
 

 
 

 

                Zimní zpravodaj obcí  

Stračov a Klenice 

Vážení spoluobčané Stračova a Klenice, milí čtenáři zpravodaje, pořadové 

číslo tohoto zpravodaje nás nenechává na pochybách, že konec roku je pomalu 

zde. První adventní neděle roku se nezadržitelně blíží a tím je zřejmé, že za 

pár týdnů tu máme Vánoce a posléze konec roku 2020. 

  Každoročně v tomto období píšu, že nastává čas bilancování, kdy 

kalendářem vymezený rok dospěl do svého závěru a tak se nabízí možnost 

vyhodnotit rok uplynulý a popřát hodně štěstí do nového roku. Každopádně se 

rok 2020, či řečeno dvacet-dvacet, zapíše do našich myslí nesmazatelně, bude 

opět jakýmsi symbolem našeho poznání sami sebe, našeho okolí, naší 

společnosti a to i v kontextu k celosvětovému dění na naší Zemi. A to vše pod 

jedním jmenovatelem – COVID-19. Malý neviditelný nepřátelský vir, který 

zasáhl a ovlivnil náš život tak, jak jsme si vůbec nedokázali představit. 

Nechci popisovat eskapády, co jsme s danou pandemií zažili 

a zažíváme v ČR. Spíš v krátkosti chci poukázat na „dva světy“, které mě 

osobně trápí a nenechávají mně vůbec poklidným. Na jedné straně roztříštěné, 

nejednotné, ale hlavně vyhrocené názory „snad někdy už i samozvaných“ 

odborníků, politiků, atd., kteří dostávají velký prostor v českých mediích 

s výsledkem: normální, obyčejný člověk se v tom musí úplně ztrácet a už neví 

čemu věřit. Na druhé straně srdnatí a obětaví zdravotníci, lékaři, hygienici, 

dobrovolníci, plus ostatní záchranné složky, dělající vše pro naše blaho, 

záchranu lidských životů, kteří musí poslouchat „bláboly“ druhé strany. 

Ale vraťme se k nám domů, do Stračova a Klenice, co se u nás událo. 

V období „mezikovidovém“ od května do září, se spolkům a sdružením 

podařilo uspořádat pro naše občany a příznivce z okolí spousty kulturně-

společenských akcí. Za to bych chtěl všem spolkům a sdružením velice 

poděkovat. Rovněž děkuji i občanům za jejich účast. Já osobně na to 

vzpomínám velice rád, viděl jsem nadšení nás návštěvníků, že se po dlouhé 

době vidíme, máme tu možnost si popovídat a příležitostně si dát i tu 

„štamprličku“ na zdraví. Potvrdilo se moudro našich předků, že „člověk je 

tvor společenský“. 

Ano, člověk dříve ve spěchu najednou pozná, že moudra našich předků 

mají o to větší váhu. Mně osobně se líbí motto, které jsem si přečetl nedávno a 

je v něm velký kus pravdy. tj.: „Můžeme mít tisíce přání, tužeb a snů, ale jen 

zdraví, láska, štěstí a praví přátelé dávají smysl našim životům a našim 

Úvodní slovo pana starosty 
 

Prosinec 

 

Po sněhu půjdu čistém, bílém, 

hru v srdci zvonkovou. 

Vánoční země je mým cílem. 

Až hvězdy vyplovou, 

tu budu blízko již. A budu ještě 

blíž,  

až noční půjdu tmou. 

 

Tu ztichnu tak, jak housle spící, 

a malý, náhle, dětinný, 

a v rukou žmole beranici, 

včarován v ticho mýtiny, 

tu budu blízko již. A budu ještě 

blíž, 

svých slz až přejdu bystřiny. 

