
 

 
 
 
 

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. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarní zpravodaj obcí 

Stračov a Klenice 

Váţení spoluobčané Stračova a Klenice,  

v jarním čísle zpravodaje v roce 2019 se 

rozepíšu o dvou tématech. 

A to o plánovaných krátkodobých 

a dlouhodobých projektech v obci 

Stračov a Klenice a dále v krátkosti bych 

se vrátil k výsledkům voleb do 

zastupitelstva obce Stračov. Takţe pěkně 

chronologicky bych začal výsledky do 

zastupitelstva obce Stračov, jelikoţ 

v zimním zpravodaji v roce 2018 jsem 

psal o významném výročí 100 let 

republiky a přál k Vánocům a do Nového 

roku 2019. 

  Na ustavující schůzi dne 1.11.2018 byli 

zastupitelé zvoleni do následujících 

funkcí. Starostou obce byl zvolen Luděk 

Homoláč, I. místostarosta Ondřej 

Kulhánek, II. místostarosta Michal 

Bulíček, předseda finančního výboru 

Jaromír Klika, předseda kontrolního 

výboru Břetislav Hnízdil. Členy 

finančního výboru jsou dále Adam 

Klicpera a Jiří Souček. Členy 

kontrolního výboru jsou dále zastupitelé 

a to Petra Součková a Jaroslav Mádle. 

Účetní obce je Kristýna Posejpalová, 

která je zaměstnaná na obci na plný 

úvazek. Tím se i obecní úřad zavazuje, 

aby byly občanům poskytnuty další 

sluţby, tzn. úřad nebude otevřen jen 

v úterý a např. bude poskytovat vidimaci 

a legalizaci (ověřování podpisů 

a dokumentů).  Jsem moc rád, ţe paní 

Jarmila Tomková přistoupila na moji 

ţádost, aby minimálně tento rok 

Úvodní slovo pana starosty 
 spolupracovala s paní Posejpalovou na 

účetnictví obce Stračov. Spolupráce je 

nutná ve vztahu k minulým letům, kdy 

udrţitelnost jednotlivých dotací končí 

v letošním, či v příštím roce. Znalosti 

a zkušenosti v dané věci jsou 

k nezaplacení. Tímto bych chtěl paní 

Tomkové poděkovat za její vstřícnost. Dále 

jsem rád, ţe do zastupitelstva se 

zapracovávají noví mladí zastupitelé, kteří 

přinášejí v rámci projednávání nové názory 

a pohledy na rozvoj obce. Takţe v dobrém 

slova smyslu se střetávají názory na obecná 

témata z různého pohledu, coţ, dle mého 

názoru, zajištuje rozvoj obce Stračov do 

dalších let.  

  A nyní napíši v krátkosti o krátkodobých, 

či dlouhodobých projektech v obci Stračov 

a Klenice. Případné dotazy Vám 

zodpovím, či bliţší informace 

k jednotlivým projektům sdělím  na 

veřejném projednávání zastupitelstva obce, 

které je předběţně plánováno na pátek 

12.4.2019 v místní klubovně ve Stračově 

od 18 hodin. 

Stavební parcely ve Stračově „U Parku“ 
Projekt je rozpracován pro územní řízení 

na stavebním úřadě. Nyní čekáme na 

vyjádření jednotlivých zástupců sítí. 

Projednávání se zdrţelo a zkomplikovalo 

ke konci listopadu 2018, kdy hlavní 

projektant, Ing. Ladislav Novák ze Všestar, 

ze zdravotních důvodů od spolupráce 

s obcí Stračov odstoupil. Projekt je 

koncipován na 6 stavebních parcel. 

Pokračování na další straně. 
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 Chodník podél silnice I/35 v místní části 

Klenice – stavební povolení nabylo právní 

moci dne 2.3.2019. Ţádost o dotaci 

z Integrovaného regionálního operačního 

programu byla podána. Výběrové řízení 

vyhrála firma STAX, za cenu 1 034 266 Kč. 

Pokud daný projekt bude podpořen 

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, bude 

realizován do 31.3.2020. V současné době se 

v rámci projektu řeší pozemkové vlastnictví 

dotčených parcel - záboru chodníků a zeleně 

podél silnice I/35, mezi obcí Stračov 

a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Pokud se 

daná směna pozemků uskuteční, bude 

završena 11-ti letá anabáze mezi ŘSD ČR 

a Úřadem pro zastupování státu ve věci 

majetkových.  

Posílení rekreační funkce lesa 

v intravilánu obce Stračov – projekt bude 

realizován letos firmou Zahradnictví Květ za 

660 615 Kč. Ekonomické vyhodnocení 

projektu, včetně obdrţené dotace, popíšu aţ 

po zrealizování a po vyadministrování 

projektu. Výsledkem projektu bude 

vybudované odpočinkové, naučné 

a rekreační místo, které se skládá ze 6 ks 

herních prvků, 1 ks dřevěného altánu, 7 ks 

laviček, 3 ks interaktivních tabulí a 3 ks 

naučných tabulí. 

Les Klenice - nejedná se o projekt, ale píšu 

zde o neblahé skutečnosti, která se odehrává 

v obecním lese v Klenicích. V daném lese je 

z 85 % poškozen všechen smrkový porost 

a to kůrovcem. Předpokládanou těţbu dřeva 

lze cca odhadnout na 1500 -2000 m3. 

Bohuţel od 20. let minulého století jsme 

v daném lese vysazovali pouze smrkový 

porost a ne smíšený, který patří do našeho 

kraje. Současný stav je stejný jako ve 30. 

letech minulého století, který způsobil na 

lesním komplexu škůdce bekyně mniška. 

V současné době tedy dochází k plošnému 

kácení napadeného dřeva. Obnova lesa – 

výsadba, bude realizována na podzim či na 

jaře následujícího roku. Obec Stračov se 

nyní snaţí získat finanční prostředky na 

obnovu lesa. Paradoxem je, ţe vytěţené 

dřevo se prodává do Číny, coţ mnohým  - 

včetně mě, připadá jako zpráva z jiného 

světa. Snad se nedoţiji doby, kdy dětské 

kostičky v mateřské školce ve Stračově 

budou mít nálepku Made in China a budou 

z klenického dřeva.  

