
  1 
 

 

 

Červen 2016 

LETNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ STRAČOVA A 

KLENICE 

 

 

Vážení spoluobčané Stračova a Klenice, 

úvodem svého letního příspěvku se omlouvám za vydavatele, že vydání zpravodaje se o 

týden opozdilo a to z důvodů, že jsem Vás chtěl v daném čísle už informovat i o 

aktuálních událostech, které se uskutečnily v tomto týdnu. Především se jedná o 

projednání záměru strategického rozvoje obce Stračov a Klenice na zastupitelstvu obce 

Stračov dne 28. 6. 2016 a informování Vás o výsledku soutěže Vesnice 

Královéhradeckého kraje 2016. 

Ano, je to tak, od pátku je znám nový vítěz soutěže vesnice roku. Je to obec 

Rudník, která po roce vystřídala naši obec. Jako člen hodnotitelské komise v soutěži 

musím podotknout, že jezdit a hodnotit 10 dní 32 obcí byla velká zkušenost a studnice 
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nápadů. Samozřejmě, že z daných znalostí, informací a zkušeností můžeme v obci čerpat 

inspiraci, ale je potřeba podotknout, že to lze jen součinností nás všech - občanů 

Stračova a Klenice a spolků v obci. Při této příležitosti bych se rád vrátil k odhalení 

památky na získání Vesnice Královéhradeckého kraje roku 2015 v obci Stračov dne 12. 

května 2016 předsedou Senátu Parlamentu České republiky Milanem Štěchem a 

hejtmanem Královéhradeckého kraje Lubomírem Francem.  Moc děkuji za krásné 

vystoupení dětí ze Stračovských hvězdiček a všem přítomným spoluobčanům. Pevně věřím, 

že i v dalších letech budeme pyšni na ocenění, kterého jsme společně dosáhli. Já osobně, 

po zhlédnutí všech obcí soutěžících v letošním roce, si daného ocenění vážím ještě více.  

Z hlediska připravovaného dokumentu Strategický rozvoj obce Stračov 

zastupitelstvem obce Stračov, Vás chci, občané Stračova a Klenice,  požádat o spolupráci. 

Jedná se o dokument, který je z hlediska dalšího rozvoje obce potřebný jak pro nás 

občany, tzn. vymezit si jednotlivé priority na dalších 10 let rozvoje obce, tak i daný 

dokument je potřebný pro získávání případných dalších dotací obec Stračov. U 

jednotlivých priorit se stanovují dílčí specifické cíle, které chce obec Stračov a Klenice 

v určitém horizontu dosáhnout a zároveň jakým způsobem je chce financovat. Priority se 

stanovují např. v infrastruktuře obce, dále občanské vybavenosti a společenském životě 

v obci, zaměstnaností, životním prostředím a péči o něj, cestovním ruchem atd..  Vím, že 

přání co je potřeba udělat, zlepšit a realizovat, máme hodně. Přitom je zapotřebí si 

uvědomit, že máme určitý finanční příjem, z kterého to lze realizovat. Zdali je pro nás 

např. nyní priorita výstavba multifunkčního domu na hřišti – zázemí pro hřiště se sálem, 

či nová výstavba stavebních parcel, či výstavba chodníků, atd.. Daný dokument je 

důležitý i z hlediska budoucího rozhodování zastupitelstva obce Stračov. Proto dne 15. 

července od 19 hodin proběhne zasedání zastupitelstva obce Stračov v místní klubovně, 

kde hlavním bodem jednání bude dokument o Strategickém rozvoji obce Stračov. 

Jménem zastupitelstva obce Stračov Vás srdečně zvu k seznámení o průběhu realizace 

daného dokumentu. 

Dále rozvoj obce Stračov, včetně bezpečnosti nás všech, trápí nedostačující tlak ve 

vodovodním řádu rozvedeným po obci Stračov. Z hlediska provozu pitné vody je tlak 

dostačují. Nedostačující tlak v hydrantech ale nezajišťuje požární ochranu našich obydlí. 

Proto nově postavené domy směrem na Bříšťany musí mít naprojektovanou akumulační 

nádobu v kapacitě 14m3 na svém pozemku, aby zajistily požární ochranu své 
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nemovitosti. Dané zátěži a zároveň k ochraně nás všech, obec Stračov intenzivně jedná 

s firmou VAK Hradec Králové o zbudování automatické tlakové stanici (ATS) v obci 

Stračov. Samotné zbudování ATS stojí 1,75 mil. Kč, kdy dané investici musí předcházet 

případný výkup pozemků a získání územního a stavebního povolení s přívodem 

elektrické energie.  

