
 

 

 

 Letní zpravodaj obcí 

Stračov a Klenice 

Vážení spoluobčané Stračova a Klenice.  

 

V jarním zpravodaji jsem úvodem 

psal o zdravotní situaci s nemocí 

koronaviru – COVID-19, která se v naší 

společnosti a i celosvětově odehrává 

a nelze ji zastavit.  Každopádně lze 

konstatovat, že jsme to společně zvládli 

velice dobře a nikdo danou nemoc v obci 

neprodělal. Jak bude nemoc zasahovat do 

našich životů v budoucnu, bezesporu 

ukáže čas. Zdali, to si zajisté všichni 

přejeme, je daná životní kapitola za námi 

anebo se s danou nemocí musíme naučit 

žít. 

 

 Zdravotně se nás tedy nemoc 

nedotkla, finančně se rozpočtu obce 

Stračov daná událost dotkla. V současné 

době je rozdíl na příjmové stránce pro 

obec Stračov mínus cca 400 000 až 

500 000 Kč.  Dále lze obecně poznamenat, 

že se daná situace dotkne jednotlivých 

pracovních oborů, co do výše odměňování 

zaměstnanců, hrubého zisku firem, či i 

případné samotné zaměstnanosti. To vše 

bude mít dopad i na rozpočet obce 

Stračov, pokud nedojde ke kompenzaci ze 

strany státního rozpočtu ČR.  O to více 

budeme muset našetřené finanční zdroje, 

z minulých let, s rozvahou investovat 

a s ostražitostí, respektem sledovat 

příjmovou složku obce.  

Úvodní slovo starosty 
 

 V jarním zpravodaji jsem psal 

v krátkosti o rozpracovaných úkolech. 

Navážu na ně s tím, že veškeré případné 

podrobnosti vám rád sdělím na veřejném 

zasedání zastupitelstva obce Stračov, které 

se koná dne 26.6.2020 od 18 hodin 

v „klubovně“ ve Stračově. Dle počasí – 

venku či uvnitř.  

 

Začnu opět Klenickým lesem.  

Beru jako velký úspěch, že se nyní bavíme 

cca max. o 100m3 dřeva, které je 

zapotřebí prodat. Nyní se snažíme, co 

nejvíce na různých grantech a dotacích 

zajistit finanční příjmy pro obec Stračov, 

na zmírnění ztrát, za totální zničení lesa 

kůrovcem. Ekonomické vyhodnocení vám 

sdělím až bude daná věc zcela uzavřena, 

předpoklad přelomu roku 2020/2021.  

Stavební parcely Pod parkem.  

Kompletní projektová dokumentace pro 

územní řízení je od února předána na 

stavební úřad Nechanice. V současné době 

jsme byli vyzváni stavebním úřadem 

o doplnění o hydrologický posudek 

s odkazem na blízký rybník. Každopádně 

bližší informace oznámím 

na zastupitelstvu obce Stračov.  

 

 

Park Stračov. Kontrola dotačního 

projektu v částce cca 650 tis. Kč proběhla. 

Čekáme na poslední resumé, zdali jsme 

splnili všechny požadavky pro udělení 100 

% dotace. Opakuji, vše je směřováno tak, 

jak jsem se domluvil s okolními vlastníky 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo 2/2020   Červen 2020 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Park Stračov.  

Kontrola dotačního projektu v částce 

cca 650 tis. Kč proběhla. Čekáme na 

poslední resumé, zdali jsme splnili 

všechny požadavky pro udělení 100 % 

dotace. Opakuji, vše je směřováno tak, 

jak jsem se domluvil s okolními 

vlastníky nemovitostí, tj. na způsobu 

provozu a všech záležitostí směřující 

k bezpečnému provozu pro naše děti. 

Ubezpečuji občany, že jejich 

připomínky řeším v souladu se všemi 

zúčastněnými. 

Multifunkční dům Stračov.  

V dané věci jsme opět postoupili 

o krok dál, tj. zajistil jsem opravu 

projektu a to tak, abychom mohli podat 

žádost o dotaci na výstavbu daného 

objektu ze 70 % z Evropských fondů. 

Každopádně žádost se podala v červnu 

2020 a nyní budeme čekat na výsledek. 

Ať dopadne výsledek kladně či záporně 

– musí proběhnout diskuze s občany 

nad daným tématem, jak ho 

v budoucnu dál uchopit.  Když nebude 

možné získat dotaci na výstavbu celého 

domu, jsem zcela pro přepracování 

dokumentace.  