A dále v krátkosti: 

Oprava vozovky v obci Klenice – dle 

dřívějšího projednávání s ŘSD ČR se 

snaţíme dojednat opravy vozovky od obce 

k sušárně i opravu vozovky přes obec 

Klenice. V současné době probíhá stavební 

řízení na danou etapu, takţe uvidíme, jak se 

daná věc bude dál ubírat. 

Výstavba dálnice okolo Klenice, D 35 – v 

letošním roce určitě proběhne jednání se 

Výstavba dálnice okolo Klenice, D 35  
V letošním roce určitě proběhne jednání se 

zástupci ŘSD ČR o odprodeji dotčených 

pozemků pod samotnou dálnicí od vlastníků 

pozemků. Zde je potřeba, aby došlo i 

k jasnému odmítnutí od občanů Klenice 

ohledně návrhu na zkrácení protihlukové 

stěny. Prozatím s úřady bojuji sám a bez 

výsledku.  

Z Programu obnovy venkova – obec 

Stračov ţádá dotace na výměnu krytiny od 

hasičské zbrojnice po obecní úřad, dále na 

rekonstrukci prodejny a dále v obci Klenice 

na opravu plotu na hřbitově. Celkové 

náklady jsou odhadnuty na 2,1 mil. Kč. 

Pokud bude projekt dotačně podpořen 

z Královéhradeckého kraje, bude se 

realizovat v roce 2019. 

Rekonstrukce silnice přes Stračov  
Stavební řízení od křiţovatky na Milovice, 

po křiţovatku na Pšánky, se z neznámých 

důvodů pozastavilo. Projekt je připraven, ale 

nebyl vůbec projednán dotčenými orgány. 

Pokud v dané věci zjistím bliţší informace, 

tak v dalším zpravodaji Vás s nimi 

seznámím. Nejhorší na dané věci je, ţe 

veškerá dokumentace ke stavebním parcelám 

U Parku je situována jiţ na daný projekt.  

Multifunkční dům ve Stračově  
Zastupitelstvo v současné době zjišťuje 

bliţší informace k získání dotačního titulu 

z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.  

Kaţdopádně, pokud bude moci proběhnout 

realizace dané stavby i za přispění dotačních 

peněz, MUSÍ V OBCI STRAČOV 

A KLENICE proběhnout celospolečenská 

diskuze nás občanů Stračova a Klenice, nad 

tímto záměrem s vyhodnocením kladných 

i záporných dopadů. 

Výsadba zeleně – i nadále připravujeme 

výsadbu ovocných dřevin okolo 

zemědělských pozemků v našem katastru. 

Pokud budete mít tip na lokalitu výsadby, 

budeme rádi, kdyţ nás oslovíte. 

 V krátkosti jsem se snaţil popsat činnost 

nového zastupitelstva obce Stračov. Bliţší 

informace Vám sdělím na veřejném 

projednávání dne 12.4.2019, od 18 hodin 

v klubovně ve Stračově. Tím Vás jménem 

svým, i jménem ostatních zastupitelů, 

srdečně zvu na dané setkání.  

 Závěrem. Děkuji Vám, ţe jste dočetli můj 

příspěvek aţ do konce.  Opakovaně, tak jako 

kaţdoročně, si ze srdce přeji, aby blíţící se 

Velikonoce přinesly do ulic našich obcí 

hodně pondělních koledníků – malých i 

velkých. Jen vlastní neleností můţeme býti 

nápomocni udrţet tak krásný lidový svátek 

v našich obcích. 

Luděk Homoláč – starosta obce Stračov 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

První březnovou sobotu se u nás v obci 

od jedenácti hodin uskutečnily tradiční 

obecní vepřové hody. V předchozích 

dnech panovalo deštivé počasí, ale na 

sobotu se trochu umoudřilo. Přestalo 

pršet a i teplota kolem deseti stupňů 

nám pomohla k suprovému průběhu 

hodů.  

 

Ráno kolem osmé hodiny vypukly 

přípravy klubovny a prodejního 

stánku. K jídlu byly tradiční pochoutky 

jako například jitrnice, tlačenka, 

ovarová polévka s kroupami, prejt, 

ovarové koleno a velký úspěch měl i  

místostarostovský gulášek, jehoţ 

vaření obětovali místostarostové 

Michal Bulíček a Ondřej Kulhánek 

celou předchozí noc a basu piv. Jako 

oblohy vytvořila p. Kliková výtečné 

zelné a luštěninové saláty. Členkám 

Dámského klubu, které upekly 

výborné moučníky ke kávě, patří velké 

díky od obecního úřadu. 

 

 

 

Obecní vepřové hody 
 

 Co se událo v naší obci? 

Krátce po jedenácté hodině se začali 

scházet první spoluobčané. Na akci byla 

krásná účast sto dvaceti obyvatel, kteří si 

pochoutky mohli odnést i domů. Krátce 

před třetí hodinou se losovala tombola, 

dojedly se poslední zbytky specialitek 

a začalo se uklízet.   

 

Poděkování si zaslouţí také celé 

osazenstvo venkovního stánku 

(paní Kráčmarová, paní Kliková, 

paní Kulhánková, paní Švehlíková) 

a obsluha klubovny. V neděli ráno se pak 

sešla parta (Martin Hlavatý st., Kryštof 

Hlavatý, Pavel Pelčarský st., Karel Tylš, 

Michal Bulíček a Ondřej Kulhánek), která 

kompletně umyla veškeré nádobí, brutar, 

uklidila a vyvezla odpadky.  

 

Myslím si, ţe se akce vydařila a budeme se 

těšit zas za rok. 

 

Michal Bulíček 
 

 

 

 

 

Po vysazení pamětní lípy v obci Stračov se 

vydal průvod k pomníku z první světové 

války, tj. před MŠ Stračov. Tam byl 

slavnostně položen zástupci spolků věnec 

k uctění památky obětem z I. světové 

války (SDH Stračov – Martin Hlavatý a TJ 

Stračov – Dana Šolcová). Děkuji daným 

spolkům za spolupráci a rovněž děkuji za 

proslov panu Martinu Klikovi k historii a 

událostem I. světové války. Po státní 

hymně byla akce ukončena. 

Jelikož v daný den bylo chladno, deštivo a 

silně větrno a tím byla ovlivněna i 

samotná návštěvnost dané akce, jsou 

dané proslovy otištěny pod článkem. 

 

 

 
Vítání nových občánků 
 

V sobotu 19. ledna 2019 proběhlo v naší obci vítání nových občánků. 