Závěrem Vás ještě jednou jménem zastupitelstva zvu na zastupitelstvo obce 

Stračov, které proběhne 15. července v místní klubovně. Zároveň dne 23. července Vás 

srdečně zveme na pouťové odpoledne, které se uskuteční na prostranství před zámkem. 

Nebude chybět ani rožnění prasete s kulturním programem. 

Přeji hezké prožití prázdnin a těším se na další dobrou spolupráci.  

Luděk Homoláč – starosta obce Stračov 

SOKOL JE STÁLE V POHYBU 

 

Sokol je stále v pohybu, ať je to při pravidelných cvičebních hodinách v tělocvičně anebo 

v terénu při akcích pro všechny zájemce o pobyt v přírodě. Nejbližší akce proběhne v sobotu  

18.6. v místní klubovně. Výroční členskou schůzi spojíme s ukončením cvičebního roku 

2015/16. 

A je to až k nevíře, že je to 27 cvičební období od roku 89, kdy jsme se začali pravidelně 

scházet na cvičení a pak i na další  sportovní a kulturní akce.  Mladší dorost, který cvičí pod 

vedením Marcely Bousové a Jolany Gukkertové , ukončí cvičení v pondělí odpoledne 27.6.. 

Vedoucí si pro ně připravují šipkovanou a pak si posedí u ohně a dostanou malý dárek za 

vzornou docházku. Tento rok to byl vedle posilovny jediný oddíl, který cvičil poctivě celý rok 

a je to velká zásluha vedoucích,  kterým  za to patří naše velké poděkování.  Všechny 

naplánované akce se zdařili až na První jarní šlápotu, která se nekonala, protože celý víkend 

pršelo. 

Lampionový průvod dětí a čarodějnic se vydařil. Posunuli jsme začátek a pak to vypadalo, že 

nikdo nepřijde. Nakonec se sešlo okolo 20 čarodějnic a čarodějů a jedna maska byla krásnější 

než druhá. I  když bylo světlo, všechny děti si svůj ohýnek poctivě hlídali, aby to pak i uhasili, 

když dva lampiony cestou chytly. Bylo pěkné počasí a dobrá parta, jen ta hudba do pochodu 

nám chyběla, bez ní to není ono, ale už se snažíme i tento problém vyřešit. 

Další akcí při které nám počasí přálo byl turistický pochod  Opět kolem se Sokolem, který 

jsme uspořádali v sobotu 14.5.. sešlo se 25 skalních příznivců turistiky od  90 letého 

sportovce na kole  až po  5.měsíční mimčo v kočárku. Krásnou jarní přírodou jsme ušli asi 12 

km, přes Stračovský les ,Lhotským lesem  na Kopaniny , lipovou alejí ke kapličce u Mžan. 

Příjemnou zastávku jsme si udělali v pivovaru  Lindr Mžany  a pak kolem hájku až na plac u 

zámku, kde jsme procházku ukončili občerstvením. Ušli to i všechny děti  od 4 let a tak je 
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škoda, že s námi nejde více dětí s rodiči, kterým by se také určitě líbilo příjemné odpoledne 

v přírodě.  

 Na dalších 6.měsíců plánujeme klasické akce pro všechny a k tomu možná ještě sportovní 

odpoledne s ukázkami a soutěžemi, pokud se nám podaří vybrat vhodný termín vyhovující 

většině . Turistický výlet se uskuteční 17.9. , koncem října a to bude Podzimní šlápota aneb 

zavírání lesa a studánek, v listopadu členská schůze s kulturním programem, v prosinci 

zpívání za šťastné a veselé a opět budeme o rok starší. O všech akcích a termínech budete 

včas informováni. 

A tak na závěr pro všechny přijďte si zacvičit, pravidelně začínáme od poloviny září. Těšíme 

se na všechny sporťáky.  

Pěkné léto a sportu zdar přeje  Dana Šolcová 

Dámský klub 

Jako každý rok, tak i letos se ženy scházejí vždy druhý čtvrtek v měsíci. Oslavují společně  

životní jubilea i svátky. Popovídají si při kávě a zákuscích. V březnu 2016 se slavil svátek 

MDŽ. Učitelky se žáky Mateřské školy Stračov připravily hezký kulturní program, ženám 

předaly malé dárečky a za to vše získaly sladkou odměnu. 

