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Vážení spoluobčané Stračova a Klenice, 

 

v minulém čísle jsem do podrobností popsal hospodaření obce za rok 2017, tzn. činnost zastupitelstva 

včetně návrhu činnosti na rok 2018. Daný příspěvek byl rozsáhlý, na pět stran a proto v tomto čísle 

se budu věnovat jen jedné hlavní události obce, tj. Oslavám výročí obcí Stračov a Klenice. Dané 

společné oslavy proběhnou dne 21.7.2018 od 13 hod. ve sportovním areálu v centru obce Stračov.  

Obec Stračov v letošním roce oslaví 660 let a místní část obce Klenice oslaví 700 let od první 

písemné zmínky. Pro srovnání - významné město Hradec Králové oslaví letos 793 let a město 

Nechanice 790 let od první dochované písemné zmínky.  

Dané oslavy navazují na úspěšnou událost před 10 lety, kdy jsme rovněž společně oslavili 

výročí obcí Stračov a Klenice s bohatým programem dne 20.7.2008. Vždyť si vzpomeňme na hlavní 

události oslav, tj. svěcení praporu a znaku obce Stračov v kostele sv. Jakuba ve Stračově, odhalení 



 
 

pomníku k I. světové válce v dobových uniformách a prezentace knihy pana Karla Dundy o historii 

Stračova a Klenice.  

Zdá se mi to, jako by to bylo včera. Je neuvěřitelné, jak ten čas letí a že jsme o 10 let starší.  

I letošní oslavy se snaží zastupitelstvo obce Stračov ve spolupráci se všemi kulturními 

složkami v obci uskutečnit v zajímavém rozsahu a to tak, aby program zaujal všechny věkové 

kategorie. Zároveň aby událost proběhla i ve spojitosti se sjezdem rodáků a opět se zajímavou 

událostí, která bude památkou. A proto v rámci oslav obcí a rovněž sta let státnosti, odhalíme pamětní 

desku Rudolfu Medkovi (učiteli, vlastenci, účastníkovi bitvy u Zborova, brigádnímu generálovi 

Československé armády), který učil na naší škole v letech 1910 a 1911 za účasti rodinných 

příslušníků.  

 Podrobný program je rozepsán v pozvánce, kterou jste obdrželi se zpravodajem. Chci pouze 

ve svém článku upozornit na hlavní události, tj.: 

•  V pátek dne 20.7.2018 od 20 hodin navážeme na dlouholetou tradici, tj. letní kino, kdy 

proběhne promítání filmu dle výběru občanů Stračova a Klenice  

• V sobotu dne 21.7.2018 od 13 hodin proběhne přivítaní rodáků za účasti významných hostů 

z Královéhradeckého kraje, kdy proběhne poděkování a předání ocenění místním občanům 

• Posléze je připraven hlavní program v podobě hudebních vystoupení a souběžného programu, 

kdy budou zpřístupněny veřejnosti obecní budovy, dále proběhne odhalení pamětní desky 

Rudolfu Medkovi a také proběhne v kostel sv. Jakuba bohoslužba a požehnání opraveným 

sochám biskupem Královéhradecké diecéze Josefem Kajnekem.  

Závěrem: 

Za zastupitelstvo obce Stračov bych velice rád poděkoval za spolupráci při organizaci dané 

akce všem kulturním složkám v obci – Mysliveckému sdružení Diana Stračov, Sboru dobrovolných 

hasičů Stračov, Tělovýchovné jednotě Stračov, Šikovným ručičkám, Stračovským hvězdičkám, 

Rybářům, Šipkařům, Dámskému klubu a Mateřské škole Stračov. Poděkování patří všem občanům 

Stračova a Klenice, bez nichž by nebylo možné daný rozsah oslav uskutečnit. 

 Srdečně jsou zváni všichni rodáci a přátelé obcí Stračov a Klenice na oslavy k danému 

výročí.  

Jménem zastupitelstva obce se těšíme na Vaši návštěvu. 

        Luděk Homoláč starosta Stračova 

 

 

MYSLÍME NA DALŠÍ SEZONU TJ STRAČOV z. s. 