Přivítali jsme Viktorku Rumlovou, Marečka Charváta a Honzíka Křovinu. 

Nejprve následovalo krátké zpívání Stračovských hvězdiček a proslov pana 

starosty. Děti dostaly jako dárek kníţku, hračku a v obálce finanční příspěvek, 

pro maminky byla připravena květina. 

Všem novým občánkům a jejich rodinám přejeme za Obecní úřad Stračov mnoho 

štěstí a zdraví do ţivota. 

               Petra Součková 

 

 

 

 

 

 

Fotografie byly zveřejněny se souhlasem maminek nových občánků  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                               Co se událo v naší obci?  
 

Ten závod zkrátka táhne. Jiţ šestý 

ročník běţecké akce Okolo Stračova 

potěšil organizátory, sportovce 

i přítomné diváky. Uţ tradičně byly 

připraveny tratě na pět a deset 

kilometrů a dle očekávání se sešel 

velký chumel 162 běţců a běţkyň. 

Sportovní boty si obuli někteří obhájci 

místního titulu a roli favorita dokázali 

potvrdit. „Větrné podmínky rychlým 

časům moc nepřály, ale i přesto 

padaly skvělé výkony,“ připomíná 

Janata.     

 

Start prvního závodu na deset 

kilometrů proběhl přesně v 10.30 

hodin. A nechyběla ani 

novomanţelská dvojice Michal 

a Martina Majorošovi, kteří si své ano 

řekli před místním kostelem 

o hodinku dříve. Závodem se pak 

rozhodli zahájit společný ţivot. Celé 

startovní pole jim popřálo štěstí a pak 

jiţ nastal soutěţní boj, který Stračov 

v minulosti zaţil několikrát.  

 

Na startu se objevili běţci a běţkyně, 

kteří jiţ na místním podniku okusili 

radost z vítězství. Byl to například 

Kamil Krunka, Miloš Kratochvíl, 

nebo Radka Hanzlová. Prvně 

jmenovaný proběhl cílem neohroţeně 

ve vítězném čase 33:33 min. Radka 

Hanzlová zaostala za prvním muţem 

pouze o rovných pět minut, coţ je 

skvělý výkon. 

„Podmínky rychlým časům zcela 

nepřály. Mírný, ale vytrvalý vítr 

komplikoval ţivot zejména 

osamoceným závodníkům, kteří se 

nemohli schovat v chumlu ostatních,“ 

vyprávěl jeden z hlavních 

organizátorů Milan Janata. 

 
 

O překvapení se postaral místní matador 

Adrien Zámečník, který přes své mládí 

vtrhl do závodu a na prvním kilometru 

udával tempo v čase pod 3:20 min. 

na kilometr, coţ signalizovalo zajímavý 

cílový čas. Bohuţel poté nevydrţel 

nastolené tempo, ale i tak doběhl 

v krásném čase 35:09 min na celkovém 

třetím místě před Milošem Kratochvílem, 

který potvrdil zkušenost a porazil ho 

o osm vteřin.  

 

Vloţený závod na „pět“ kilometrů 

(v reálu 5 500m) proběhl nejrychleji 

závodník ze Slavie Jičín Vít Doleţal 

a mezi ţenami si pro zlato vystoupala 

Barbora Poţivilová z Run4fun. A bylo to 

drama, po drtivém finiši totiţ svou 

soupeřku udolala o necelou vteřinu! 

Nedaleko za ní finišoval zatím osmiletý 

Tomáš Voňka, nejmladší účastník 

závodu, který jen podtrhl rodinnou účast 

Zámečníkových.  

 

„Akci přišlo shlédnout nemálo fanoušků, 

kteří vytvořili fantastickou atmosféru.  

Díky skvělým partnerům akce si všichni 

běţci mohli v cíli vychutnat občerstvení 

a krásné ceny na stupních vítězů pro 

nejrychlejší. Moc děkujeme za podporu!“ 

dodal Janata.  

 
Dominik Palm, horice.org 

 

 

 

6. ročník běhu Okolo Stračova – nový rekord 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

                    Co nového ve spolcích naší obce? 

V prosinci 2018 se uskutečnila Výroční 

schůze ve Vzdělávací klubovně Stračov. 

Schůzi zahájil starosta SDH Martin 

Hlavatý st. a přednesl zprávu o činnosti 

spolku za rok 2018 a jeho plány aktivit 

na rok 2019. Následně byly předneseny 

zprávy revizní a pokladníka. Dále 

promluvil starosta obce Stračov, vtipný 

příspěvek z historie přednesl Luděk Bous 

a podnětný příspěvek přednesl všem 

přítomným host Pavel Hýsek ze Mţan.  

Dále ke konci ledna proběhl tradiční 

hasičský ples v sále v Bříšťanech. K tanci 

a poslechu hrála opět skupina UNIDUO, 

tentokrát s novou zpěvačkou. Ples se opět 

vydařil, děkujeme všem sponzorům 

a přispěvatelům do tomboly a budeme se 

těšit opět za rok. 

 

  

 

SDH Stračov 
V současné době probíhá dořešování 

„hasičské legislativy“ v JPO V a za tímto 

účelem došlo k rozšíření počtu členů 

výjezdové jednotky o tři členy. Těmto 

členům bylo nutné pořízení zásahových 

obleků, čímţ obci děkujeme za jejich 

proplacení.  

I nadále nás je ale ve výjezdové jednotce 

málo, tedy kdyby měl někdo zájem se 

k nám přidat, budete vítáni  

Poslední sobotu v březnu (30.3.2019) 

proběhne tradiční sběr ţeleza. Sraz 

účastníků bude opět v 8 hodin v místní 

Vzdělávací klubovně Stračov. Předem 

děkujeme za vaše příspěvky do sběru 

ţeleza. 

Roman Souček 

 

 

 
Spolek přátel šipek Stračov 

Jak jiţ bývá zvykem, přes zimní měsíce 

jsme byli jako šipkaři velice aktivní. 

Nejen ţe jsme odehráli několik kol naší 

šipkařské Ligy a kaţdoroční Sváteční 

turnaj, ale také jsme 22.2.2019 odehráli 

skoro jiţ zapomenutý turnaj Smíšených 

párů, který nejen ţe spousta novodobých 

šipkařů ani nepamatuje, jelikoţ tento 

turnaj se naposledy hrál před cca 9 lety. 