Starosta obce ing. Luděk Homoláč a místostarosta Jiří Souček všem ženám pogratulovali a 

předali kytičku malých karafiátů. Oslava všechny potěšila. 

V dubnu 2016 přijela paní Portychová z Nechanic. Proběhla beseda o lidových krojích 

s promítáním. 

Břetislav Hnízdil seznámil ženy s akcí – lokální kryoterapeutická léčba. Je to léčba 

aplikováním nízkých teplot. 

V měsíci květnu sezení Dámského klubu odpadlo, ale 19.5.2016 pořádal  Dámský klub výlet 

pro důchodce a ostatní, který hezky popisuje Jára Špráchalová.  

Skoro plný autobus nás dovezl do Hlinska, kde byla naše první zastávka. Prohlédli jsme si 

Soubor lidových staveb Vysočina, tentokrát čtvrť Betlém, který je součástí muzea v přírodě 

na Veselém kopci. Jen pár kilometrů od Hlinska, v lesích na Čertovině, vyrostl světový unikát 

– Peklo. Peklo – Čertovina je jediné svého druhu na celém světě. Za pekelnou branou je pět 

pater zábavy. Do hlubin země sahá 12 metrů, k nebesům 8 a všude čerti a strašidla. Výborně 

vynikne skvělá práce českých řezbářů, truhlářů, kovářů i zedníků. Přímo v Pekle je jedinečná 

restaurace, kde jsme plni nadšeni a obdivu i dobře poobědvali. Nad vchodem je nápis Peklo se 

musí zažít, což je pravda. 

Při cestě domů jsme výlet ještě zakončili malou zastávkou ve Slatiňanském motorestu a teď 

jen vzpomínáme na malebnou Vysočinu a celou naši krásnou vlast a těšíme se zase někdy 

příště.  

Ženy Dámského klubu se sešly opět v červnu a slavily různé svátky a jubilea tohoto měsíce. 

Bylo to opět velmi hezké posezení při kávičce a zákuscích. Všechny se těší na další letní 

setkání.  

Kabelková Věra 
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MS Diana 

      Aniž bychom se nadáli, půl roku bude za námi a my s potěšením můžeme konstatovat, 

podle toho jak chodíme do revíru, že stavy drobné zvěře a to především zajíců jsou zatím 

početně dost vysoké a to hlavně díky příznivému počasí v jarních měsících. To ovšem 

neznamená, že toto bude platit i na podzim v době lovu, jelikož dost velké množství zajíců 

nebo srnčí zvěře zahyne na silnicích a dalším jejich nepřítelem jsou zvyšující se stavy černé 

zvěře, které se zde začíná dařit díky zvyšujícím se výměrám řepky a kukuřice. Tam má od 

jara až do podzimu zajištěnu potravu a kryt, ze kterého nemá prakticky potřebu vycházet a 

tudíž se jejich stavy těžko redukují. 

     Co se týče naší pracovní činnosti, jako každoročně zajišťujeme v měsíci dubnu úklid a 

čištění krmných zařízení, opravy posedů a kazatelen před zahájením lovecké sezony a další 

brigádnickou činnost. Také jsme už tradičně uklízeli příkopy podél silnice v katastru naší 

obce. 

     V měsíci květnu jsme uspořádali velmi zdařilou akci, která začala návštěvou malého 

zooparku v Ústí u Staré Paky u Pepíka Jírů a pokračováním byla exkurze do pivovaru v Nové 

Pace zakončená posezením s občerstvením v pivovarské restauraci. Byla to odměna od 

obecního úřadu za pomoc při organizování vesnice roku.   

      Nově jsme přijmuli, zatím jako adepta Luboše Bednáře mladšího, který po absolvování 

kurzu a po jeho úspěšném zakončení bude přijmut za člena našeho spolku. 

Za myslivecký spolek Vám přeji hodně pohody a sluníčka v nadcházejícím létě a nám 

myslivcům přeji Lovu zdar. 

