nechanicích
Slavnostní rozloučení s předškoláky

STRAČOVSKÉ VEPŘOVÉ HODY
Je známo, že měsíc únor je ve znamení masopustních hodů, karnevalových pochodů a
různých radovánek s těmito tématy spojené. Ani my, ve Stračově, jsme nezaháleli a druhou
únorovou sobotu jsme v naší v malé vesničce uspořádali Vepřové Hody. V ten den nás
příjemně překvapilo počasí, které bylo na tento zimní měsíc nezvykle teplé a slunečné.
Všichni návštěvníci, kteří na tuto akci zavítali, si dopřáli šťavnatých a chutných masopustních
pokrmů jako je jitrnička, ovárek, tlačenka, gulášek a vše
zapili správě vychlazeným dobrým pivem a nebo jinými
nápoji. Pro zpestření celé akce byla vystavena dvě malá
telátka a malé nezbedné selátko. Všechna tato zvířátka
sklidila veliký úspěch a to hlavně u nejmenších
návštěvníků. Dalším velkým lákadlem pro děti byla naše
nová velká trampolína, které nedali ani chvilku klidu.
Prostě a jednoduše bylo celé sobotní odpoledne
vydařené.
Souček Jiří

Šikovné ručičky
duben – červen 2014
Zveme všechny příznivce různého tvoření - pravidelně jednou za 14 dní
v sobotu od 14hodin do Mateřské školy ve Stračově.
Vstupné pro jednotlivá odpoledne je 40,-Kč.

05.04.2014

Kraslice podle našich babiček

09.04.2014

Jarní dílna v MŠ od 15,30 hodin

09.- 11 .04.2014

IV.ročník soutěže „ O nejkrásnější kraslici
Stračova a Klenice“

13.04.-14.04.2014
26.04.2014

08.05.2014

Výstava kraslic, velikonočních tradic a zvyků
Brigáda spolků pro čistotu obce od 9 hodin

čtvrtek – státní svátek
PEDIGOMÁNIE 9 -18 hodin

17.05.2014
24.05.2014

Náušnice z plastikových lahví s Gábinou
sobota – Nepolisy od 13hodin

Stánky s řemesly, vystoupení Stračovských Hvězdiček
31.05.2014

Malování na obličej

14.06.2014

Protahovaný patchwork s Věrkou

Šikovné ručičky
V letošním roce nabídlo jaro svou náruč poměrně brzy. Sluníčko, příjemné
teploty a dobrá nálada nám signalizovala konec zimy již týden před prvním jarním dnem.
I my bychom chtěly příchod JARA oslavit. Na začátek dubna, mimo našich sobot,
jsme naplánovaly ve spolupráci s OU Stračov a personálem MŠ ve Stračově tradiční „Jarní
dílnu“ a to nejen pro děti a rodiče z MŠ Stračov. Ve středu 9.dubna od 15,30hodin nás tedy
najdete v budově MŠ. Přijďte s námi tvořit a můžete si naaranžovat velikonoční dekorace,
vymyslet netradiční kraslice, ozdobit perníčky, vytvořit přáníčka a pobavit se o velikonočních
tradicích.
Začátkem dubna bychom se také chtěly věnovat přípravám na tradiční jarní soutěž a
všemu, co k ní patří.
vyhlašujeme
IV. ročník soutěže

“O nejkrásnější kraslici
obcí Stračova a Klenice“.
Ve čtvrtek a v pátek 10.- 11. 04. 2014 budou kraslice
přijímány do soutěže od 14 do 17 hodin
v přízemí Mateřské školy ve Stračově, vyhodnocení
proběhne v pátek 11.dubna po 19 hodině .

Členové hodnotící komise: vítězka III. ročníku Gábina Kliková, zástupci OU Stračov, místních
spolků a sponzorů.
Vyhlášení a ocenění vítězů hodnotnými cenami proběhne po zahájení Velikonoční
výstavy v neděli 13.dubna 2014 v 16hodin v Mateřské škole ve Stračově . Soutěžní
kraslice budou součástí velikonoční výstavy, otevřené také v pondělí 13.dubna a úterý 14.
dubna, denně od 14 do 17 hodin.
Pravidla soutěže:
1. Soutěžící přihlásí do soutěže vlastnoručně zhotovenou kraslici.
2. Soutěžící je trvale bytem v obci Stračově nebo Klenici.
3. Soutěžícími bez trvalého pobytu ve výše jmenovaných obcích mohou být členové
spolku Šikovné ručičky, děti z MŠ Stračov a jejich rodiče.
4. Soutěžní kategorie jsou:
výrobky dětí 3-5let, 6-10let,11- 15let a výrobky dospělých.

Techniky a nápady neomezeny, základem je klasické slepičí vajíčko.
Na soutěžící čekají zajímavé a atraktivní ceny.
Sponzoři soutěže: Topingas s.r.o., ADK Klima s.r.o., Obecní úřad ve
Stračově, farma Bednářových, Čalounictví Miloš Vyčítal, místní
spolky a další…
Těšíme se na Vaši účast.
Krásné předjaří přeje za členy spolku Šikovných ručiček Petra Luštická.