Přiznám se, ţe jsem měl malinké obavy 

z uskutečnění tohoto turnaje, jelikoţ 

jsem si nebyl jist, jestli o tento typ 

turnaje bude ještě zájem. Naštěstí byly 

tyto obavy zbytečné. Na turnaj přišlo 26 

šipkařů (13 smíšených párů), a turnaj si 

podle mě všichni naprosto uţili. Proto si 

troufnu říct, ţe tento turnaj opět brzy 

zopakujeme. Na konečném pořadí 

tohoto turnaje se na 1. místě umístil tým 

Ňumínků (Michal Drobek a Veronika 

Černá), na 2. místě tým Kuklínů 

(Zdenek Kukla a Šárka Slavíková) a na 

3. místě se umístil tým Součkových 

(Roman Souček a Petra Součková). 

 

 
 

Nezapomínáme ani na průběţnou Ligu, ve 

které zbývá odehrát pouze 3 kola. Přesto 

není o vítězi v ţádném případě rozhodnuto 

a průběţné pořadí se ještě určitě promíchá 

(viz tabulka vlevo). Kdyţ vyjde plánovaný 

harmonogram, tak následující 5. kolo 

odehrajeme v dubnu, 6. Kolo v květnu 

a závěrečné 7. Kolo v červnu. Toto kolo 

bude tak jako vţdy doprovázené opečením 

nějaké té flákoty a po vyhlášení celkových 

výsledků a předání pohárů včetně dvou 

putovních pohárů starosty obce Stračov pro 

vítěze a vítězku Ligy, a ukončené i nějakou 

tou zábavou .  

 

Výsledky, průběţné bodové ohodnocení 

a pozvánky můţete sledovat na stránkách 

Stračova a na Facebooku, kde jsou tyto 

informace stále aktualizovány. 

 

Lukáš Kukla 
 

Průběţné výsledky Ligy: 

 

ŢENY 

1. místo: Petra Součková 

2. místo: Tereza Kuklová 

3. místo: Kristýna 

Posejpalová 

 

MUŢI 

1. místo: Lukáš Kukla 

2. místo: Michal Drobek 

3. místo: Roman Souček 

 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

   

                     Co nového ve spolcích naší obce? 

TJ Sokol Stračov – „Už jen najít pevnou vůli“ 

Ať se vám to líbí nebo ne, ale 

sportovnímu vyţití ve Stračově uţ nic, 

kromě vůle jednoho kaţdého z nás, 

díky Marcelce Bousové a dotacím 

z ČEZ, nechybí. 

 

 V tělocvičně je od března k dispozici 

běţecký trenaţér, rotoped a steper.  

Dětem jsme nadělili krásnou soupravu 

překáţek, masáţních stop a různých 

manipulačních pomůcek pro vystavění 

opičí dráhy. Objednané máme balóny 

pro většinu míčových her, které bylo 

nutné obnovit, protoţe máme téměř 

20 dětských cvičenců od 2 do 12 let. 

Slavnostní zahájení a prohlídku všech 

pomůcek plánujeme na polovinu jara. 

 

A teď uţ k uplynulým akcím. 

Ani nepřízeň počasí neodradila 

22 chodců, aby se sešli jiţ druhým 

rokem k novoroční procházce 

na křiţovatku Hvězda. Tady jsme se 

občerstvili výborným cukrovím 

a skvělým domácím uzeným 

z kulinářské dílny manţelů 

Bousových. Někteří si připili a okusili 

něco z paličského umění pana Šolce. 

Popřáli jsme si zdraví a štěstí do roku 

2019 a měli na paměti známé 

pořekadlo: „Jak na Nový rok, tak po 

celý rok.“ Doufáme tedy, ţe se po celý 

rok budeme po výletech ve zdraví 

scházet a dobrou krmi zapíjet 

kvalitním pitím.  

 

Tak jako po roce zase přichází 

Vánoce, tak jsme vyjeli v sobotu 

5. ledna za podpory obce na 

2. lyţařský kurz. Opět do lyţařské 

školy v Jánských Lázních. Počet 

lyţníků oproti loňsku stoupl ze 14 na 

22. Měli jsme tedy 8 začátečníků, 

5 středně pokročilých a 9 vrcholových 

lyţařů. Pět sobotních lekcí uteklo jako 

voda v Úpě a v sobotu 2.2. jsme se 

s kurzy rozloučili lyţařskými závody 

všech kurzistů. Ano, i ti, kteří přijeli 

5.1. jako úplní začátečníci, uţ dnes 

sjeli slalom na čas. Děti soutěţily ve 

třech kategoriích, mezi nejzdatnějšími 

lyţaři zvítězil Jonáš Švejdar, v těsném 

závěsu za ním Káťa Kliková a stupně 

vítězů doplnil Ondra Kalvoda.  
 

V další kategorii pak „bednu“ opanovaly 

ţeny v pořadí Danuška Charvátová, Klárka 

Charvátová a Ema Klicperová, kdyţ obě 

z klanu Charvátových přijely na první kurz 

jako začátečnice. A konečně v druţstvu 

začátečníků zvítězil Pavlík Baláţ, druhá 

byla Viky Bednářová a třetí Zdenda 

Tláskal. Jiţ tradičně jsme zakončili tuto 

sportovní akci dobrým obědem v Dobré 

Vodě. 

 

Jsme rádi, ţe mezi diváky závodů nechyběl 

ani náš pan starosta a věříme, ţe opět spolu 

s ostatními zastupiteli podpoří tuto akci 

v podobě většinové dotace na dopravu. 

Za to jim patří velké díky, stejně jako všem 

rodičům zúčastněných za velkou podporu. 

 

Ples konaný 15. února v Pšánkách se také 

velice vydařil. Sál hospody byl plně 

obsazen tanečníky, kteří se rozešli aţ 

v ranních hodinách, obtěţkáni bohatými 

výhrami v tombole. Tentokrát nám k tanci 

zahrála skupina Respekťáci. 

 

Kde si odpoledne zatančili princezny, 

králíček, čarodějnice, Kráska a Zvíře, 

indiáni se zdravotní sestrou, Spidermanem 

a prvorepublikovou dámou? Na dětském 

karnevalu ve Stračově, který uspořádala 

TJ Stračov z. s. za velké podpory obce 

9. března v místní klubovně. K bujarému 

veselí přispěl, vedle tradičních 

karnevalových her jako je ţidlovaná nebo 

hod na kruh, svojí diskotékovou produkcí 

DJ Jarda Klika. Děti se radovaly celkem ze 

70 výher v malé a velké tombole. 