J. Čapek předseda MS 

Habeš před 60 lety 

Byl to tenkrát kus nového Stračova, který jsem si vyfotografoval fotoaparátem za 38 Kč 

v pražském bazaru. Byl podzim 1956, stračovskou Habeš znázornil dobře: neupravenou, 

blátivou. Zachycen plně je jen dům čp. 105, v němž bydleli Menclovi (dnes Munzarovi), 

naproti nim dům rodiny Bělinů (dnes Janečkovi) je málo viditelný a v pozadí tehdy Demlů 

(dnes Janatovi) barák je tedy naznačen. Ale asi nejlíp dopadlo bláto, v němž se Habešská ulice 

doslova topí. 

Tenkrát tudy dojížděli chalupníci se zapřaženými kravami na svá pole, která pomalu předávali 

strahovskému zemědělskému družstvu (JZD). Takže byly kravské potahy nahrazeny traktory 

s vleky. Na celá léta. Uvedený snímek jim rozhodně doloží, jak krásně se jim tam dnes žije. 

        Mgr. Karel Dunda 
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Janata jde na maraton. Ale ten horský 

 
 

Ve svých jednatřiceti letech není Milan Janata v náročných běžeckých disciplínách žádným 

nováčkem. 

Přesto ani on sám si netroufá odhadnout, co s ním udělá závod, na jehož start se postaví v 

sobotu dopoledne ve slovinském Podbrdu. Běžec ze Stračova, člen Salming teamu Run4fun, 

totiž poprvé v životě zkusí horský maraton. A hned na mistrovství světa, které ve Slovinsku 

zaznamená první oficiální ročník. 

„Je to pro mě velká výzva. Nejen vzhledem k trati, ale i k tomu, že se mi podařilo získat místo 

v českém reprezentačním výběru,“ řekl Janata před odjezdem na šampionát. 

Ve Slovinsku na něj a na jeho soupeře čeká trať, o které se dá říct, že je běžecky doslova 

pekelná. Tradičních více než dvaačtyřicet maratonských kilometrů totiž vede horským 

terénem, kde není o převýšení nouze. Stačí si připomenout jen několik základních údajů. Start 

a cíl jsou ve výšce lehce nad 500 metrů nad mořem. Na trati borci vyběhnou několik vrcholů, 

ten nejvyšší má nadmořskou výšku 1760 metrů a běžci se na něj vyšplhají po patnácti 

kilometrech. Mezi pětadvacátým a třicátým kilometrem o 1400 metrů níže, aby poté byli jen o 

nějakých sedm kilometrů dál ve výšce 1590 metrů, což je druhý nejvyšší bod závodu. 

„Před takovou tratí mám obrovský respekt a uvidím, co to se mnou udělám. Každopádně jsem 

se snažil poctivě připravit,“ poznamenal Janata. 

Na poslední přípravu zvolil obdobný terén a skoro týden vybíhal a sbíhal náročné kopce ve 

slovenské Malé Fatře. „Byla to úplně ideální příprava na tento závod. Nádherná příroda a vše 

okolo mě nedchly,“ netajil spokojenost po návratu ze Slovenska. 

Janata bude reprezentovat Českou republiku v mužské části společně s trutnovským 

maratoncem Petrem Pechkem, brněnským Janem Kohutem a novoměstským Pavlem 

Brýdlem. Ve startovní listině se nyní nachází přesně sedmdesát borců, pořadatelé 

předpokládají, že nejlepší by mohli trať zvládnout v čase kolem čtyř hodin. „Těžko říct, jak 

dlouho to bude trvat mně, nemám s tím zkušenost. Připravuji se na závod, který by pro mě 

mohl trvat čtyři hodiny deset až patnáct minut,“ řekl běžec ze Stračova.  

 

Radomír Machek 
 

Foto z roku 1956. Habešská ulice před čp. 105. Je to vyfoceno před Menclovými před 60 lety.  

Byl jsem první, který tuto ulici zvěčnil fotograficky.  V pozadí je cesta k Dubu. 
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KLÍČOVOU DÍRKOU V NAŠÍ MATEŘINCE 

DIVADLO VE ŠKOLCE 

V březnu naši školku opět navštívilo naše oblíbené divadélko, tentokrát s pohádkou o Českém 

Honzovi. Loutky nás vtipnou formou provedly známým příběhem o líném Honzovi, kterého 

ale láska naštěstí napravila. Děti byly z představení  nadšené, aktivně se zapojovaly do děje a 

nakonec loutky i jejich ,,vodiče“ odměnily bouřlivým potleskem. Již teď se těšíme, s jakým 

příběhem nás navštíví příště! 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ S JARNÍ TVOŘIVOU DÍLNOU 

V úterý 22. března odpoledne jsme s děvčaty ze spolku Šikovné ručičky přivítali ve školce 

rodiče dětí i další spoluobčany na Velikonoční dílně. Na začátek mezi nás zavítal pan starosta 

Luděk Homoláč, který pohovořil o stavu budovy školky a o plánovaném zlepšení parkování 

aut na návsi nedaleko školky. Všichni se mohli občerstvit kávou nebo čajem a pak se již 

pustili do tvoření.  