Chodník Klenice.  

Závěrečná zpráva zrealizována. 

Dotační částka 1 008 821 Kč 

proplacena, ale ještě není „všem dnům 

konec“.  Musíme zajistit kolaudaci 

daného chodníku, rovněž i zajistit 

převod pozemků pod samotnou 

stavbou, kterou řešíme minimálně od 

roku 2010. Pokud obě dvě podmínky 

nezajistíme do 3/2021 budeme muset 

danou dotační částku vrátit. Rovněž 

samotná kontrola úředníky 

z Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

proběhne až na podzim 2020. 

Plánované investice a realizace 

projektů na rok 2020, o kterých jsem 

psal v minulém čísle, v krátkosti 

popíšu a na veřejném zasedání 

doplním.  
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Výstavba parkoviště pro Mateřskou školu 

Stračov pod kostelem sv. Jakuba. 

Dokumentace pro výběrové řízení se 

zpracovává. Dotace nám na výstavbu cca 

30 % nákladů byla odsouhlasena. 

Parkoviště pro cca 7 aut bude zbudováno 

cca srpen – říjen 2020.   

Dále byl, opět na podnět obce, „zvednut 

slib pana hejtmana France“ 

na rekonstrukci – hlavní průjezdové cesty 

Stračovem, tj. od sochy sv. Jakuba po 

křižovatku na Milovice. K dané věci Vás 

budu podrobně informovat na 

zastupitelstvu obce dne 26.6.2020.  Je to 

na dobré cestě, ale vše záleží, jak k dané 

věci přistoupí vlastníci pozemků k přilehlé 

silnici. Bez jejich součinnosti a hlavně 

souhlasu k povolení dočasného záboru,  

prodeji pozemků pod současnou cestou 

určenou k rekonstrukci, nemůže daná 

akce proběhnout. Dále navrhuji, 

abychom po úspěšné „septikové akci“, 

která je dávána za vzor všem obcím 

v regionu, se zamysleli nad tématem 

sucho – dešťová voda – vsakování – 

podzemní voda atd. Zde vidím další 

možnost, jak udávat směr a realizovat 

jednoduchá smysluplná opatření, která 

budou mít i případnou finanční podporou. 

Závěrem. Moc vám děkuji, že jste 

svojí účastí podpořili naše společné akce 

se spolky obce Stračov, tj. čarodějnice, 

dětský den. Pevně věřím, že se opět 

společně setkáme dne 26.6. 2020 od 18 

hodin na veřejném zasedání zastupitelstva 

obce Stračov a posléze i na samotné 

Stračovské pouti.  

Přeji Vám klidné a hezké 

prázdniny, dětem hodně kamarádů 

a k vysvědčení samé jedničky. 

 

 

Luděk Homoláč – starosta obce 

Stračov 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autorkou všech fotografií je paní 

M. Kráčmarová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Co nového v Klenici? 
Dobrý den z Klenice. 

            

Protože jsem do Jarního zpravodaje 

příspěvek nezaslala, chci vám akce 

přiblížit nyní. 

Druhou sobotu v lednu jsme, již 

třetím rokem, pořádali koncert 

v kostele Svatého Jakuba ve Stračově. 

Zazněly zde vánoční písně a árie 

v podání paní Veroniky Vašíčkové za 

doprovodu kapely Živaňanka. Letos 

přišlo více posluchačů z okolních obcí 

než domácích. Někteří dokonce paní 

Veronice osobně poděkovali. 

Za podporu a spolupráci děkujeme 

obecním zastupitelům. Viz foto. 

V pondělí 9. března jsme navštívili 

Talkshow Haliny Pawlovské, která se 

konala v Lázních Bělohrad v Tree of 

Life v sále Romantica. Hosty „Na 

větvi s Halinou“ tentokrát byla 

zpěvačka Leona Machálková a bavič 

Josef Alois Náhlovský. Vyprávění 

hostů prokládala paní Machálková 

písněmi ze svého repertoáru. Ani jsme 

se nenadáli a hodina uběhla jako voda. 

Na další dvě hodinky jsme se přesunuli 

do restaurace Na Mostě, kde jsme 

lehce povečeřeli a popovídali si. 

Součástí posezení bylo předání kytičky 

ke dni žen. Jako vždy nás odvezl pan 

Jaroslav Mádle. Děkujeme. Viz foto. 