 

S příchodem jara se můţete těšit na První 

jarní šlápotu a Opět kolem se Sokolem 

(termíny v přehledu akcí). Neţ se na 

prázdniny chvíli odmlčíme, plánujeme 

sběrovou akci a rozloučení s dětským 

cvičením. 

 

Děkujeme všem spoluobčanům za podporu 

a těšíme se na viděnou u některé 
z plánovaných akcí 

                                       Hana Klicperová 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Co nového ve spolcích naší obce? 

Šikovné ručičky 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    Co nového ve spolcích naší obce? 

Stračovské hvězdičky 

Soubor se jiţ v minulém roce zapojil 

do soutěţe Srdce s láskou darované 

projektem Srdce za odvahu. Děti ze 

souboru se rozhodly poselství srdce 

předávat dál. V létě minulého roku 

při oslavách výročí 660 let zaloţení 

obce Stračova předaly perníkové srdce 

panu starostovi jako poděkování za 

jeho obětavost a podporu. 

 

Myšlenka srdce vlastnoručně vyrobit, 

s láskou předat a udělat někomu radost 

děti neopustila ani po skončení léta. 

Budeme zase vyrábět, předávat srdce, 

úsměvy a naše zkušenosti… Odmítli 

byste tuto ţádost dětí? Já ne. Vzniklo 

tak naše poselství. Poselství… nese 

něco důleţitého, co je předáváno dál 

a dál. Mnohým při vyslovení slova 

poselství vyvstane osobní zkušenost 

…předej poselství a stane se… 

 

Starší děti (dále jen JUNIOŘI) se 

rozhodly podělit o své záţitky 

ve svých třídách a kolektivech, kde 

tráví mnohdy víc neţ polovinu dne. 

Připravily si vyprávění o tom, co 

proţily díky Srdcím za odvahu pro 

záchranáře. Pro své kamarády 

spoluţáky vyrobily z papírových 

srdíček stromky a pro paní učitelky 

andělíčky. Vymyslely balení 

do svačinových sáčků a na sáčky 

napsaly vzkaz. Děkuji za to, že jsi, 

můj spolužák… moje spolužačka… 

děkujeme paní učitelce….  

 Kaţdodenní obyčejná věc a povinnost 

jít do školy se díky dětem stala srdeční 

záleţitostí.  Uvědomily si, kolik času 

tráví společně, kamarádí se, 

spolupracují a pomáhají si…. 

 

Své Poselství předávaly Hvězdičky 

JUNIOŘI svým spoluţákům poslední 

dny v listopadu. V souboru jsou prima 

parta a kamarádi a tak navštívili 

postupně všech 5 tříd, do kterých 

jednotlivě chodí. Jak jinak neţ zase 

s písničkou, tentokrát s písní Kdo jsi 

kamarád, tak pojď si s námi hrát. 

 

Návštěvy všech tříd měly podobný 

koncept, přesto byla kaţdá jiná. 

 

 

V kaţdé třídě nejdříve pozdravili 

spoluţáky i paní učitelku, představili 

třídě kamarády ze souboru, promluvili 

o zanícení do soutěţe Srdce s láskou 

darované a přiblíţili loňský projekt Srdce 

za odvahu. Pak se třídou rozezněla 

společná píseň a nastalo předávání 

srdíčkových stromků a andílků, radost 

a úsměvy. 

 

Cesta poselství nebyla zdaleka u konce, 

Hvězdičky JUNIOŘI chtěli poselství šířit 

ještě dál. Zapojili také své spoluţáky. Na 

návštěvě ve třídách si s kamarády 

společně vyzkoušeli, jak srdce jednoduše 

vyrobit z papíru, promyslet, komu a za co 

chtějí srdce dát. A výsledek? Nebylo to 

vůbec těţké, zabralo to jen pár minut. 

Nástěnku ve tvaru srdce, kterou 

hvězdičky přinesly se svým vzkazem, 

zaplnili spoluţáci svými srdíčky 

a vzkazy.  

 

Jako poděkování za přijetí ve třídách, 

moţnost se podělit o záţitky a nové 

získat z uskutečněného předávání 

Poselství, dostali JUNIOŘI od vedení 

obce Stračov bonus. Mohli vylosovat 

5 spoluţáků a předat jim poukázky na 

společně strávený čas pro 2 osoby. Při 

vánočním vystoupení souboru v pátek 

21. 12. byli vylosovaní za svoje srdíčka 

v Poselství srdce s láskou darované 

odměněni… a předávaly se nejen 

poukázky, rozdávaly se i úsměvy, přání 

a za zvuku písní a koled si všichni 

uvědomili, jak důleţité je si společně 

strávený čas uţít. Za příběh plný 

ponaučení, za krásné předvánoční 

odpoledne poděkovali všichni přítomní 

posluchači dětem mohutným potleskem – 

ze srdce a s láskou.  

 

V pátek 15.3. skončilo veřejné hlasování, 

umístili jsme se na krásném 30. místě ze 

172 projektů. A teď je jiţ vše ostatní na 

porotě soutěţe. V dalším zpravodaji se 

dočtete, zda jsme i v letošním roce byli 

úspěšní s projektem Poselství od 

Hvězdiček. Děkujeme za podporu 

při hlasování.  

 

                        Petra Luštická 

 

Zveme vás na setkání 

při jarním vystoupení 

souboru ve středu  

 

17. dubna 2019  

od 16 hodin  
 

ve Vzdělávací místnosti 

ve Stračově. 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hokejový Club Stračov 

Tak jako zima, tak i sezóna Obecní 

hokejové Ligy ve Mţanech je pro 

Stračovský hokejový tým u konce. 

Letošní ročník jsme sice „rozjeli ve 

velkém stylu“ (první tři zápasy bez 

prohry), ale bohuţel nám posléze „došel 

dech“. Po pár zbytečně prohraných 

zápasech, kde jsme vedli, ale o vedení 

přišli a nakonec prohráli, jsme základní 

skupinu uzavřeli s 12 body na 7. místě 

(z 10 týmů). Coţ ještě nebyl tak špatný 

výsledek, jelikoţ na 2. místo nám 

chybělo pouhopouhých 6 bodů. Uţ to 

ukazovalo, ţe kromě výborných 

Dohalic, jsou všechny týmy poměrně 

vyrovnané (samozřejmě to tak někdy 

podle výsledků nevypadalo).  