Ruský jablkový koláč:
Ingredience : 5 vajec, 2dl cukru, 3dl hr. mouky, 1pr.do peč., jablka - asi 8ks dle velikosti
(kladu jeden kousek vedle druhého)
Nakrájenými jablky vyložíme plech nebo pečící papír (můžeme je pokapat rumem, potřít
na-kyslou marmeládou). Vajíčka vyšleháme s cukrem, přidáme zbylé suroviny a rozetřeme
na jablka. Pečeme při cca 60st. Po vychladnutí polít různými polevami. Nebo překlopit na jiný
plech (aby jablka byla na povrchu) a poté teprve polévat. Fantazii se meze nekladou.
Rychlé a křehké.
Přeji dobrou chuť Maruška Kráčmarová.

U nás v Klenici
První čtvrtina roku 2014 se chýlí ke konci a vy opět čtete řádky v našem zpravodaji.
I zima, která se nám představila bez bílé pokrývky, na kterou se vždy těší děti, končí.
Nedostatek sněhu v tomto zimním období, malé nebo skoro žádné dešťové srážky, nám všem
mohou ještě připravit nejednu starost.
U nás - Klenici - se akcí v tomto období
mnoho neuskutečnilo. Sešli jsme se pouze jednou a
to opět na bývalé pile. Narychlo svolaná schůzka - k
problematice s vypouštěním odp. vod – se nám
trochu protáhla. K posezení a oslavě jsme měli
menší důvod,(ten se ale najde vždy, když se chcete
pobavit). Přivítali jsme mezi sebe další „babičku a
dědečka“. Povídali si o tom ,co nás trápí, co se nám
líbí nebo nelíbí v soukromém či veřejném životě.
Prostě jsme si pokecali, jak se říká.

Akce, které by měly proběhnout v nejbližším čase – většinou pracovního charakteru:
1/ Sestřih Tavolníku podél státní silnice – poděkování patří rodině Mikešové, která nás již
předběhla a před svým pozemkem sestřih provedla. Zahradnictví Květ bylo v loňském roce
osloveno panem starostou, zda by doplnilo chybějící rostliny Tavolníků(jedná se cca o 27ks).
Při té příležitosti provedli jarní řez. Další ošetření si budeme provádět sami.
2/ Byla odstraněna zimní výzdoba z truhlíků u autobusových zastávek a jejich nové
osázení kvetoucími rostlinami – petrklíči. Později bude provedena výměna za popínavé
muškáty.
3/ Dle plánu z podzima 2013 jsme oslovili zahradnictví Květ, které pravděpodobně v
této jarní době zrealizuje dosázení asi cca 30ks
rostlin Tavolníku, včetně zástřihu a dosypání kůry. V rámci brigády - za čistotu obce - je v
plánu poklidit na hřbitově, prostory v okolí autobusových zastávek, ošetření mostku a
ostatních travnatých ploch.
4/ V okolí rybníčku bude provedena prořezávka znovu obrostlých stromů a okolních
suchých větví.
5/ Z opakujeme si pálení čarodějnic, kde zpracujeme větve (z bodu č.4). Tentokrát
snad bude stát počasí při nás – loni nám déšť a velký vítr předčasně pálení ukončil. Doufám,
že se opět sejdeme v hojném počtu, jako v roce 2013.
6/Připraveny jsou všechny doklady potřebné k odkoupení části pozemku od pana
Vodnárka.
(děkujeme všem, kteří se na přípravě podíleli).
Všichni se již těšíme na jaro, zelená barva změní nynější šeď, rozkvetou stromy,
sluníčko nám vše prozáří a ohřeje, jarní deště spláchnou nečistoty. Bude jaro.
Všem přeji hodně radosti, štěstí, zdraví, spokojenosti a příjemně prožitých jarních
svátků - V E L I K O N O C.
Marie Kráčmarová

Děkujeme všem za vaše příspěvky a další aktuality a zážitky můžete zasílat
na kontaktní adresu skzpravodaj@seznam.cz, nebo Bednářová K. 605522873.

provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů

Dne:

3.května 2014

Stanoviště: KLENICE cesta na Černůtky
STRAČOV u obecního úřadu

8,00-8,15 hodin
8,25-8,40 hodin

Vybírané nebezpečné odpady:
oleje a nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy
Další odpady, které od Vás odebereme:
pneumatiky (osobní)
akumulátory (i plné)
monočlánky
zářivky, výbojky
ledničky, mrazničky
televizory
elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.
Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje, monočlánky a
zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný odběr. Proto je nepoškozujte
a neodebírejte žádné součásti.
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU! VYČKEJTE NAŠEHO
PŘÍJEZDU !
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ !

Přineste nám svůj odpad !
Chraňte naše životní prostředí !
: 494 629 050 fax:494 629 070