 

Mír ovane mne, jak by z chléva, 

v němž vůl a oslík klímají,  

světélka stříknou zprava, leva, 

noc modrá vzlykne šalmají, 

tu budu blízko již. Ach, jsem tak 

blízko již, 

snad pastýři mne poznají… 

 

Fráňa Šrámek: Splav (1916)
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Ano, člověk dříve ve spěchu najednou pozná, že moudra našich 

předků mají o to větší váhu. Mně osobně se líbí motto, které jsem si přečetl 

nedávno a je v něm velký kus pravdy. tj.: „Můžeme mít tisíce přání, tužeb a 

snů, ale jen zdraví, láska, štěstí a praví přátelé dávají smysl našim životům 

a našim dnům.“ A proto bychom měli mít na paměti, že až přijde Ježíšek, 

tak je potřeba být o Vánocích obklopen svými blízkými v kruhu rodinném 

a být naplněn pocitem štěstí, lásky a pokoje. Dejme prostor našim krásným 

snům, dětskému smíchu a moudrosti našich seniorů. Hledejme a hlavně 

buďme dobře naladěni a buďme k sobě ohleduplní, jelikož pouze pozitivní 

energie nám dodá tak potřebnou sílu v této zvláštní době. 

Závěrem bych chtěl popřát nejprve všem dětem, aby se brzy mohly 

vrátit do školních lavic mezi svoje kamarády, zároveň mohly objevovat nové 

informace a nabývat nové znalosti. A k Vánocům Vám, milé děti, přeji 

bohatou nadílku. Dále všem spoluobčanům přeji příjemné prožití vánočních 

svátků, které budou naplněné radostí, štěstím a pohodou. Z celého srdce Vám 

do nového roku 2021 přeji pevné zdraví, vnitřní sílu, odvahu a hlavně 

trpělivost s vyhlídkou brzkého návratu do běžného, normálního života. 

Ať se Vám v roce 2021 daří k Vaší spokojenosti. Také Vám mohu 

slíbit jménem svým, ale i jménem zastupitelů obce, že se budeme snažit býti 

Vám nápomocni v každé Vaší situaci.  Moc Vám všem děkuji za celoroční 

výbornou spolupráci. 

Luděk Homoláč – starosta obce Stračov 
 

Vážení spoluobčané Stračova a Klenice, 

ještě jednou mi dovolte, abych Vás oslovil i ve svém druhém příspěvku do 

zimního zpravodaje v roce 2020.  V tomto příspěvku Vám chci popsat 

v krátkosti investice a situace, které v obci probíhají a případně budou 

probíhat a jsou zcela zásadní, tzn. s dosahem a dopadem na obec Stračov 

a Klenice na období minimálně pěti let dopředu. 

Nejprve bych v krátkosti zrekapituloval fakta. 

 Obec Stračov, dle mého přesvědčení, se na výbornou popasovala 

s kůrovcovou kalamitou v klenickém lese, která byla na smrkovém porostu 

úplně katastrofální. Naší velkou výhodou, pokud to tak lze napsat je, že nás 

to postihlo na úplném začátku, tj. nebyl přetlak dříví, bylo možno využít 

kombinace několika dotací na snížení velkých finančních ztrát a tak s tím 

bojovat pozvolna, než nyní, kdy situace s totálním nadbytkem dřeva je úplně 

kritická a ruku v ruce je jasně neúnosná další kompenzace od státu. 

 Chodník zbudovaný v Klenicích pod názvem akce: „Stračov – 

Klenice – chodník podél silnice I/35 k parc. č.48/2“, byl dokončen v březnu 

roku 2020. Projekt byl podpořen z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kde 

jsme z nákladu 1 061 916,91 Kč dokázali získat zpět 1 008 821 Kč. Krásná 

práce, ale všem dnům není konec, jak jsem několikrát avizoval. Ano, 

dokázali jsme získat po dlouhé 12-ti leté anabázi pozemky pod chodníkem od 

Úřadu pro zastupování ve věci majetkových ČR a to v říjnu 2020 bezúplatně. 

Ale nyní je potřeba danou stavbu zkolaudovat do května 2021. Dlouhý 

termín, ale věřte mi, že já osobně mám respekt, abychom to zvládli, jelikož 

úřady v dnešní době běží v omezeném režimu „z domu“. Dále budeme tvrdě 

podrobeni kontrole dotace z MMR ČR, jako v letošním roce na obdobnou 

dotaci „chodník a parkoviště směrem na Dub“, kde jsme po 4 měsících 

Druhý příspěvek pana starosty 
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termín, ale věřte mi, že já osobně mám respekt, abychom to zvládli, jelikož 

úřady v dnešní době běží v omezeném režimu „z domu“. Dále budeme tvrdě 

podrobeni kontrole dotace z MMR ČR, jako v letošním roce na obdobnou 

dotaci „chodník a parkoviště směrem na Dub“, kde jsme po 4 měsících 

dopisování, kontrol dokladů a dokumentů došli ke kladnému výsledku, že vše 

je v pořádku. 