 

Po základní skupině jsme hráli 

osmifinálový zápas o postup do 

vyřazovacího boje (play off) s týmem 

Cerekvic, který se nám bohuţel vůbec 

nepodařil a tento zápas jsme tak 

prohráli. Po tomto zápase naše pouť 

turnajem skončila a tak nás čekal 

poslední dvoukolový zápas o celkové 

9.-10. místo s domácím týmem ze 

Mţan, kterému se taktéţ osmifinálový 

zápas nepovedl. První zápas skončil po 

velice vyrovnané hře remízou 1:1. 

Druhý odvetný zápas byl taktéţ velice 

vyrovnaný a po urputném boji skončil 

taktéţ remízou 1:1. Proto o celkovém 

umístění museli rozhodnout samostatné 

nájezdy, které nakonec rozhodly v náš 

prospěch. Stračov se tak umístil na 

celkovém 9. místě, coţ po loňském 

3. místě bylo zklamáním, ale věříme, ţe 

příští sezónu zvládneme lepé. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Tým Stračova tuto sezónu 

reprezentovali: Jakub Ruml, Matěj 

Kulhánek, Michal Drobek, Milan 

Janata, Milan Křovina, Oto hájek, 

Tomáš Hájek, Jan Charvát, Milan 

Bednář Jaroslav Mádle, Jan Švejdar a 

Lukáš Kukla. Náš brankář Arnošt Ceral 

se bohuţel jiţ ve 2. zápase zranil, a 

tak nám zbylé zápasy odchytávali 

jiní brankáři.  Na nadcházející 

sezónu snad budeme kompletní. A 

třeba se někdo z Vás bude chtít 

Tým Stračova tuto sezónu 

reprezentovali: Jakub Ruml, Matěj 

Kulhánek, Michal Drobek, Milan 

Janata, Milan Křovina, Oto Hájek, 

Tomáš Hájek, Jan Charvát, Milan 

Bednář, Jaroslav Mádle, Jan Švejdar 

a Lukáš Kukla. Náš brankář Arnošt 

Ceral se bohuţel jiţ ve 2. zápase zranil, 

a tak nám zbylé zápasy odchytávali jiní 

brankáři.  Na nadcházející sezónu snad 

budeme kompletní. A třeba se někdo 

z vás bude chtít přidat . Pokud by 

někdo zájem měl, ať se mi určitě ozve. 

 

Náš tým se také konečně dočkal 

i nových oficiálních dresů, které se 

myslím velice podařily. I fanoušci si 

přišli na své, díky fanouškovským 

dresům, šálám a vlajce. Kdyby měl 

někdo další zájem o šálu či dres 

Stračova, bude mít moţnost si jej před 

novou sezonou u mě objednat. Před 

další objednávkou budu včas 

informovat . 

 

Na závěr musím zmínit, ţe 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 váţí, i proto doufáme, ţe 

vaše trpělivost s námi není u konce  

a i nadále nás budete jezdit podporovat. 

 

                                   Lukáš Kukla  
 

 

                     Co nového ve spolcích naší obce? 

Dámský klub 

První setkání Dámského klubu v roce 2019 se konalo 10. ledna. 

Po vánočním shonu jsme zaslouţeně poseděly u kávy a zákusků.  

V únoru nám přijel popovídat o cestě do Uzbekistánu náš jiţ tradiční 

host. Pan profesor Dršata měl opět precizně zpracovanou prezentaci nejenom 

o jeho cestě, ale i o této zajímavé zemi obecně. Určitě se těšíme na další poučné 

setkání s ním.  

V březnu nám opět přišly popřát k MDŢ děti z naší mateřské školy. Paní 

učitelky měly s dětmi připravený jako vţdy program plný písniček, básniček 

a hádanek. Od dětí jsme dostaly krásná srdíčka, vystoupení holčiček z MŠ nás 

všechny dojalo. Na setkání náš přišli také pozdravit zástupci obce s kytičkou. 

Toto posezení se nadmíru podařilo.  

          Hana Křovinová 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

  
                          Pod pokličkou v naší mateřince 

Pyžamkový den 
Dne 23.1. jsme si ve školce uţili 

pyţamkový den. Všichni ráno dorazili 

do školky ve svých nejoblíbenějších 

pyţamkách. Některé děti přinesly 

kamarádům i paním učitelkám 

občerstvení. Začátek byl akční, ranní 

cvičení proběhlo v diskotékovém stylu. 

Zatančili jsme si na dětské písničky. 

Tělíčko protáhli dětskou zumbou 

a zklidnění jsme provedli jógou pro 

děti. Po svačince jsme si vyrobili 

postýlky a za poslechu pohádek 

relaxovali.  
 

Prohlíţeli jsme si knihy a povídali 

o pohádkách. Po malém odpočinku jsme 

si zasoutěţili. Tři disciplíny prověřili naši 

obratnost (chůdy, slalom s koníky, hod na 

cíl). Sladká odměna na závěr byla 

jistá.  Děti si uţily mnoho legrace. Byly 

spokojené a důkazem byly veselé úsměvy 

na jejich tvářích. 

 

Týden sněhuláků 

Od 14. ledna jsme v mateřské škole 

měli "Týden sněhuláků". Přívaly sněhu 

však nedorazily, takţe jsme se hned 

v pondělí ráno s dětmi pustili do práce. 

Do předkresleného tvaru velkého 

sněhuláka děti pečlivě lepily malé 

chomáčky vaty, domalovaly mu oči, 

pusu, nos, knoflíky a koště a sněhulák 

byl na světě.  

 

Kryštof, tak si ho děti pojmenovaly, 

krásně zdobí naši třídu a svým 

úsměvem kaţdé ráno vítá všechny 

příchozí. To sněhulák Bonifác, kterého 

jsme si vyrobili vloni, dohlíţí na 

pořádek v šatně.  

 

Průběţně jsme opakovali básně, říkanky 

a písně o sněhulácích, zimě, a ţe jich uţ 

známe hodně. Ke konci týdne jsme se 

přece jen sněhu dočkali a koule 

i sněhuláky jsme si venku postavili. 

