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Úvodní slovo pana starosty
Létá listí mezi stromy,
poletuje mezi domy.
Stromy spolu závodí,
kdo jej nejdál odhodí.
Tenké, tlusté, kulaté,
cesty jsou už zaváté.

Sluníčko se rozloučilo,
s kytičkami, s travičkou,
na cestu jim zamávalo,
paprskovou ručičkou.
Jděte všichni honem
spát,
musím podzim přivítat.

Vážení spoluobčané Stračova a Klenice,
podzimním článkem do „Zpravodaje Stračova a Klenice“ Vás chci
v krátkosti seznámit s aktuálními věcmi, které v obci běží. Bližší
informace budou podány, případně Vaše dotazy zodpovězeny,
na veřejném zasedání zastupitelstva obce Stračov, které se uskuteční na
konci října 2021.
V předešlém svém příspěvku jsem se podrobně rozepsal o projektu
Multifunkční dům Stračov. Rovněž jsem Vás, jménem zastupitelstva
obce Stračov, zval na veřejné 28. zasedání zastupitelstva, kde byl
projekt dne 25. 6. 2021 podrobně panem Ing. Tomášem Noskem
představen. Děkuji všem přítomným občanům za účast, byla nejvyšší,
co za svoje patnáctileté funkční období pamatuji. Průběh diskuze
a připomínky či názory se nesly v duchu realizovat danou stavbu. Je
i nespornou skutečností, že nikdo nevznesl námitku, aby se stavba
nerealizovala. Po tříhodinovém představení projektu a diskuzi
zastupitelstvo obce Stračov odsouhlasilo realizaci projektu, tzn.
podepsat smlouvu o dílo s vítěznou firmou DCI Czech a.s., s nejnižší
nabídnutou cenou za zhotovení - 33,52 mil. Kč vč, DPH. Celkově se
zúčastnilo výběrového řízení 5 firem, nejvyšší nabídka 37,2 mil. Kč.
V současné době probíhají k projektu dvě paralelní činnosti. Na jedné
straně již započala demolice fary a přilehlé stodoly a na druhé straně se
musí vše administrovat na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, aby bylo
vše z hlediska dotací v pořádku a získali jsme registrační list dotace.
Registrační list lze získat až po výběru zhotovitele a podpisu smlouvy
o dílo s daným zhotovitelem.