V obci Stračov proběhla v letošním roce investiční akce „Parkoviště 

pro MŠ Stračov“, podpořená dotací z Královéhradeckého kraje. Přesné 

vyúčtování dotace bude v závěrečné zprávě, která bude zveřejněna do konce 

roku 2020. Nyní mohu konstatovat, že hlavní dílo stálo 791 687 Kč, tj. 

parkoviště pro 7 osobních aut a chodníku, realizované firmou Miroslav Pour, 

který vyhrál výběrové řízení ze čtyř nabídek. Celkové náklady, včetně 

projektu, skutečného provedení, kolaudace, zaměření, osvětlení, atd. 

odhaduji na 1 000 000 Kč. Dotace činila 212 000 Kč, tj. 21,2% z celkových 

nákladů. 

Další aktivitou obec Stračov, jakožto zřizovatele Jednotky požární 

ochrany, který po opakované žádosti získal letos příslib dotace na pořízení 

dopravního vozidla. Celkové náklady na pořízení dopravního vozidla činí cca 

1 000 000 Kč, záleží na vybavení. Generální ředitelství HZS CR vyhodnotilo 

náš projekt finanční podporou 450 000 Kč. Zároveň budeme usilovat o další 

finanční prostředky od Královéhradeckého kraje, který tak činil v minulosti, 

pokud podporu v dnešní složité době vyhlásí. 

Dále se zastupitelé obce Stračov věnují získání stavebního povolení 

pro technickou a dopravní infrastrukturu pro výstavbu 6 rodinných domů 

v lokalitě „U parku“, Stračov. Píšu o tom od roku 2017, což je k nevíře, jak 

ten čas běží. Každopádně lze konstatovat, že pozvolna „vidíme světlo na 

konci tunelu“. Jak bude probíhat prodej a za jakou cenu, je zatím druhořadé. 

Nyní musíme získat dané povolení a rozmyslet si, jak budeme danou věc 

realizovat s ohledem na to, co budu psát níže. Je až velkým poučením pro 

obec Stračov to, zdali to „děláme dobře“, že se snažíme vše realizovat 

komplexně – tj. získat povolení pro 6 RD, nebo jít cestou rozprodat pozemky 

a každý stavebník si vyřeší situaci samostatně. Samozřejmě o tom musí 

proběhnout diskuze. Jaký je rozdíl? Není to v tom, že obec Stračov nebude 

mít s tím starosti, o to vůbec nejde. Jde o to, že pokud jednotlivec žádá, nikdo 

z příslušného úřadu nevyžaduje např. širší cestu, veřejné osvětlení, atd., takže 

když to děláme komplexně – musíme cestu rozšířit o 2 m, vystavět veřejné 

osvětlení, atd. a to se na jednom milionu korun nezastaví. Samozřejmě, že 

bychom rádi, aby občané Stračova zakoupili dané pozemky pro výstavbu 

RD, ale vždy za dodržení pravidel legislativy ČR. Pokud máte zájem o další 

bližší informace, prosím Vás o kontaktování. 

Tak a nyní se dostávám k jádru věci, proč jsem o daných věcech psal. 

Informaci, kterou zde budu níže popisovat, jsem obdržel oficiálně na začátku 

listopadu 2020. Danou věc jsem nikde nezveřejňoval – tj. netroubil do světa, 

jelikož jsem se snažil po oficiálním zveřejnění popřemýšlet, jakožto jeden ze 

sedmi zastupitelů a jeden občan z 317 občanů obce, co daná věc pro obec 

Stračov a Klenice přinese, co tím získáme, jaká rizika to obsahuje, atd. 

Níže Vám podrobně a přehledně popisuji a sděluji informace, které 

jsou pro naši obec Stračov a Klenice zásadní. A to, že jsme na základě naší 

žádosti na příslušném Ministerstvu pro místní rozvoj ČR získali dotaci na 

Multifunkční dům Stračov. A jakou? 