 

Následující dva týdny jsme si s dětmi 

vyprávěli o ptáčcích a lesních 

zvířátkách v zimě. Na příběhu srnečka 

Toníka a jeho zvířecích kamarádů jsme 

si připomněli, jak a proč se o tyto 

obyvatele lesů a polí staráme. Ani my 

jsme v péči o ně nezůstali pozadu 

a jednoho mrazivého dne jsme do lesa 

ke krmelcům zanesli pro zvířátka 

dobroty. 

Děti ale byly poučeny, co jim mohou 

donést a co by jim naopak uškodilo. Brzy 

se ke krmelcům zase vydáme, abychom 

zjistili, zda si zvířátka na našem 

"občerstvení" pochutnala.  

 

I o ptáčky se děti starají a s rodiči jim 

do krmítek sypou různá semínka či 

zavěšují lojové koule. Vchod do naší 

třídy zdobí krásné dřevěné krmítko, které 

nám vyrobil pan Matuška.  

 

Kousek přírody máme tedy i ve školce. 

Krmítko obklopují větvičky jehličnanu 

i listnatého stromu, všude kolem 

"poletují a posedají" ptáci různých druhů 

i velikostí a na vše "dohlíţí" zajíc. 

Ptáčky i zajíce jsme zhotovili z papíru, 

ale povedli se nám tak, ţe jsou jako ţiví!  

 

Na zvířátka jsme si také hráli 

v pohybových hrách, napodobovali jejich 

pohyb a zvuky, které vydávají, kreslili je, 

zpívali si o nich, říkali básničky, dávali 

hádanky, četli pohádky a mnoho 

a mnoho dalšího.  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

                          Pod pokličkou v naší mateřince 

Pohádkový týden 

Uţili jsme si pohádkový týden od 4.2. do 8.2. V tomto týdnu jsme se seznámili 

s klasickými pohádkami, moderními i veršovanými. Poslouchali jsme pohádky 

a rozvíjeli všechny smysly, paměť a pozornost. Vysvětlili si význam dobra a zla. Děti 

si sami měly vybrat jednu svoji nejoblíbenější pohádku. Za pomoci ilustračních 

obrázků, děti postupně odvyprávěly pohádku. Velmi je bavila dramatizace pohádky 

"O veliké řepě", a "Boudo budko". Pohádkové čepičky nám poslouţily celý týden 

a zakončení bylo stylové - děti si za pomoci divadelního paravánu samy vymýšlely 

pohádkové příběhy. Těšíme se na karneval a to jsem zvědavá; kolik letos dorazí 

princů a princezen. 

 

 

Přijelo k nám divadlo 
Představením Nezávislého divadla naše školka završila Pohádkový týden. Bylo 

skutečnou třešničkou na "pohádkovém" dortu. Nezávislé divadlo nás ve středu 

20. února pobavilo pohádkou O koblíţkovi. Představením provázela slečna Amálka 

a trochu popletený a zbrklý mládenec Matěj. Jejich prostřednictvím si děti 

připomněly samotný děj pohádky a seznámily se i se surovinami potřebnými k pečení 

a s kuchyňským nádobím. Díky výborným hereckým výkonům a vtipnému ztvárnění 

se nám představení velmi líbilo a budeme se těšit na další setkání.  

 

Karneval 
V úterý 26. února jsme do školky přišli v rozličných maskách, abychom si uţili 

karnevalový den. Tóny pomalé hudby nám zahájily a doprovodily představování 

a promenádu masek, s nimiţ jsme zavítali do světa pohádek. Sviţná hudba nás poté 

sváděla ke společnému tanci a dovádění s nafouknutými balónky a konfetami. 

Princezny, piráti, včelka Mája, čarodějové a další pohádkové postavy si vyzkoušeli 

svou obratnost a rychlost při pohybových hrách a soutěţích. Všichni jsme se pak 

odměnili dobrotami od našich maminek a radovali se z báječného dopoledne. 

 

 Projekt školy „Babičky a dědečkové čtou dětem“ 

Rádi bychom u dětí upevnili záţitek ze čtení, s cílem rozvíjet u nich mluvené slovo, 

správnou výslovnost, rozšíření slovní zásoby, prodluţování doby pozornosti apod. 

Proto jsme se rozhodli uskutečnit projekt "Babičky a dědečkové čtou dětem". 

Kaţdou středu v 9 hodin po svačince by babičky a dědečkové (tety, strýcové, prostě 

ti, kteří mají rádi děti) četli našim dětem ve školce. Tímto vás prosíme, zda byste si 

udělali čas a pomohli nám projekt realizovat. 

Děkujeme, ţe nám pomáháte s výchovou a vzděláváním vašich dětí a vnoučků. 

 

Ivana Rychterová, Veronika Matušková, Monika Králová 

 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
                                          Co nového v Klenici? 

 Blíţí se nám konec měsíce března, a to je čas, posílat příspěvky do zpravodaje. 

 

Naše první akce -  uspořádání koncertu v kostele Svatého Jakuba ve Stračově 

Za doprovodu kapely Ţivaňanka se představila Veronika Vašíčková, členka opery 

ND Praha, Daniela Javoříková, Josef Rychtera, pod taktovkou Jindřicha Vašíčka. 

Vánoční písně, koledy a známé árie si přišli poslechnout i občané okolních obcí 

i z Hradce Králové. Doufám, ţe na čas strávený v kostele, ještě chvíli vzpomínali. 

Děkujeme za podporu zastupitelům obce. 

 

Druhé setkání žen – u paní Gembalové  

Přivítaly jsme mezi sebou paní Danu Korbelovou. Poseděly, popovídaly - co je 

potřeba udělat, zařídit, kdy se sejdeme a kde. Kaţdá, jako vţdy, přinesla něco 

dobrého.  

 

Třetí setkání – Dračky  

Tohoto setkání se zúčastnily jen dvě občanky Klenice. Popis akce je níţe 

v samostatném článku. 

 

Čtvrté setkání – pivovar Beránek 

Nedávno byl otevřen ve Stěţerách pivovar Beránek. Proto jsme se dohodly na jeho 

návštěvě a spojily to s oslavou MDŢ. Pozvala jsem pana Kavalíka, který nám popřál 

a předal kytici tulipánů. Připili si na zdraví, povečeřeli. Všichni si jídlo velmi 

pochvalovali. Při povídání nám čas velice rychle uběhl. Děkujeme za příspěvek, 

půjčení auta, i řidiči Jaroslavu Mádlemu.  