Svou zručnost při stříhání a lepení si děti s rodiči vyzkoušeli při výrobě barevné kytičky z 

papíru, která jim pak posloužila jako ozdobný zápich do květináče. S velkým nadšením se děti 

hrnuly do zdobení různých karnevalových masek. Mohly si tak zkusit práci s barevnými flitry 

a třpytkami, což uvítaly hlavně holčičky.  

Paní kuchařka Petra Ryglová napekla spoustu medových perníčků, které si každý podle své 

fantazie a schopností dozdobil. Řada dětí podlehla vůni perníku a musela jej i ochutnat. Komu 

ještě stačily síly a výdrž, mohl si vytvořit velikonoční závěs nebo si jen tak v klidu posedět a 

popovídat. 

PSÍ NÁVŠTĚVA 

Ve čtvrtek 24. března dopoledne školka zažila neobvyklou návštěvu. Se čtyřmi štěňaty 

malých labradorů k nám přijely paní Hájková a Kolářová. Čtyři chundelaté mazlíky předvedly 

na školní zahradě. "Celkem se nám před šesti týdny narodilo osm štěňat, čtyři byly černé a 

čtyři smetanové barvy," řekla dětem paní Hájková. Dva černé a dva smetanové labradory si 

mohly děti pohladit, některé je i trochu poškádlily. Pejsci byli velmi přítulní a děti se s nimi 

nemohly rozloučit. Labradoři se vyznačují velmi milou a přátelskou povahou, jsou bystří a 

oddaní svému pánovi. V dospělosti jsou vysocí až 60 centimetrů a váží až 40 kilogramů. 

DEN NA STATKU U BEDNÁŘŮ 

Jedno dubnové pondělí jsme s dětmi navštívili místní statek - Hospodářství u Bednářů, kde 

jsme měli příležitost seznámit se se zvířátky, o kterých si ve školce právě povídáme. A že jich 

u Bednářů na statku mají opravdu hodně. Kravičky, telátka, králíky, psy, bažanty, holuby, 

labutě, kachny a rybník plný ryb. Děti se nadšeně se zvířátky seznámily, mohly je pozorovat 

při jejich každodenních činnostech a užily si hezké dopoledne v příjemném prostředí. 

BÁSNIČKOU DO STĚŽER… 

Ve čtvrtek 14. dubna jsme se zúčastnili recitační soutěže Stěžerská básnička, kterou pořádala 

Mateřská škola ve Stěžerech. Na letošní ročník soutěže malých recitátorů přijelo přes 20 dětí 

ze sedmi mateřských škol. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a to pro děti do pěti let a pro děti 

nad pět let. 

Naši školku úspěšně reprezentovaly čtyři děti. V mladší kategorii se ve Stěžerech předvedly 

Anička Ryglová s básní Na jaře od Františka Hrubína a Klárka Bezděková s básní Jiřího 
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Žáčka Malovaná pohádka. Mezi staršími dětmi recitovala Majda Homoláčová báseň Františka 

Hrubína Malíř a pohádka a Matyáš Teska přednesl verše Josefa Bruknera Vlastní podobizna. 

Všechny účinkující a jejich obdivuhodné výkony spravedlivě hodnotila a chválila 

několikačlenná porota. V každé kategorii porotci nakonec udělili dvě první místa, všichni 

soutěžící si odnesli diplom a keramické sluníčko připomínající medaili. Ve volné chvilce si 

děti mohly pohrát se svými kamarády ve stěžerské školce a pochutnat si na voňavé koblize. 