 Celkové náklady jsme spočítali na 31 185 901 Kč. Požadovali jsme 

dotaci 21 830 131 Kč (tj. maximální dotaci 70%). Komise náš projekt 

zhodnotila kladně, vybrala a přisoudila nám na celý projekt 19 810 970 Kč, 
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Celkové náklady jsme spočítali na 31 185 901 Kč. Požadovali jsme 

dotaci 21 830 131 Kč (tj. maximální dotaci 70%). Komise náš projekt 

zhodnotila kladně, vybrala a přisoudila nám na celý projekt 19 810 970 Kč, 

což je dotace 63,52 %. Takže celkově máme doplatit z vlastních zdrojů 

11 374 931 Kč. 

Tak nejdřív bližší informace k projektu. Daný projekt byl vytvořen 

v roce 2007-2009. Žádali jsme o dotaci z Programu rozvoje venkova v roce 

2009, to bylo vyhlášeno poslední kolo dané žádosti. Projekt nesl název – 

Multifunkční dům a víceúčelové sportoviště. Celkové náklady v dané době 

činily cca 23,7 mil. Kč. Dotace mohla být až 13,5 mil. Kč. Dotaci jsme 

neobdrželi, zůstali jsme první pod čarou, byly podpořeny pouze 3 projekty 

z Východních Čech. S odstupem času, když jsem nabýval větších zkušeností, 

mi bylo jasné „proč jsme nebyli vybráni“ i přesto, že jsme se zavázali 

i k tvorbě dvou pracovních sil. V kontextu daných věcí bych u této žádosti 

upozornil na: opakuji závazek dvou pracovních sil a projekt obsahoval 

i výstavbu víceúčelového hřiště s umělým povrchem. Takže z vlastních peněz 

bychom museli uhradit 10,2 mil. Kč. V daném roce 2009 byl rozpočet obce 

2 556 000 Kč. Další možnost čerpání dotace nebyla, nebyl záměr již 

vyhlášen. 

Jak šel čas, tak jsme se rozhodli vybudovat Víceúčelové hřiště a to 

v roce 2013, pokud se nepletu. Celková částka zbudování hřiště byla cca 

1 500 000 Kč, dotace cca 500 000 Kč. Omlouvám se, přesná data nyní v pc 

nemám, bohužel mi „odešla“ s ukradeným počítačem v roce 2015. 

Následně v roce 2018 se objevila možnost získání dotace 

z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v programu: Podpora regenerace 

opuštěných, nevyužitelných lokalit. Podařilo se nám prokázat a zaregistrovat 

bývalou faru do databáze brownfieldu v České republice. Žádost jsme tak 

mohli podat. Byli jsme ovšem vyřazeni hned v prvním kole hodnocení, 

jelikož v katastru byla fara zaevidována jako rodinný dům, rovněž tam bylo 

zaevidováno (pozapomenuto) 5 exekutorských příkazů ve věci bývalého 

majitele Jaroslava Štěrby. Posléze obec Stračov dokázala přimět exekutory, 

aby si laskavě vymazali z katastru 12 let neplatné příkazy, následně dokázala 

prokázat, že se jednalo o historickou faru, tj. o stavbu občanské vybavenosti 

a ne rodinný dům. Dále došlo k novému demoličnímu výměru, tj. výměr již 

na budovu občanské vybavenosti. 

A tak na začátku června 2020 se podala nová žádost o dotaci na 

Multifunkční dům, která, jak jsem psal, viz výše, uspěla s danou podporou. 

Abychom mohli srovnávat dané věci, tak ještě upřesním, že schválený 

rozpočet obce Stračov na rok 2020 je 5 200 000 Kč, ale skutečnou částku 

budeme vědět v lednu 2021. 

Nyní napíšu v krátkosti, co projekt Multifunkční dům Stračov 

obsahuje. Vzniknou prostory pro obecní úřad, klubovnu, archiv, sál, přísálí, 

terasu, garáž pro hasičskou techniku 1x, garáž pro obecní techniku 2x, 

sociální zařízení pro sportoviště a sociální zařízení pro budovu, atd. Asi co 

Vás první napadne, proč obecní úřad? Když se daná věc projektovala, 

vycházelo se a vychází z toho, že daný projekt musí mít zásadní dopad na 

celou obec, což je možné naplnit touto cestou a dále to, že v roce 2009 se 

vědělo, že bude končit pan MUDr. Karel Valeš, obvodní lékař. Naše obec 

měla zálohové řešení, že ze současného OÚ udělá v patře byt, např. pro 

následného lékaře. 