 

I tento rok jsme osázely truhlíky petrklíči, ale dlouho nám tam nevydrţely. Při 

velkém větru, který se přehnal i naší vesnicí, byly dva truhlíky na zastávce, ve směru 

na Hořice, smeteny a poškozeny. V co nejkratší době je opět osadíme, zabudujeme  

na zastávku.  

 

Jako kaţdý rok, tak i letos, zvu spoluobčany na pálení čarodějnic.                                                     

 

Marie Kráčmarová 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                            Co nového v Klenici?   

DRALO SE TAM PEŘÍ! 
 

Čas letí jako bláznivý, zpívá se v jedné písni od Karla Gotta. 

Rozhodla jsem se pozvat ţeny z Klenic a svoje kamarádky, abychom si 

společně zavzpomínaly na staré časy. 

 

Vyrůstala jsem na hájence v Chřibech, kde můj otec působil jako lesní 

inţenýr, tak jsem k přírodě měla velmi blízko. Ţivot šel dál a já jsem se téměř 

po 30 letech přestěhovala z velkoměsta do obce, která nese název Klenice. 

Protoţe u domu je veliká zahrada, tak jsme ji museli nějak vyuţít a začali 

mimo jiné chovat i husy. Byla jsem na ně zvyklá z dětství.  

 

Dodnes ráda vzpomínám na ty krásně strávené večery při 

draní peří, které se pořádaly u mojí babičky. Kolem stolu seděly ţeny, 

věnovaly se práci a u toho si povídaly. Rozebíraly svá trápení i radosti, 

probraly, kdo se kdy narodil, oţenil, vdal či umřel. To jsem já, jako malé 

dítě, strašně ráda poslouchala. Odrané peří si kaţdá dávala na svoji 

hromádku na stole, a kdyţ toho bylo víc, dávalo se to do čistého, starého 

polštáře. To, co zbylo z pírka, říkalo se tomu pápěrky, se házelo na 

zem. Nesmělo se kýchnout, bouchnout dveřmi. Tímto způsobem se vystřídala 

všechna stavení, kde se chovaly husy. Tato práce se zakončila dodýrkami, 

kde se všichni sešli, včetně dětí, napekli se koláče a jiné dobroty, slané 

i sladké a nechyběl ani dobrý mok... 

 

Já jsem všem ţenám připravila starodávnou, vyšívanou  halenku, zástěrku 

a nechyběl ani  šátek, bez kterého se tehdejší ţena neobešla. 

Začaly jsme po 10té hodině, povídaly si, v krbových kamnech praskal oheň 

a bylo nám opravdu krásně. Ţeny si také zkusily výrobu mašlovaček, na které 

jsem měla připravena ta správná pírka. Také jsem jim ukázala kosinky (konec 

husího křídla), které já pouţívám dodnes na smetání včeliček. Jsem také 

chovatelka včel. 

 

Nakonec nechybělo ani občerstvení. Klasika, proto jsem měla připravenou 

bábovku a bramboračku. Ostatní přinesly rohlíčky, jahodové řezy, sušené 

ovoce a brynzovník, který se náramně hodil k bramborové polévce. 

Uţily jsme si opravdu krásný den a já bych chtěla závěrem poděkovat hlavně 

naší nejstarší občance Klenic Mařence Zamouřilové, sousedce Marušce 

Kráčmarové a mým drahým kamarádkám z Hradce Králové Zdeničce 

Kudrnáčové, MUDr. Madle Náhlovské a milé fotografce Jitce Prausové, ţe 

přijaly mé pozvání. Myslím, ţe to není poslední akce. 

 

                                                                            Lubica Gembalová 

 



 

Akce nejen ve Stračově, ale i v okolních obcích, můţete sledovat 

na facebookových stránkách „Akce v obci Stračov a okolí“.  

 

Za tipy na akce budeme rádi. 

 

 

 

 KDY ČAS KDE CO 

30.3.2019 Od 8h Stračov Sběr ţeleza SDH Stračov 

31.3.2019 Bude 

upřesněno 

Stračov Sběr papíru TJ Sokol Stračov 

 

6.4.2019 Bude 

upřesněno 

Sraz před OÚ 

Stračov 

Jarní šlápota s TJ Sokol Stračov 

12.4.2019 Od 18h Vzdělávací 

místnost 

Stračov 

Veřejná schůze zastupitelstva 

13. – 22.4. 

2019 

 Zámek Hrádek 

u Nechanic 

Velikonoce na Hrádku (připomínka 

velikonočních tradic v historickém 

prostředí včetně otevřené zámecké 

kuchyně) 

14.-17.4. 

2019 

 Vzdělávací 

místnost 

Stračov 

Soutěţ o nejkrásnější kraslici Stračova 

a Klenice 

- 14.-15.4.příjem kraslic do 

soutěţe 

- 16.4. vyhodnocení kraslic 

- 17.4. vystoupení 

Stračovských hvězdiček, 

předání cen, výstava 

27.4.2019 Od 7.30h Sraz před OÚ 

Stračov 

Tajný výlet s SDH Stračov 

30.4.2019 Bude 

upřesněno 

Koupaliště 

Stračov 

„Pálení čarodějnic“ 

11.5.2019 Bude 

upřesněno 

Sraz před OÚ 

Stračov 

Opět kolem se Sokolem s TJ Sokol 

Stračov (a s domácí zmrzlinou) 

12.5.2019 Od 16h Kostel sv. 

Jakuba ve 

Stračově 

Jarní koncert dívčího souboru 

Kantiléna Hradec Králové, souboru 

Stračovské hvězdičky a další hosté 
 

I vy nám můţete zaslat zajímavý článek do našeho obecního zpravodaje nebo vaše 

připomínky ke zlepšení na email skzpravodaj@seznam.cz. 

Z tohoto emailu zasíláme pravidelné výzvy včetně data uzávěrky, proto nám 

neváhejte napsat a zařadíme vás mezi pravidelné příjemce našich emailů. 

                                Petra Součková a Ilona Bulíčková 

                            Akce v obcích Stračov, Klenice a v okolí  
 

Obecní úřad Stračov 

Stračov 2 

503 14 Stračov 

 

Telefon: 

495 447 143 

498 773 904 

721 384 220 

 

E-mail: 

urad@stracov.cz  

 

Web: 

www.stracov.cz 
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