 Začneme pěkně od začátku. Stále pružnější a pružnější těla máme my, ženy, které se scházíme 

někdy i třikrát týdně na cvičení jógy venku na hřišti pod vedením Kikiny (Kristýna Šolcová). 

Nejkrásnější jsou ty v neděli ráno, „kdy bosé nohy plují orosenou travou“ a zpěv ptáků ruší jen naše 

„štěbetání“.  

 Venku se také čtyři pondělky po sobě sešly děti, aby si užily akci 4 sporty. Sokolata měla 

možnost si vyzkoušet jógu předcvičovanou Kikinou. Následující hodinu doslova proběhala pod 

vedením Václava Davida, triatlonisty ze Smiřic. Na místo činu se třetí pondělí vrátil Martin Nesvačil 

s ukázkou fotbalového tréninku, podmínky byly ztíženy deštěm, ale dětem na náladě neubraly. 



 
 

Doslova jak na Sicílii si děti připadaly při hodině stepaerobicu, kdy předcvičovala černovlasá 

Veronika Matušková (asistentka MŠ Stračov), slunce se ostře opíralo do zad a vzduch se tetelil, stejně 

jako cvičenci, kteří si na závěr zaslouženě vychutnali kelímek limonády. Všem, výše jmenovaným, 

bychom rádi poděkovali, že svůj čas bez rozmýšlení věnovali „cizím dětem“, aby představili ten svůj 

sport a ukázali, že jim může přinášet pohyb potěšení i v dospělosti. 

 Jolča Gukkertová za TJ zorganizovala tradiční rej čarodějnic, zahájený průvodem masek a 

ukončený setkáním sousedů u ohně. 

 Stejnou radost děti měly i při oslavách dětského dne, připraveného za podpory OÚ Stračov 

všemi místními spolky.  Po slavnostním pasování prvňáčků, oslavenci přecházeli lano, házeli na cíl, 

skákali v pytli, překonávali překážkovou dráhu s míčkem na lžíci. Hasiči jim dali možnost, vyzkoušet 

si běh s proudnicí. Proběhla střelba a rozpoznávání lesní zvěře, hod šipkou na terč a lov magnetických 

rybiček. Nechyběla ani oblíbená malba na obličej a hasičská pěna. Občerstvit se sportovci mohli 

hamburgrem a limonádou, které jim OÚ Stračov věnoval. Celé veselení bylo opět podkreslenou 

diskotékou DJ Kliky. 

 Nesmím zapomenout na túru v rámci série Kolem se Sokolem, která tentokrát vedla na 

Bříšťany. Malí turisté si cestu zpestřili sběrem bíle kvetoucích rostlin a na závěr se seznámili s jejich 

názvy. Někteří si z 18 druhů byli schopni zapamatovat 12. 

 

 

 Druhá červnová sobota byla vybrána pro cyklovýlet. Na dlouhou trať, která vedla do Miletína, 

se vydalo 9 účastníků. V Miletíně jsme navštívili rodný dům K.J. Erbena. Větší počet cyklistů vyjel 

odpoledne na krátkou trať s cílem v Sadové na zmrzlině. Tu ochutnalo 19 sportovců. Všichni jsme se 

odpoledne sešli a pochutnali na kýtě, kterou nám připravil Martin Hlavatý.  

 A konečně k nadpisu – na příští rok rozdělíme dětskou skupinu, a to na starší žáky (od 8 do 

12 let) a mladší žáky (od 5 do 11 let). Větší děti budou sportovat pod vedením Marcely Bousové a 

Jolany Gukkertové. Vedoucí chtějí hodiny zaměřit na využití zejména venkovních sportovišť, zahrát 

si ping – pong, fotbal, mini golf, přehazovanou. Mladší skupina je ryze dívčí, a tak bude pod vedením 



 
 

Kristýny Šolcové a Hany Klicperové hrát různé pohybové hry, cvičit při hudbě a zkoušet jogínská 

cvičení. Našim cílem je děti stále motivovat k pohybu, ale zejména u těch starších nám chybí 

odbornost a dovednost, jak jim dát do těla tak, aby je hodiny stále bavily. Jistým řešením by mohl být 

nový trenér. Uvítáme dobrovolníky z řad mužů. Uvažujeme i o inzerátu na UHK fa tělovýchovy, zda 

by nechtěli studenti získat touto formou praxi.  