Samozřejmě i vnímám názor jednotlivců, že byla škoda opuštěnou faru zbourat. Na dané věci jsem
připraven zcela odpovědět na veřejném zasedání, nicméně mi nedá, abych jen v krátkosti takto na
dálku nezareagoval. Faru jsme koupili 10. 1. 2007 v exekuci, již s výhledem na realizaci domu se
sálem. Již tehdy musím poděkovat Jardovi Demlovi ze Stračova, že nedražil faru proti zájmu obce
Stračov. Dále jsme koupili přilehlé pozemky od cca 5 fyzických osob pro projekt, který byl stavebním
povolením od roku 2009 povolen, a to vždy s jasnou vizí pro výstavbu Multifunkčního domu
a víceúčelového hřiště Stračov. Faru i stodolu shlédli památkáři, kteří v rámci několik přestaveb fary
nebyli proti zařazení lokality do brownfieldu v rámci ČR. Další využití fary bychom v rámci
jakéhokoliv projektu směřovali pouze a pouze na vznik 2 sociálních bytů o celkových 4 místnostech
s investicí, dle mého odhadu, 6-8 mil. Kč pro cca 8 lidí, anebo ji nechat, jak je.
Dle toho jsem přesvědčen, že jsme se rozhodli správně pro realizaci daného domu, jelikož prospěch
bude mít ze stavby přes 300 občanů žijících v obci. A to je to, co i u mě převládlo - aby fara jakožto
„dům občanské vybavenosti v 19. století pro naše předky“ ve velmi špatném stavu byla nahrazena
stavbou „občanské vybavenosti pro současné občany“. Zajisté bychom se dívali v rozpacích, kdyby se
nám nepodařilo koupit faru v exekuci a ani dojednat nákup pozemků a vznikl by zde jeden bungalov,
či „satelitní čtvrť“ s 9 rodinnými domy.
Takže nejdůležitější je, že je stále zachován i ráz daného území – tj. místo setkávání nás všech.
V krátkosti bych chtěl napsat k multifunkčnímu domu ještě jednu informaci - že byl zřízen i účet pro
veřejnou sbírku na výstavbu Multifunkčního domu Stračov. V současné době je na sbírce cca
61 000 Kč. Bližší informace ke sbírce jsou uvedeny níže, včetně návrhu děkovného listu pro dárce
(jelikož sbírka musí mít i pravidla dle GDPR atd., případný dárce musí souhlasit s výtiskem
děkovného listu). Zde bych Vás chtěl, jménem svým a zastupitelstva obce Stračov, požádat o případný
příspěvek. Jedná se hlavně i o symbolické gesto nás všech, že ta stavba je NAŠE. Děkuji.
Další bližší podrobnosti k multifunkčního domu, rekonstrukci vodní nádrže v obci Klenice, dále
k obnově vozového parku u „hasičů“, atd. Vás bude zastupitelstvo informovat na zasedání
zastupitelstva obce Stračov na konci října 2021.
Poslední informace je k parkování aut v obci Stračov. Opakovaně jsem chtěl této situaci předejít
a vždy jsem Vás vyzýval, abychom parkovali na veřejném prostranství zodpovědně. Bohužel, i přes
naši snahu, se tak u všech neděje, a proto jsem i nucen na výzvu občanů žijících v obci Stračov,
dopravního odboru MMHK a Policie ČR sdělit, že budeme muset danou situaci řešit. Parkování
v křižovatkách, které brání výhledům při vjíždění z vedlejších silnic na hlavní, je neakceptovatelné.
Do konce roku s dopravním projektantem projdeme lokality „oblíbených míst parkování“, které se
vyhodnotí, zdali jsou bezpečné či ne, jaká se budou muset udělat opatření pro bezpečné vyjíždění
z vedlejších silnic. Dále zastupitelstvo obce Stračov projedná další lokality pro bezpečné parkování,
které budou k dispozici lidem. Nicméně – je snad i na zdravé úvaze nás všech, že když mám rodinný
dům a velký dvůr, že parkovat na veřejném prostranství jen kvůli tomu, že je to pro mě je pohodlné,
není SPRÁVNÉ. Nechtěl bych se dožít jakéhokoliv neštěstí, a proto Vás žádám, ZAMYSLEME SE
NAD TÍM. DĚKUJI.

Závěrem.
Závěrem svého příspěvku bych rád poděkoval za výbornou spolupráci zastupitelům, dále
místostarostům – Ondrovi Kulhánkovi a Michalovi Bulíčkovi za zorganizování programu
„Zlaté posvícenské pondělí“, které opět proběhlo za hojné účasti návštěvníků. Poděkování
patří i všem spolkům v obci, že i v průběhu léta a na začátku nastupujícího podzimu
organizovaly a organizují pro nás všechny zábavné, sportovní a společenské programy!
Luděk Homoláč

Shromažďování finančních prostředků na zpracování prováděcí
dokumentace a výstavbu Multifunkčního domu Stračov

Osvědčení
o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky
Krajský úřad Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové jako orgán příslušný dle
§ 4 odst. l zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon
o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o veřejných sbírkách“)
osvědčuje, že dne 08.02.2021 přijal oznámení obce Stračov, se sídlem Stračov 2, 503 14
Stračov, IČO 00269638, o konání veřejné sbírky v období od 08.03.2021 do 31.12.2021.
Přijaté oznámení o konání veřejné sbírky splňuje náležitosti dle § 5 odst. 1 a 2 zákona
o veřejných sbírkách a účel sbírky – shromažďování finančních prostředků na zpracování
prováděcí dokumentace a výstavbu Multifunkčního domu Stračov - není v rozporu s tímto
zákonem.