 

ČARODĚJNICKÉ DOPOLEDNE 

V pátek 29. dubna jsme se všichni slétli na košťatech či košťátkách ve školce v 

čarodějnických kostýmech, abychom si užili čarovné dopoledne. Nejprve jsme si každý 

vyrobili "magickou" čarodějnici, která nám má po vhození do sobotního ohně splnit napsané 

přání. Po čarodějnickém reji v rytmu diska a společném focení na nás čekalo překvapení. Do 

školky k nám zavítalo divadlo s pohádkou "Jeníček a Mařenka". A že to byla moc pěkná 

pohádka, pohádka ušitá na míru právě pro tento den. Všichni jsme si čarodějnické dopoledne 

ve školce užili. 

 

 

VE ŠKOLCE SE HRÁLO NA DUDY 

Ve čtvrtek 5. května bylo v naší mateřské škole hodně veselo. Zavítali mezi nás učitelé 

Základní umělecké školy ze Žďáru nad Sázavou Miroslava Smékalová a Leoš Drahotský se 

svým hudebně-výchovným pořadem Šel tudy, měl dudy. V průběhu úsměvného a poutavého 

koncertu představili dětem osmnáct hudebních nástrojů. Velmi se dětem líbily melodie 
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zahrané na různé druhy fléten, obzvlášť skladba David a Goliáš v podání sopraninové flétny. 

Pak přišly na řadu klarinety a hudební hádanky. Bezpečně děti poznaly a s hudebním 

doprovodem si zazpívaly písně Já do lesa nepojedu, Holka modrooká a Ovčáci čtveráci. 

Seznámit se děti mohly také se saxofonem, bicí soupravou, heligonkou, violoncellem i 

kytarou. Všem hudebním vystoupením děti pozorně naslouchaly. Vyvrcholením pořadu bylo 

seznámení s dudami a hra písně Hrály dudy. Závěrečnou tečkou byla společná píseň Není 

nutno. 

 

VÝLET DO ZOO CHLEBY 

Ve čtvrtek 26. května jsme se společně s MŠ Petrovice vydali na výlet do ZOO Chleby. 

Nejdříve jsme se vydatně posilnili svačinkou a pohráli si na úžasném hřišti v nové zoo. Potom 

jsme se vypravili za poznáním. Díky interaktivní besedě víme, jak udělat domečky pro 

čmeláky a broučky, kterých máme na zahrádkách spoustu. Po pohlazení hada, želvy a králíčka 

:-) jsme si šli prohlédnout zvířátka ve staré zoo. Nechybělo ani pozorování námi tak 

oblíbených opic. Posilněni obědem jsme šli zpět do nové části zoo, podívat se na velbloudy. A 

protože nám zbyl ještě čas, vrhli jsme se opět pohrát si na hřišti. Výlet jsme si všichni báječně 

užili, zvířátka jsme mohli pozorovat, ale některá i hladit, prostě super den. Těšíme se na další 

:-) 

V neděli 5. června jsme na Dětském dni ve Stračově za pomoci kouzelníka Petra pasovali 

naše předškoláčky, kteří po prázdninách usednou do školních lavic prvních tříd: 

 Adéla Jahelková 

 Magdaléna Homoláčová 

 Denis Agan 

 Leoš Draštík 

 Josef Koutník 

 Matyáš Teska 

HODNĚ ŠTĚSTÍ NA DALŠÍ ŽIVOTNÍ CESTĚ, MILÉ DĚTI ... 

 

Co nás ještě čeká do konce léta? 

 Vyšetření zraku dětí 

 Focení 

 Olympiáda v Nechanicích 

 Divadlo ve školce 

Přejeme Vám všem krásné a pohodové léto plné sluníčka a odpočinku. Těšíme se na 

další akce a setkání se spoluobčany obce, s našimi dětmi a jejich rodiči.                          

Monika Králová 
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Dětské rybářské závody  Stračov 2016 

 

V sobotu 19.6.2016 ve Stračově proběhl Dětský rybářský závod, který pořádá obec 

Stračov a to už pátý ročník. Zůčastnilo se 13 dětí s doprovodem rodičů a poradců. Od 

rána nás vítalo krásné letní počasí a tak už jen chybělo nějakou rybičku ulovit.Závod 

začal v 9,00  a skončil v 12,00 hodin.Bylo uloveno 13ks ryb v celkové délce 239 

cm.Největší ryby byly 30 až 34cm a to 6ks.Ulovené druhy – karas,okoun,plotice. 