 Dále počítáme s dalším ročníkem lyžařského výcviku, ale ještě předtím pojedeme 15. září na 

výlet. Kam? To se nechte překvapit. 

  

Jaro ve školce 

Březen 

Do naší školky zavítalo dne 1.3. Divadlo Úsměv a přivezlo nám krásnou loutkovou pohádku 

o Strojvůdci Josífkovi. 

Na úvod nás pozdravil náš starý známý kašpárek Nazdárek - velitel všech pohádek . 

Písničku Travička zelená si děti zazpívaly s kašpárkem moc rády. Kočka Mína nám povídala o jaru, 

co nás čeká, jaké kytičky se začínají objevovat na zahrádkách a jaká mláďata se na jaře rodí. Samotná 

pohádka vyprávěla o strojvůdci Josífkovi, jak má rád svoji mašinku, jak se o ni stará, na co jezdí 

vlaky, a hlavně důležitá otázka, na co mají kabelu -  no přeci n a svačinu! 

Dvě prasátka Vašík a Toník se chtěli vydat mašinkou na výlet, ale byla neukázněná, pořád se 

jim něco nelíbilo, hádala se mezi sebou, až se mašinka zastavila, a že dál nepojede. Josífek byl chytrý 

chlapík, prasátkům domluvil, že se nesmí hádat, to prý mašinka nemá ráda a nikam nepojede. Vše 

nakonec dobře dopadlo, prasátka se umoudřila a slíbila, že se budou chovat slušně a spořádaně. Děti 

si zahrály s Josífkem na mašinku, zazpívaly písničku a musely se s divadlem rozloučit. Potlesk byl 

velký a zasloužený. Už teď se těšíme na příště : -)  

 

…ZAZVONIL ZVONEC A POHÁDKY BYL KONEC ... 

                                                                                                                           

Den otevřených dveří s Jarní tvořivou dílnou 

Jarní tvořivou dílnu jsme opět spojili se Dnem otevřených dveří mateřské školy. Cestu si 

k nám tak našli rodiče se svými dětmi, které k nám od září nastoupí k předškolnímu vzdělávání. Ve 

spolupráci se členkami spolku Šikovné ručičky si všichni přítomní z jarní dílny odnesli krásnou jarní 

a velikonoční výzdobu, nechybělo zdobení a mlsání perníčků. Příjemně jsme si společně popovídali 

a těšíme se na další společné setkání.   

 

Duben 

Přijelo za námi divadlo...  

Dne 6.4. nás ve školce opět navštívilo Nezávislé divadlo s Pohádkou z mechu a kapradí. 

Pohádka měla námi známé dva protagonisty, kteří nás vždy rozesmějí. A nyní tomu nebylo jinak. 

Pohádka se skládala ze třech příběhů. V prvním příběhu Křemílek s Vochomůrkou našli semínko a 

názorně nám ukázali, jak se o něho starat. Druhý příběh byl o tom, jak Vochomůrka dostal chuť na 

jahody a jak je vypěstovat. V posledním, třetím příběhu, si Křemílek roztrhl kalhoty a šikovný 



 
 

Vochomůrka se snažil ušít kamarádovi nové. Vtipných scének bylo až až...děti se po celou dobu 

smály malým nešikům a na závěr se jim nechtělo zvedat ani ze židliček. Potleskem jsme se rozloučili 

a budeme se moc těšit na další krásné představení. 

Proč třídit odpad a jak se třídí? 

To vše, a ještě víc jsme se dozvěděli s našimi předškoláky. Dne 12.4. jsme vyrazili s 

Petrovickou a Třesovickou školkou směr Jaroměř, a to přímo do společnosti Marius Pedersen a.s. 

Marius Pedersen disponuje celou řadou vlastních technologií na přepravu, úpravu, zpracování 

a využití odpadů, například: 

▪ třídící linky, 

▪ lisovací technologie, 

▪ linky na výrobu alternativního paliva, 

▪ linky na drcení a regranulaci plastů, 

▪ solidifikační linky, 

▪ zařízení na biodegradaci materiálů kontaminovaných ropnými produkty, 

▪ kompostárny, 

▪ řízené skládky odpadů kategorie ostatní a nebezpečný. 