Druhé čtvrtletí letošního roku nám 

prostoru pro společná setkání mnoho 

nedalo – koronavir. Každý se 

s karanténou musel vypořádat po svém. 

Některým přišlo toto období vhod. 

Nikam nemuseli pospíchat, 

nestresovali se v práci, nemuseli si 

říkat – mám ještě udělat to a to, zařídit 

tohle apod. 

 

 

Měli čas na své zahrádky, práci na 

domě, chalupě, autě apod. Hlavně měli 

čas se více věnovat rodině. Děti byly 

rádi, že nemusí do školy. Některým, 

naopak tento klid nevyhovoval. Což se 

lidem v obcích a malých městech 

stávalo jen zřídka. Musíme doufat, že 

nákaza  je již na ústupu a hlavně se 

nevrátí v jiné formě. Snad jsme se 

poučili a budeme si více užívat 

společných chvil, které ještě tady spolu 

máme. 

Vraťme se zpět k nám –  do Klenice.  

Byl dokončen chodník po levé straně 

ve směru na Hradec Králové, vysázeny 

ovocné stomy, nataženo pletivo. O tom 

se více dozvíte z příspěv-ku pana 

starosty. Ostříhali a vypleli jsme 

Měli čas na své zahrádky, práci na 

domě, chalupě, autě apod. Hlavně měli 

čas se více věnovat rodině. Děti byly 

rádi, že nemusí do školy. Některým, 

naopak tento klid nevyhovoval. Což se 

lidem v obcích a malých městech 

stávalo jen zřídka. Musíme doufat, že 

nákaza  je již na ústupu a hlavně se 

nevrátí v jiné formě. Snad jsme se 

poučili a budeme si více užívat 

společných chvil, které ještě tady spolu 

máme. 

Vraťme se zpět k nám –  do Klenice.  

Byl dokončen chodník po levé straně 

ve směru na Hradec Králové, vysázeny 

ovocné stomy, nataženo pletivo. O tom 

se více dozvíte z příspěv-ku pana 

starosty. Ostříhali a vypleli jsme 

tavolníky podél státní silnice. Vyměnili 

petrklíče v truhlících na autobusových 

zastávkách za muškáty, osázeli jednu 

stranu maceškami, které nám daroval 

pan Bejr – děkujeme. 

Jedna akce proběhla – pálení 

čarodějnic. Opekli jsme si špekáčky, 

zapili je a popovídali si.  

 

Doufám, že v příštím zpravodaji vám 

budu moci popsat více akcí, které 

proběhnou. 

 

                                                                                                                                                          

Přeji všem hlavně zdraví 

                                                                                                                                                             

Marie Kráčmarová 
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                    Co nového ve spolcích naší obce? 

 Drazí šipkaři, jelikož se opatření vzniklá pandemií koronaviru postupně ruší, je na 

čase dohrát naši šipkařskou ligu. Protože se na jaře všechny oslav, párty, sportovní 

akce atd. atd. zrušily a nahromadily se na léto, nebylo jednoduché vybrat nějaké 

volné termíny na dohrání naší letošní ligy (jsou to samé oslavy, párty, narozeniny, 

svatby, zábavy, sportovní akce atd. ). Už teď vím, že se spoustě z vás netrefím do 

volného termínu, ale bohužel není možné zavděčit se všem. Turnaje jdou pořádným 

spádem , tudíž ve třech týdnech odehrajeme tři kola.  

Poslední 7. kolo je samozřejmě spojené s večerní zábavou a opékáním krkovičky. 

Termíny nadcházejících kol:  

5. kolo: 5.7.2020 (neděle) od 18 hodin,  

6. kolo: 10.7.2020 (pátek) od 18 hodin,  

7. kolo: 18.7.2020 (sobota) od 14 hodin.   

Za Spolek přátel šipek Stračov  

Lukáš Kukla  
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Spolek přátel šipek Stračov 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Co nového ve spolcích naší obce? 

TJ Sokol Stračov – Zase spolu  

Stejně jako do škol se alespoň trochu 

života vrátilo i na hřiště a do tělocvičny 

naší TJ Stračov. K pravidelným 

tréninkům se začali scházet fotbalistky 

a fotbalisté pod vedením Martina 

Nesvačila a družstvo atletů do deseti let, 

které trénuje Kateřina Maternová. Jak 

jsme, k našemu velkému překvapení, 

zjistili, bronzová medailistka na 1500 m 

a juniorská mistryně ČR v běhu na 3000 

m roku 2016.  Malá skupinka jogínek 

z řad žen protahuje a natahuje svá těla po 

vzoru Zity Křovinové. 