A nyní Vás seznámím s mým návrhem řešení a to v bodech, proč 

prozatím jsem pro výstavbu Multifunkčního domu Stračov. Své rozhodnutí 

podmiňuji i některými kroky a TO V DŮSLEDKU VŠECH RIZIK, které 
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A nyní Vás seznámím s mým návrhem řešení a to v bodech, proč 

prozatím jsem pro výstavbu Multifunkčního domu Stračov. Své rozhodnutí 

podmiňuji i některými kroky a TO V DŮSLEDKU VŠECH RIZIK, které 

projekt nese. Zároveň chci mít pocit, že výrazná převážná část lidí žijících 

v obci Stračov a Klenice, chce danou věc realizovat, rovněž i kladná 

stanoviska od všech spolků v obci Stračov. Závěrečné slovo v dané věci bude 

mít zastupitelstvo obce Stračov s tím, že budu navrhovat konečné resumé do 

dubna 2021 (stavba má být případně dokončena do 30.9.2023). 

m) Prvotně musí proběhnout diskuze o záměru se zastupiteli obce – 

vyhodnocení priorit a samotného záměru, následně bude probíhat diskuze se 

spolky obce, občany Stračova a Klenice. Zároveň Vás vyzývám, abyste, 

pokud to situace dovolí, navštívili OÚ a seznámili se s projektem. 

Samozřejmě – pokud to situace dovolí, budeme iniciovat veřejné jednání 

s občany k danému záměru. 

n) Musíme překontrolovat rozpočty, projít ještě jednou projekty 

a případně hledat možnosti, že nevybudujeme vše, jako např. „křídlo garáží“. 

Rovněž, pokud se rozhodneme pro realizaci, musí být perfektní dokumentace 

ke skutečnému provedení stavby – což je zásadní věc. 

o) Musíme zodpovědně vyhodnotit rizika. Tj. jakou výši úvěru si může 

obec Stračov dovolit. Zde je důležité si říci, že nám situace vůbec „nehraje 

do karet“, jelikož daňové změny, které byly tento týden přijaty parlamentem 

ČR, nejspíš ovlivní příjmovou stránku obce Stračov, jen se neví, do jaké míry 

a do jaké výše. Rovněž nevíme, jak se dotkne rozpočtu obce samotný pokles 

ekonomiky ve vztahu ke covidu. 

p) Budu navrhovat, abychom hledali další případné finanční zdroje pro 

spolufinancování. Napadá mě další možnost, ale pokud chceme získat další 

finanční podporu, musíme ZAČÍT U SEBE VLASTNÍ TRANSPARENTNÍ 

SBÍRKOU, že to tady chceme. Mým skromným přáním je, abychom vybrali 

317 000 Kč, což je na jednoho občana 1000 Kč a je to 1 % celé stavby. 

Samozřejmě jsem si vědom, že pro některé lidi je to nepřekonatelná částka, 

ale budu jim vděčný i za jejich stanovisko – nemohu si to dovolit – 

podporuji, či nepodporuji výstavbu. 

Svou úvahu uvádím, že výstavbou domu se nám všem zhodnotí i naše 

nemovitosti, jelikož občanská vybavenost v obci bude na maximu. Dále 

věřím, že někteří občané přispějí i vyšší částkou a moji snahou bude i získat 

finanční podporu do sbírky od firem, které s obcí spolupracují na bázi – obec 

objednavatel – firma dodavatel. A nyní budu rád, pokud by dané firmy 

přispěly nám na občanskou vybavenost. Pokud se stavba nebude realizovat, 

všem dárcům se finanční částka vrátí. 

Samozřejmě danou sbírku musí odsouhlasit zastupitelstvo obce, 

potažmo Krajský úřad Královéhradeckého kraje  

Závěrem nyní shrnu moji představu, která sice může narazit ještě na 

X neznámých, ale nyní to cítím následně. Na jedné straně jsem si vědom, že 

získat 63% na výstavbu daného domu, se nemusí za náš život opakovat. Ba, 

spíše jsem zcela o tom přesvědčen. Na druhé straně je tu riziko 

nepředvídatelného výpadku příjmu do rozpočtu obce Stračov, jelikož covid 

a daňové změny jsou velkou neznámou – tohle beru jako největší riziko. 