První návštěva nás zavedla do školící místnosti, kde nám byl promítán film, jak vypadá den 

"popelářů". Po zhlednutí jsme dostali za úkol rozdělit příslušné předměty do správných kontejnerů. 

Je vidět, že dnes se snažíme třídit odpad a děti vědí do jakých barev patří papír, sklo, plast. 

Následovala venkovní prohlídka, kde jsme se nejprve všichni zvážili na venkovní váze. Zjistili jsme, 

kde se vše vysype a kam dále náš odpad putuje. Třídící linku obsluhují převážně vězni, každý z nich 

má za úkol vybírat jiný materiál. Víte, co se vyrábí z použité pet lahve? Po vyčistění a rozdrcení se 

vyrobí z kousků pet lahve nitě na výrobu oblečení. Zážitků bylo plno...jen se doma svých dětí zeptejte, 

čím chtějí být až budou velcí ...na naši otázku měly všichni ruce nahoře  

Ve stejný den, kdy třída předškoláků vycestovala za poznáním do třídičky odpadů, jely čtyři 

děvčata reprezentovat naši mateřskou školu ve Stěžerské básničce. Za mladší kategorii vystoupila 

Anička Luštická a Viktorka Kliščová, ve starší kategorii se představila Viktorka Bednářová a Emička 

Klicperová. V každé kategorii soutěžilo 16 účastníků, celkem recitovalo 32 dětí. Letošní recitační 

soutěž byla velice náročná, protože děti měly krásné básničky, mnohdy i dlouhé a účastníků až až. 

Naše Anička Luštická se však probojovala na stupeň nejvyšší - ve své kategorii se umístila ve zlatém 

pásmu a odjížděla s prvním místem. Všichni si také odnesli krásné upomínkové keramické medaile 

a diplom. Celé dopoledne jsme se báječně bavili a den jsme si společně užili. Těšíme se na další 

ročník, neboť motivaci máme velikou...básničky nám prostě jdou... 

Květen 

V pátek 25. května jsme v MŠ Stračov přivítali autorku dětské literatury Jitku Vítovou. 

Společně jsme četli její knihu O Květušce a tesaříkovi a následně i její pokračování Květuška hledá 

tesaříka. Paní Vítová nám představila i své další knihy a přiblížila dětem profesi spisovatele. 

Pohovořila o tom, jak kniha vzniká. Děti při besedě ve dvojicích u stolečků pracovaly s autorčinými 

knihami, ze kterých jim přečetla několik ukázek. Společně se pak děti snažily porozumět jejich 

obsahu. Odpověď na některé otázky hledaly s pomocí obrázků. Za svoji pozornost a aktivitu děti 

dostaly obrázky s hrdiny jejích knih. 

 

 

 



 
 

Červen 

V sobotu 2.6. na Dětském dnu ve Stračově jsme se slavnostně rozloučili s našimi 

předškoláčky, kteří v září zasednou do lavic 1. tříd. Pan starosta každého žáčka vyzpovídal-jak se 

jmenuje, kde bydlí, kam půjde do školy a čím by chtěl být. Každý z předškoláčků přednesl básničku 

o svém vysněném budoucím povolání. Nakonec řekli společně anglickou básničku a všechny jsme je 

ošerpovali a podarovali dárečky, nejen ze školky, ale i taškou plnou užitečných pomůcek do školy od 

naší obce. Na závěr šerpování si děti zatančily společně s Verčou a svými rodiči. 

Naši předškoláčci 2018: 

• Viky Bednářová 

• Kristýnka Roischelová 

• Alička Matušková 

• Davídek Gotz 

• Tom Havrda 

• Kuba Tomášek 

• Alex Zbořil                                              HODNĚ ŠTĚSTÍ VÁM VŠEM :-) 

 

V úterý 5.6. jelo osm dětí reprezentovat naši mateřskou školu na Olympiádu v Nechanicích. 