 Věříme, že se na podzim život 

vrátí do starých kolejí, a tak Bousovi již 

plánují pravidelný zářijový výlet, na 

který jsou všichni zájemci srdečně zváni, 

chystáme další ročník lyžáčku pro děti 

a dojde i na tradiční podzimní drakiádu. 

 Aby se nám dařilo udržet 

zejména děti v pohybu a nalákali jsme do 

našich řad nejlepší trenéry, stále 

doplňujeme sportovní pomůcky a náčiní.  

 

 

 Zejména díky neutuchající snaze naší 

vedoucí Marcely Bousové, která sleduje 

podmínky dotací u různých institucí a 

posílá žádosti o ně. Letos nám MŠMT 

prostřednictvím dotace "Můj klub 2020", 

přiklepla na účet 34 650 Kč. Plánujeme 

zakoupit nebo jsme již zakoupili: cvičné 

překážky, pěnové oštěpy Vortex, 

gymnastická švihadla, ortopedickou 

podlahu pro malé děti, mety, míče, 

gymnastické stuhy s hůlkou, skládací 

malou trampolínu, školní hodiny. Část 

peněz věnujeme na mzdové výdaje pro 

trenéry. 

 Nemalý dík patří i obci, která nás 

podporuje nejen finančně, ale i zájmem o 

dění v našem spolku. 

 Těšíme se na „novou sezónu“, 

kdy se zase ve zdraví budeme moci 

scházet nejen při sportování. 

    

     

 Za TJ Stračov Hana Klicperová 

 Zejména díky neutuchající snaze naší 

vedoucí Marcely Bousové, která sleduje 

podmínky dotací u různých institucí 

a posílá žádosti o ně. Letos nám MŠMT 

prostřednictvím dotace "Můj klub 2020", 

přiklepla na účet 34 650 Kč. Plánujeme 

zakoupit nebo jsme již zakoupili: cvičné 

překážky, pěnové oštěpy Vortex, 

gymnastická švihadla, ortopedickou 

podlahu pro malé děti, mety, míče, 

gymnastické stuhy s hůlkou, skládací 

malou trampolínu, školní hodiny. Část 

peněz věnujeme na mzdové výdaje pro 

trenéry. 

 Nemalý dík patří i obci, která nás 

podporuje nejen finančně, ale i zájmem 

o dění v našem spolku. 

 Těšíme se na „novou sezónu“, 

kdy se zase ve zdraví budeme moci 

scházet nejen při sportování. 

     

  Za TJ Stračov  

Hana Klicperová 

 Autorka fotografie: J. Gukkertová 
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 Autorka fotografie: M. Bousová 
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Autoři fotografií – uniformy:  

P. Kulhánek, ostatní fotografie: 

M. Bulíček  
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SDH Stračov 
Dovolte mi pár slov za SDH Stračov.  

Situace nám bohužel neumožnila 

uspořádat tradiční jarní sběr železa. 

Vzhledem k virové pandemii byly 

SDH Stračov a JSDH Stračov 

požádány zastupitelstvem obce 

o pomoc. Bylo nabídnuto osobám nad 

65 let, nemocným a nemohoucím 

zařízení nákupů, dodání léků, roušek, 

prostě všeho nezbytného. Po 

přivezení objednané desinfekce se 

vydali členové JSDH Stračov 

k hasičárně ve Mžanech, kde 

desinfekci stáčeli do lahví, opatřili 

etiketami a vše připravili pro 

následnou distribuci do domácností. 

Tímto bych jim všem chtěl za 

veškerou pomoc a spolupráci 

poděkovat.  

Letošní pálení čarodějnic se bohužel 

neuskutečnilo v řádném termínu 

konce dubna, ale po rozvolnění 

omezení jsme si táborák udělali  

o měsíc později v pátek 29. května. 

 Hned druhý den jsme ve spolupráci 

s Obecním úřadem Stračov 

a ostatními spolky pomohli uspořádat  

dětský den. Pro děti jsme si připravili 

překážkovou dráhu, projížďku naší 

hasičskou Tatrou 805 a nesměla 

chybět ani pěna, za kterou děkuji 

Pavlu Hýskovi a SDH Mžany. 