A jak tedy získat cca 12 mil. Kč.  Velkou výhodou je, že obec Stračov 

hospodaří dlouhodobě velmi úspěšně, což nám na účtu kumuluje investiční 

hotovost cca 5 mil. Kč. Jsem přesvědčen, že pokud začneme a sami 

podpoříme výstavbu našim finančním darem, tak moje pozice na vyjednávání 

                                                       Co nového v naší obci? 
 



   

                                       Obrazem – posvícení ve Stračově 
 

A jak tedy získat cca 12 mil. Kč.  Velkou výhodou je, že obec Stračov 

hospodaří dlouhodobě velmi úspěšně, což nám na účtu kumuluje investiční 

hotovost cca 5 mil. Kč. Jsem přesvědčen, že pokud začneme a sami 

podpoříme výstavbu našim finančním darem, tak moje pozice na vyjednávání 

další dotace bude úspěšná. Přál bych si získat podporu od další samosprávy, či 

jiného subjektu cca kolem 3 mil. Kč, tj. 10 %. Chybět nám tedy bude 5 mil. 

Kč. 

Na úplný závěr Vám děkuji za přečtení mého příspěvku až do konce. 

Omlouvám se, že je tak dlouhý, ale i ta investice a dotace není každoroční 

menu pro obec Stračov, to mi věřte. Samotnému se mi z toho motá hlava. 

Člověk neví, zdali má před sebou velkou radost či starost, stejně jsem se cítil i 

při oznámení dané události. Pevně věřím, že se společně dobře rozhodneme 

a společně to zvládneme, tak či onak. 

Budu rád za Vaše názory – osobní, korespondenční: starosta@stracov.cz, 

telefonické: 721 384 220. 

 

Fotografie laskavě poskytla paní Kloučková.  

                                                       Co nového v naší obci? 
 



 
  

                                               Pár slov o dění v obci Klenice 

                                                         Co nového v Klenici? 
 

Mnoho se toho neudálo, tak opravdu jen pár vět.  

      Od 24. srpna do konce října 2020 probíhala plánovaná oprava silnice – 

nový potah a zpevnění krajnice. Asi to většina z vás zažila na vlastní kůži, 

když jsme museli čekat v koloně. Při pokládce nového asfaltu jsme 

nemohli někteří ani vyjet.  

       Ostříhali jsme růže a keře, které zasahovaly do chodníku. Na 

prostranství před rybníčkem jsme zastřihli některé keře a růže. 

V prosinci osadíme truhlíky na autobusových zastávkách zimní výzdobou.  

       Srazy občanů ani nás žen se nekonaly. Snad se zdravotní situace zlepší 

a budeme si opět plánovat další posezení.  

       Ještě pár fotografií – jak si někteří lidé pletou přírodu s odpadkovým 

košem. První snímek je za autobusovou zastávkou směr Hořice, druhý – 

příkop za Klenicí cca 300m směr na Černůtky. 

 

       Ráda bych vás všechny pozvala na sobotu 9. 1. 2021 od 15 hodin 

na koncert Veroniky Vašíčkové za doprovodu kapely Živaňanka, který 

se uskuteční v kostele ve Stračově.  

 

         Ráda bych popřála všem příjemné prožití nastávajících svátků, 

aby rok 2021 byl lepší než ten letošní, dětem návrat do školních lavic 

a dospělým do zaměstnání. 

         Hlavně všem zdraví, bez kterého to nejde.  

Marie Kráčmarová 

 

Autorkou fotografií je paní M. Kráčmarová 



                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorkou fotografií je 

M.Bousová 

                                         Co nového ve spolcích naší obce? 
 

Z Hvězdy na Hvězdu 

 

 I když byl letošní rok skoupý na osobní setkání, v TJ se nám 

podařilo zorganizovat několik hezkých akcí. 

 Novoroční den by již neobešel bez pochodu na Hvězdu. Sešli jsme 

se při výroční schůzi, kde jsme zrekapitulovali rok předešlý. Lyžáčku letos 

nepřálo počasí, vyrazili jsme sice v hojném počtu, ale lyže jsme ani 

neobuli, neboť sjezdovka byla spíš na brusle. 