Vybaveni naším mravenčím transparentem ve fialových "dresech" jsme se pustili spolu s dalšími 

sedmi školkami do sportovního klání o zlaté kovy. Byli jsme se jako lvi, urputně jsme se snažili a 

zásluhou nám bylo "bramborové" 4. místo Ivanky Dzhuhan v kategorii mladších děvčat. Sice jsme 

žádný kov nedovezli, ale my jsme si to skvěle užili a hlavně, sportovali jsme, fandili jsme a kamarádili 

se s ostatními dětmi!!! Nakonec jsme si všichni odvezli krásné keramické medaile, diplom a spoustu 

drobností. Těšíme se na další olympijské klání... 

Naši REPREZENTANTI: 

Anička Luštická, Ivanka Dzhuhan, Kuba Roischel, Tonda Bednář, Kristýnka Roischelová, 

Alička Matušková, Saša Zbořil a Kuba Tomášek. 

Spaní předškoláků ve školce 

V pátek 8. června jsme se s dětmi, které nastoupí v září do 1. třídy v 18 hodin sešli opět ve 

školce. Nejdříve jsme se na zahradě posilnili vlastnoručně opečenými párky. Nechyběli honičky a 

bitva vodními balónky. Ve školce na nás čekal vzkaz od skřítka "Školáčka", ze kterého jsme se 

dozvěděli, že školáčky čekají ještě dva úkoly, než opustí mateřskou školu, a to stezka odvahy a spaní 

ve školce. Po skvělém disko tanci jsme se vydali za dobrodružstvím na stezku odvahy. Na cestě jsme 

potkali krásné víly, které tančili u rybníčka, potom nás postrašil hejkal a na hřbitově jsme se setkali s 

duchem...Všichni jsme stezku odvahu zvládli bez nehody... :). Na konci putování děti našly poklad, 

ze kterého jsme si každý ujedli nějakou sladkost, abychom měli sílu na noční pobyt ve školce. Po 

očistné sprše jsme všichni zalehli do svých pelíšků a nechali si zdát o prožitém dnu v noční školce :). 

Ráno si pro nás přišli rodiče, kterým jsme měli opravdu co vyprávět... 

Výlet do Šťastné země 

V úterý 12. června jsme společně s dětmi z Mateřské školy v Petrovicích vyrazili na výlet do 

Radvánovic u Turnova. Zde se nachází přírodní zábavní dětský areál Šťastná země s velkým 

množstvím atrakcí a her, jež jsou udělané ze dřeva a přírodních materiálů. Děti si mohly vyzkoušet 

svou obratnost a tělesnou zdatnost na nepřeberném množství prolézaček, skluzavek, dřevěných hradů 



 
 

a lanových parků. Všichni jsme též hravě absolvovali dobrodružnou i poučnou stezku ve zdejším 

geoparku. Po takovém výdeji sil nám přišel vhod krátký odpočinek v tepee a k chuti chleba s řízkem 

a nějaká ta sladkost. Radost jsme měli z bezva prožitého dne v krásném prostředí Českého ráje. 

 

 

Pěší výlet do Bříšťan 

V pátek 15.6. jsme s dětmi po svačince vyrazili na pěší túru do Bříšťan. Počasí nám přálo a 

cesta rychle ubíhala. Pozorovali jsme okolí a počítali auta, která kolem nás projela (napočítali jsme 

3). V Bříšťanech nás čekala dvě překvapení. První překvapení byla zastávka na místním hřišti, kde 

jsme si zkusili prolézačky a houpačky. Druhé milé překvapení bylo v podobě návštěvy paní 

Luňákové, která pro nás přichystala občerstvení v podobě pití a vynikajícího perníku. Ukázala nám, 

jaká mají doma zvířátka. Morčata a kocoura jsme si pohladili a následně jsme mohli nakrmit tvrdým 

chlebem ryby, které mají doma v malém rybníčku. Paní Luňáková s malým Pepíkem nás vyprovodili 

na místní zastávku a tam jsme nastoupili do autobusu, který nás dopravil do naší školy. Těšíme opět 

na další pěší výlet :) 

 

 

 

 

 



 
 