Způsob konání:
• shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu č.
6004556329/0800, Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
• sběracími listinami
• pokladničkami
• prodejem předmětů – výše příspěvku 50 Kč
• složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobu

Co nového v naší obci?
Přemístění nádoby na použité tuky
Po dobu výstavby multifunkčního domu bude sběrná nádoba umístěna ,,na
place“ za pergolou. Prosíme o udržování pořádku v okolí, tuky vyhazujte
v dobře uzavřených PET lahvích.

Zdroj: www.stracov.cz

Otevírací doba klubovny
Přijďte posedět do Stračovské klubovny a dát si něco dobrého. Těšit se
můžete na pivko Radegast nebo točené nealko Birell-pomelo.
V chladnějších dnech přijde vhod výborná káva, lattéčko nebo
cappuccino
K jídlu klubovna nabízí toasty, pizzu, foccaciu nebo
utopence.
Otevírací doba je v úterý, pátek a sobotu od 17 hodin a v neděli od 16
hodin.
Novinky a pozvánky můžete sledovat i na facebookových stránkách
Klubovna Stračov.

Hudební zakončení léta a zlatá hodinka
V sobotu 4. září 2021 se ,,na place“ uskutečnil koncert skupiny ANI
KROCK. Účast místních byla menší, než jsme po covidových
zákazech kulturních akcí očekávali, ale kdo přišel, neprohloupil.
Věříme, že se nejednalo o poslední koncert u nás ve Stračově a těšíme
se tedy na další akci s touto skupinou.
V pondělí 6. září 2021 pořádala obec tradiční zlatou hodinku.
K poslechu zahrála kapela Živaňanka, která vytvořila krásnou
odpolední atmosféru, společně s hřejivým sluníčkem. Děkujeme obci
za přípravu prostor a klubovně za občerstvení.

Foto: www.stracov.cz

Co nového v naší obci?
Vítání nových občánků
V neděle 5. září 2021 proběhlo dlouho očekávané vítání občánků. Kvůli
covid situaci bylo již jedno vítání zrušeno, a tedy nyní čekalo na uvítání
devět dětí.

Vše se uskutečnilo venku na prostranství před zámkem

a naplánováno bylo i nádherné, teplé počasí.
Slavnostní okamžik zahájil pěvecký soubor Kaštánek se dvěma
písničkami, následoval proslov pana starosty Luďka Homoláče, poté
přednesly básničku Vanesska Ersepke a Klárka Charvátová. V tu dobu již
začaly být děti netrpělivé a nastalo samotné uvítání – rodiče se podepsali
do pamětní knihy, maminky převzaly květinu, tatínkové obálku
s blahopřáním a finančním darem od obce a děti si odnesly pamětní list
a krásné hračky. Slavnostní akt byl zakončen opět písničkami pěveckého
sboru Kaštánek.
Tímto bych ráda poděkovala obci za organizaci, sboru Kaštánek,
Vanessce a Klárce za kulturní vsuvku, Matěji Krátkému za fotografování,
klubovně za organizaci občerstvení, Ottovi Hájkovi a Kryštofovi
Hlavatému za ozvučení. A v závěru dětem, za jejich trpělivost 😊