 Sokolský ples již byl poznamenán chřipkovou epidemií, místo celé 

kapely nás k tanci doprovázel jeden hudebník. Jeho radost z produkce se 

přenesla i na nás, a tak jsme křepčili až do ranních hodin. 

 Za červen patří poděkování všem, kteří nám přispěli starým 

papírem. 

 Po první vlně opatření, se děti i ženy sešly ke společnému cvičení 

čtyřikrát. Po prázdninách bohužel jen jednou. I tak zažádala naše vedoucí 

Marcelka Bousová o dotace a žádost byla vyslyšena MŠMT, které nám 

přikleplo na podporu cvičení dětí částku 34.650 Kč. 

 Letos zkusila štěstí opět, tentokrát s částkou 36. 250 Kč. 

 Těšíme se, že si budeme moci všichni společně připít u rozsvěcení 

vánočního stromku ve zdraví a pozvat vás všechny na Novoroční pochod 

na Hvězdu. 

 

Za TJ Sokol Stračov 

Hana Klicperová 

 

                                                               TJ Sokol Stračov 
 

                                       Spolek přátel šipek  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografie poskytl M. Bulíček 

 

 

  

                                                    Rybářský spolek Stračov 
 

                                                                     SDH Stračov 
 

                                       Co nového ve spolcích naší obce? 
 

Vážení rybáři a rybářky, za Rybářský spolek bych tu měl pár slov. 

V letošním roce se toho popravdě ve spolku moc nedělo. Na jaře bylo 

v plánu ostříhat vrby kolem rybníka. Bohužel nám to situace s první vlnou 

covidu nedovolila. Po rozvolnění bylo již pozdě a stromy byly v plném 

růstu. Prozatím tuto akci plánujeme na začátek roku 2021, snad se to 

vydaří.  

Na dětském dni jsme s dětmi lovili symbolické rybky a pomáhali 

s přípravami a organizací dalším spolkům v obci. Bohužel se nám 

nepodařilo uskutečnit tradiční dětské rybářské závody. Ať už vtom bylo 

trochu covidu, opatření, nebo času, který nám scházel, tak začaly 

prázdniny. Závody se musely pro letošní rok bohužel zrušit. Ale 

nezoufejte, v roce 2021, pokud nepřijde opět nějaká nepřízeň osudu, 

závody zase budou.  

V předposledním listopadovém týdnu proběhl výlov rybníka Stávka 

ve Mžanech, odkud nám bylo věnováno do osádky požární nádrže několik 

krásných karasů o velikosti 30 – 40cm. Tudíž napište Ježíškovi o nějaké to 

pořádné „mořské“ vybavení na ty naše obry.  

Ještě bych si dovolil trošku odbočit od spolku, ale u ryb zůstaneme. 

Petr Vít a já jsme vytvořili kaprařský tým „Carp Team Stračov“ 

a reprezentovali jméno obce na několika závodech. K největšímu úspěchu 

patří asi 2. místo na Memoriálu Vlastimila Vondry, který se konal 

začátkem září na Brodském rybníku, 4. místo a výhra sektoru na týmových 

závodech na Machači, 4. místo a výhra sektoru na týmových závodech na 

rybníku Valcha u Vlašimi.  Poslední velké 100hodinové závody Czech 

boilies cup pořádané na jezeru Štít u Chlumce nad Cidlinou bohužel 

opatření přesunula na příští rok.  

Na závěr bych vám chtěl popřát za náš spolek popřát hromadu 

zdraví, pevné nervy, štěstí a lásku, pod stromečkem co nejvíce náčiní na 

rybařinu a do nového roku jen to nejlepší.  

 

Michal Bulíček 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografie poskytla MŠ Stračov 

  

                                          Provoz MŠ v době COVID-19 

V této nelehké době jsme se snažili zachovat provoz MŠ Stračov v době 

od 6:30hod. do 16:00 hod. Oslabením personálního obsazení od 14. 11. 

2020 z důvodu uzavření ZŠ (COVID-19, zaměstnanci čerpají OČR), jsme 

byli nuceni přistoupit k nouzovému provozu. 