Tabulka závodů Stračov 2016 : 

Kategorie - A(do 7let) :  1.místo Kateřina Kliková 1ks- 34cm 

                                           2.místo Viktorka Bednářová 1ks- 14cm 

                                           Další účastníci-Anička Luštická,Jonáš Švejdar          

Kategorie- B(8-10let)  :  1.místo Filip Hekerle 1ks- 31,5cm 

                                           2.místo Maruška Pekárková 2ks- 30cm 

                                           3.místo Jan Kněžour 1ks- 22cm 

                                           Další účastníci-Dan Doležal,Tomáš Homoláč  

Kategorie – C(11-15let) : 1.místo Josef Luštický 3ks – 93cm 

                                             2.místo Patrik Mádle 1ks- 33cm 

                                             3.místo Jan Pokorný 1ks- 12cm 

                                             Další účastníci – Dan Mádle                                           

 

   Nakonec bylo vyhlášení vítězů a dalších umístění,předání pohárů a diplomů.Veliké 

poděkování všem účastníkům akce,ale hlavně dětem za vzorné chování u vody při 

rybaření,což není v dnešní době vždy tak obvyklé.Některé děti byly zklamány,že 

neměly žádný úlovek.I to je součást rybaření,že se nic nechytne.Měl by to vyrovnat 

krásný zážitek u vody a příjemně prožité sobotní dopoledne v přírodě a 

v kolektivu.Třeba se na ně usměje štěstí na dalších závodech,které chceme pořádat 

konec srpna nebo začátkem září,vše bude včas oznámeno.Zároveň musím poděkovat 

obecnímu zastupitelstvu za jejich podporu a za občerstvení pro malé rybáře. Těšíme se 

na účast malých rybářů,rodičů i pomocníků v dalších závodech ve Stračově . 

                                                       

    Břetislav Hnízdil 
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Spolek přátel šipek 

Naše šipkařská Liga pro rok 2015/2016 je skoro již odehrána a již zbývá pouze 
turnaj poslední(7.kolo), který odehrajeme 16.7.2016 od 14 hod. v místní 
klubovně.       

Po tomto turnaji nastane šipkařská pauza a přes prázdniny budeme jen 
odpočívat a střádat síly pro novou sezonu 2016/2017, která začne opět v září. 

Květnového 6. kola Ligy, které se konalo 28.5.2016 se zúčastnilo 28 
soutěžících, ale věřím, že na turnaj závěrečný přijde soutěžících ještě víc, jelikož 
každý bude chtít v posledním kole průběžné pořadí pořádně promíchat, získat 
co nejvíce bodíků a umístit se tak na nejlepší možné příčce. 

Pro zajímavost, se na naší letošní Lize SPŠ prozatím vystřídalo 50 šipkařů, a 
15 z nich se účastnilo každého kola. V průměru se na jedno kolo přihlásilo 28 
šipkařů, a když připočteme turnaj Sváteční, je průměr nádherných 33 
soutěžících. Na zmíněný turnaj Sváteční přišlo 38 soutěžících, a s tímto počtem, 
tak vyrovnal rekord v počtu soutěžících minulého Svátečního turnaje roku 2014. 
Proto když porovnám statistiky jednotlivých ročníků našeho spolku, vycházejí 
mi vyšší počty soutěžících, a tudíž si myslím vzrůstající obliba našeho spolku či 
sportu , což mě velice těší.  

Na prozatímním prvním místě za poslední 6 kol je u žen Barbora Limanová, 
na místě druhém Tereza Gukkertová a na místě třetím Petra Pelčarská. 

U mužů je momentálně první Roman Souček, druhý Michal Drobek a třetí 
Martin Hlavatý. 

Již jsem zmiňoval, že schází odehrát turnaj poslední, kde se bude hrát jako 
obvykle o dva krásné poháry starosty obce, celý den se bude grilovat krkovička 
a po vyhlášení a předání trofejí proběhne volná zábava a diskotéka. Proto Vás 
touto cestou na náš turnaj zvu.  

Všechny výsledky a informace šipkařů najdete na internetových stránkách 
Stračova a na Facebooku. 

Na závěr bych touto cestou chtěl poděkovat všem hráčům, ne-hráčům a 
přátelům šipek za účastenství, Fair Play a prima atmosféru během všech 
turnajů, které jsme na jaře odehráli, ale také i lidem, kteří se aktivně podílejí na 
chodu jednotlivých turnajů, jako např. servis terčů, pohostinství, zveřejňování 
výsledků a pozvánek, příprava občerstvení a hudebnímu doprovodu na 
diskotéce. 

 
Lukáš Kukla   