Poselství Srdce s láskou darované 

Vážení čtenáři, 

vracím se k vám po několikaměsíční odmlce se zprávou o naší iniciativě v projektu Srdce 

s láskou darované, o kterém jste se mohli dočíst v předminulém zpravodaji. Náš hudební soubor 

Stračovské hvězdičky se se svým projektem Srdce za odvahu zúčastnil celostátní soutěže Srdce 

s láskou darované. Začátkem května jsme dostali zprávu, že hodnocení poroty je uzavřeno a z celkem 

dvěstějedenácti soutěžních prací získal náš soubor třetí místo v kategorii mladších kolektivů a tedy 

zároveň pozvání na slavnostní předávání cen do poslanecké sněmovny PČR. 

Setkání vítězů se mělo konat v pondělí 21.května v pražské poslanecké sněmovně s tím, že za 

kolektiv v mladší kategorii byl původně pozván jen vedoucí práce a zástupce zřizovatele. Zdálo se, 

že se slavnostního předávání zúčastním jen vedoucí souboru Petra Luštická a někdo ze zastupitelstva 

obce. Ale osud tomu chtěl jinak. Ve čtvrtek před slavnostním pondělním předáváním zavolala paní 

ředitelka jednoho ze sponzorů soutěže s tím, že jeden z kolektivů ve starší kategorii se potýká 

s nějakými zdravotními problémy a nemůže se setkání zúčastnit. Porota soutěže rozhodla, že umožní 

právě našemu hudebnímu souboru účast starších členů souboru.  Zároveň jsme byli požádáni o 

zazpívání písně. Rozhodovali jsme rychle. Děkujeme našemu starostovi Luďkovi Homoláčovi za 

bleskové zajištění dopravy. V pondělí ráno 21.května odjíždělo směr Praha 8 členů souboru 

s doprovodem 4 dospělých autodopravou společnosti Jan Mrázek a jak jinak než s písničkou. V Praze 

jsme vystoupili v blízkosti Parlamentu a došli několik set metrů do cíle oblečeni v našich krojích. Po 

vstupu do budovy parlamentu jsme prošli povinnými kontrolami a označeni visačkami se odebrali do 

prvního patra k očekávanému setkání. 

 Celé odpoledne bylo nabité úžasnou atmosférou, naplněnou nejen dětskými úsměvy. 

Skladbou z naší dílny S písničkou dnes jdeme k vám jsme přispěli k dobré náladě a rozezpívaly celou 

sněmovnu. 

O soutěži řekli: „Je to krásná myšlenka, že můžeme svým vlastnoručním dárkem poděkovat 

třeba někomu, s kým se běžně nepotkáváme a nemáme šanci mu jinak vyjádřit svou úctu. Jsme velice 

rádi, že jsme se s dětmi zapojili do téhle soutěže. Už jen proto, že jsme spolu strávili spoustu času 

navíc,“ poděkovala organizátorům Petra Luštická. 

Starosta Stračova Luděk Homoláč se připojuje: „Myslím si, že hlavní myšlenkou soutěže je 

to, aby si děti v dnešním počítačovém světě našly čas na skutečné hodnoty a ochotu pomáhat lidem 

ve svém okolí. To se na počítači nenaučí. Jak jsem mohl pozorovat, Srdce za odvahu mělo obrovsky 

pozitivní vliv i na to, že se děti semkly, skamarádily a vytvořily si tak pozitivní vztah do dalších let.“ 

Děkujeme znovu všem organizátorům za vyhlášení soutěže Srdce s láskou darované. Dali tím 

novy směr času společně strávenému na vlně sdíleného nadšeni, práce, tvořivosti, zábavy a radosti, a 

to nejen pro děti, ale i pro dospělé. 

Lidé řešením mnohdy zbytečných malichernosti zapomínají, jak může byt život pomíjivý. 

Kdo ví, kde je hranice mezi životem a smrti? Dětmi vybraní záchranáři to vědí zcela přesně, protože 

zažívají tyto situace každý den. A mnohdy se běžný krásný den v minutě přetočí na boj o život, leckdy 

s ne zcela 

šťastným koncem. Za jejich odvahu a práci jim patři velký dík. Nadšení děti z projektu a bezmezné 

nasazení jejich sil nás ohromilo. Radost děti z předávání srdíček a poděkováni záchranářů dětem bylo 

silným emočním zážitkem a všem bylo jasné, že srdce s láskou darované už nezůstane jen dětskou 

záležitosti. 