Uplynulo pár dní a naplánoval se sběr 

železa. Počasí nám zase přálo jako 

k každým rokem, měli jsme sluníčko, 

teplo a elán do práce. Po našich 

obcích jsme sebrali úctyhodných 

4500kg šrotu a všem, kdo nám 

přispěli do sběru, děkujeme.  

Dále u nás proběhla porada Okrsku 9 

Kanonýr Jabůrek, kde se probírala 

činnost jednotlivých sborů v daném 

omezení. Jedním bodem projednání 

bylo konání okrskové soutěže, která 

by se předběžně měla uskutečnit 

během září. Dále máme již dříve 

zmiňované slavnostní uniformy, které 

si můžete prohlédnout na 

následujících fotografiích.  

 

Za SDH Stračov 

Michal Bulíček   

 

překážkovou dráhu, projížďku naší 

hasičskou Tatrou 805 a nesměla 

chybět ani pěna, za kterou děkuji 
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k každým rokem, měli jsme sluníčko, 

teplo a elán do práce. Po našich 

obcích jsme sebrali úctyhodných 

4500kg šrotu a všem, kdo nám 

přispěli do sběru, děkujeme. Dále u 

nás proběhla porada Okrsku 9 

Kanonýr Jabůrek, kde se probírala 

činnost jednotlivých sborů v daném 

omezení. Jedním bodem projednání 

bylo konání okrskové soutěže, která 

by se předběžně měla uskutečnit 

během září. Dále máme již dříve 
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Za SDH Stračov 

Michal Bulíček   

 

                    Co nového ve spolcích naší obce? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Pod pokličkou v naší mateřince 

Divadlo ve školce  
V pondělí 8. června přijelo do naší mateřské školy divadélko Koloběžka s veselou 

Námořnickou pohádkou o parníku jménem Pepina, který veze pět Pepků námořníků 

na cestu kolem světa. Tato pohádka plná legrace, různých postaviček, překvapení 

a bezva doprovodné hudby se nám moc líbila a skvěle naladila na letní dny.                              

Ivana Rychterová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autorka fotografií: V.Matušková 

Přerušení provozu MŠ o prázdninách  
Provoz MŠ bude přerušen v době od pondělí 13. 7. 2020 do pátku 14. 8. 2020. 

 

Obnoven bude v pondělí 17. 8. 2020. 

 

V této době budou zaměstnanci čerpat řádnou dovolenou. 

Přejeme všem dětem a jejich rodičům příjemné prožití prázdninových dní. 

 

                                                                                          Kolektiv MŠ Stračov 

 Zápis dětí do MŠ 
Zápis dětí do Mateřské školy Stračov pro školní rok 2020/2021 se konal od 2. 5. 

do 16. 5. 2020. V této době měli rodiče možnost podávat žádosti poštou, datovou 

schránkou, elektronicky nebo osobně 15. 5. 2020 bez přítomnosti dětí z důvodu 

COVID - 19. 

 

Bylo podáno 11 žádostí. Všem žádostem bylo vyhověno. 

 

                                                                                   Za MŠ Stračov 
 

                                                                           Eva Kollertová - ředitelka MŠ 
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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. 

 

 

 

 KDY ČAS KDE CO 

26.6.2020 18:00  Vzdělávací 
místnost Stračov 

Veřejné zasedání zastupitelstva 

5.7.2020 18:00 Vzdělávací 
místnost Stračov 

5. kolo Ligy SPŠ 

10.7.2020 18:00 Vzdělávací 
místnost Stračov 

6. kolo Ligy SPŠ 

18.7.2020 14:00 Vzdělávací 
místnost Stračov 
+ prostranství za 
OÚ 

7. kolo Ligy SPŠ + opékání kýty 

25.7.2020 19:00 Prostranství za 
OÚ 

Pouťová zábava  
(kapela Bylo nás pět)  

7.9.2020 bude 
upřesněno 

Prostranství za 
OÚ 

Posvícení – Zlatá hodinka  
(kapela Živaňanka) 

 

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. 

                                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  

Jsme na webu!  
 
Navštivte nás na adrese 
www.stracov.cz 
 

Strana 8 z 8 

 

  

mailto:skzpravodaj@seznam.cz
mailto:urad@stracov.cz
http://www.stracov.cz/