Po dohodě se zřizovatelem MŠ jsme rodiče požádali vzhledem 

k nouzovému stavu a krizovým opatřením, aby využívali školku pouze 

v nezbytně nutných případech. Dále jsme prosili rodiče, kteří jsou na 

mateřské dovolené, pracují z domova, či čerpají OČR na dítě školou 

povinné, aby si své děti nechávali doma. Pro PŘEDŠKOLÁKY, kteří 

mají rok před zahájením školní docházky je docházka do MŠ povinná. 

I v tomto nouzovém provozu plníme Školní vzdělávací program – 

tvoříme, zpíváme, cvičíme, připravujeme se v adventním období na 

očekávané Vánoce.  Tato doba nám neumožňuje společné a veřejné akce. 

Uvádíme alespoň několik příspěvků z naší činnosti v MŠ – viz foto. 

S dětmi jsme vytvořili vánoční ozdoby a v průběhu vycházky jsme 

vánočně oblékli stromek v naší obci.  

Všichni si uvědomujeme, že pro Vás, ani pro nás, tato situace není 

příjemná. 

Věřme a přejme si, aby se brzy vše vrátilo do normálu. Velmi si vážím 

spolupráce všech, kteří nám v této době pomáhají. 

      Přeji Vám hlavně zdraví, ať Vás COVID- 19 nezasáhne a pokud 

možno klidné dny. 

Eva Kollertová  

ředitelka MŠ 

 

                                          Pod pokličkou v naší mateřince 
 



  

                                              Rozsvěcení vánočního stromu 
 

Vážení spoluobčané Stračova a Klenice, vzhledem k aktuálním 

hygienickým opatřením bude náš vánoční strom rozsvícen v neděli 

29. 11. 2020 od 17 hodin, bohužel bez našeho již tradičního adventního 

setkání.  

Až se tedy půjdete na strom podívat, nezapomeňte si prohlédnout naše 

jesličky, které se letos rozrostly o sochy světlonoše, oveček a o krásnou 

kometu. 

Jménem celého zastupitelstva bych vám chtěl popřát klidné prožití 

vánočních svátků, které letos asi proběhnou jinak, než jsme zvyklí, hodně 

štěstí a zdraví vám i vašim blízkým. 

 

Michal Bulíček  

 

 



 

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

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

 

Za tipy na akce budeme rádi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I vy nám můžete zaslat zajímavý článek do našeho obecního zpravodaje 

nebo vaše připomínky ke zlepšení na email skzpravodaj@seznam.cz. 

Z tohoto emailu zasíláme pravidelné výzvy včetně data uzávěrky, proto 

nám neváhejte napsat a zařadíme vás mezi pravidelné příjemce našich 

emailů. 

 Další termín pro uzávěrku článků bude 18. března 2021 !!! 

Petra Součková a Ilona Bulíčková 

 

KDY ČAS KDE CO  

9.1.2021 15:00  Kostel sv. Jakuba 

ve Stračově 

Koncert Veroniky 

Vašíčkové a kapely 

Živaňanka 

                          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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Vážení spoluobčané, 

 

na úplný závěr vánočního zpravodaje roku 2020 jsem si nechal 

poděkování. Za nás za všechny spoluobčany Stračova a Klenice, 

jménem svým i Vaším, chci poděkovat za dlouholetou práci pro obec 

Stračov paní Věře Kabelkové a paní Jarmile Tomkové. 

 

Ano, po dlouhých desítkách let ukončily svoji dlouholetou práci pro 

obec Stračov. Paní Věra Kabelková na pozici knihovnice i kronikářky 

a paní Jarmila Tomková na pozici účetní obce Stračov.  Vážené dámy, 

od srdce píši, že mi bylo velkou ctí s Vámi spolupracovat! Velice Vám 

děkuji za svědomitou, pečlivou a zodpovědnou práci pro obec 

a v neposlední řadě i za trpělivost se mnou. Přeji Vám hodně zdraví 

a budu velice rád, až Vám poděkuji jménem zastupitelstva obce 

Stračov na první veřejné schůzi zastupitelstva v roce 2021. 

 

Závěrem pro přehled píši, že po vzájemné dohodě bude mít knihovnu 

obce Stračov na starost paní Irena Tylšová, kroniku obce Stračov paní 

Ilona Bulíčková a účetnictví obce Stračov paní Petra Voňková (slečna 

Kristýna Posejpalová - na mateřské dovolené). 

 

Luděk Homoláč – starosta obce Stračov 

mailto:skzpravodaj@seznam.cz
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