 
 

 

Pevně věřím, že každý z nás ví, koho by právě teď chtěl obejmout 

a obdarovat svým „srdcem“. Udělejme to!! 

Nechť se nám všem srdce s láskou darované objevuje v životě 

co nejčastěji. Pro náš soubor se Srdce stalo poselstvím… 

 Všem pevné zdraví přeje za děti z hudebního souboru Stračovské hvězdičky Petra Luštická 

 

  

Spolek přátel šipek 

 

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 na jaře odehráli. 

Naše šipkařská Liga pro rok 2017/2018 je již odehrána a přes prázdniny budeme jen odpočívat 

a střádat síly pro novou sezonu 2018/2019, která začne opět v říjnu. 

Červnového 7. kola Ligy, které se konalo 16.6.2018 se zúčastnilo 26 soutěžících a bylo velmi 

napínavé, jelikož jak u žen, tak i u mužů se o celkovém umístění rozhodovalo do posledních hodů. 

V celkovém součtu po všech 7 kolech se nakonec na 3. místě umístila Barbora Limanová s 82 

body, na 2. místě Petra Rumlová s 87 body a na 1. místě Tereza Gukkertová s 90 body. 

U mužů se na místě 3. umístil Jakub Ruml se 74 body, na místě 2. Roman Souček taktéž se 74 

body (díky lepším umístěním na jednotlivých turnajích) a na místě 1. Lukáš Kukla se 120 body. Vítěz 

a vítězka si samozřejmě na měsíc odnesly pohár starosty obce. Všechny ostatní výsledky šipkařů 

najdete na internetových stránkách Stračova a na Facebooku. 

Po celkovém vyhlášení výsledků a rozdání všech pohárů i ocenění, jsme to na place u zámku 

pořádně zapili a večer si náramně užili i díky připravované Diskotéce.  

Na závěr bych touto cestou chtěl poděkovat nejen šipkařům a přátelům šipek, ale i lidem, kteří 

se aktivně podílejí na chodu jednotlivých turnajů, jako např. servis terčů, pohostinství, příprava 

občerstvení a hudebnímu doprovodu na diskotéce. 

Lukáš Kukla 



 
 

Pár zpráv z Klenice 

                    

Naše setkání - babinec, jsme si naplánovaly na 11.dubna, ke dni matek (13.4.). Myslím, že se 

posezení na Faře Dubenec, vydařilo. Prostředí, jídlo i obsluha vše na úrovni. Každá jsme dostala 

červenou růži (příspěvek od obce, děkujeme). 

Každým rokem je 30.duben dnem pálení čarodějnic. Ani letošní, nebyl výjimkou. Oheň nám 

rychle vzplál a dlouho trvalo, než jsme se mohli přiblížit a opékat špekáčky. Jedinou zápornou 

stránkou bylo, že se nás letos sešlo jen šest. Ale ani to, nám zábavu nepokazilo, jak je vidno z fota – 

viz. níže. 

Druhou červnovou neděli, jsme navštívily včelaře, pana Báchora, v Pardubicích. 

Poutavé vyprávění o včelách, ukázku výrobků, ochutnávku medu s příchutěmi, např. pomerančem, 

eukalyptem, mátou, jedlí … nám odpoledne, velmi rychle uteklo. Pan Báchor obhospodařuje 90 

včelstev. Z vyprávění bylo poznat, že práce ho baví. Rád předává zkušenosti mladším, píše do 

časopisu, jezdí na různé přednášky. Všem přítomným se návštěva velmi líbila. 

Poslední část fotografie zachycuje pole po dešti, a to napršelo „jen 22 mm“. Je to jen malá 

ukázka dnešního hospodaření na orné půdě. 

Jako každý rok, jsme osázely truhlíky na autobusových zastávkách muškáty. 

 

                                                                                     Kráčmarová Marie 

 



 
 

 