A kdo byl uvítán mezi nové občánky?
Kluci 😊

Holky 😊

Patrik Zejda

Julie Hledíková

Vojtěch Kulhánek

Amálie Kuklová

Oliver Buřil

Zoe Tomková

Bedřich Schramek
Foto: M. Krátký
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TJ Sokol Stračov
Tak jako v předešlých letech, zahájili jsme i letošní rok zářijovým výletem.
Tentokrát do Babiččina údolí.
V sobotu 18. září ráno jsme se za drobného deště sešli na návsi. V 8 hodin
jsme vyjížděli směr Česká Skalice. Autobus byl téměř do posledního místa
zaplněn, výletu se zúčastnilo 48 osob.
Z autobusu jsme vystoupili v Červené Hoře a odtud jsme šli podél řeky Úpy
Babiččiným údolím až k zámku Ratibořice. Cestou jsme z údolí odbočili
k zřícenině hradu Rýzmburk a do dnešních dní zachovalému Rýzmburskému
altánu. Právě pánové z Rýzmburka byli zakladateli obce Stračov. Konkrétně
bratři Pešek a Mladota ze Stračova a na Rýzmburku byli těmi, kdo založili
naši obec. Třmen a modrá barva ve znaku naší obce je převzata z jejich erbu.
Foto: M. Bousová

Po krátké odbočce jsme se vrátili zpátky k řece a společně pokračovali
k Viktorčinu splavu. Za podpory Pavla Kulhánka tady paní prodávala
výborné domácí nanuky, kterým spousta z nás neodolala.
Odsud už jsme šli každý sám podle vlastního uvážení. Někdo navštívil Staré
Bělidlo, někdo zašel do Rudrova mlýna, někdo si prošel zámecký park. Toho
využili hlavně ti, kteří s námi nešli celou cestu, ale pan řidič je zavezl až do
centra Ratibořic.
Dobrý oběd, kávu případně zmrzlinu si vychutnali asi všichni. Počasí k nám
bylo celý den shovívavé, nikdo nezmokl. Drobný déšť se opět snášel, když
jsme o půl čtvrté odjížděli z Ratibořic.
-------------------------------------------------------------------------------------------Draci by měli vylétnout opět na Podzimní šlápotě, kde si společně opečeme
buřtíka, posedíme a snad i ochutnáme domácí zmrzlinu. Bude se konat
23. října 2021.
Až budete číst tento článek, bude i po „Loučení s létem“, které proběhlo na
koupališti a bylo zakončeno zapálením hromady roští. Pro děti si děvčata
Havrdova nachystala tvoření s podzimní tématikou a TJ Sokol připravil
několik pohybových aktivit.
A protože je ve zdravém těle, zdravý duch, pojďte jej posilovat s námi:
Třeba v 18 hodin na středeční hodinu jógy nebo v jiný den si zatančit na
aerobik nebo Zumbu. Robátka s maminkami se budou opět pravidelně
scházet každé pondělí v 9 hodin a k dispozici je samozřejmě i posilovna
s běhacím pásem.
Hanka Klicperová a Marcela Bousová

Foto: J. Klika

SPŠ Stračov
POZVÁNKA na 1. kolo Ligy SPŠ 2021/2022 je TADY!
Konečně po roční pauze můžeme odstartovat novou sezónu naší
Ligy. Sejdeme se v sobotu 30. října 2021 od 18 hodin v klubovně ve
Stračově a pořádně to rozehrajeme.
Zápis končí, jako minulé ročníky, v 18.15 hodin.
Těšíme se na vás, boj o vítěze ročníku 2021/2022 začíná
Lukáš Kukla

Co nového v Klenici?
V sobotu 25. 9. 2021 jsme také pálili klestí.
Sešlo se nás jen pár, ale jinak paráda. Krásně to hořelo, svítil měsíc,
nebe plné hvězd (už dlouho jsme neviděli tak krásnou oblohu), celkem
teplo. Popili jsme, opekli si párky a "pokecali".
M. Kráčmarová

Foto: M. Kráčmarová

Akce v obcích Stračov, Klenice a v okolí
Obecní úřad Stračov
Stračov 2
503 14 Stračov

KDY?
17. 10. 2021
23. 10. 2021

ČAS?

Konec 10/2021

Telefon:
721 384 220
E-mail:
urad@stracov.cz
Web:
www.stracov.cz

30. 10. 2021
6. 11. 2021
21. 1. 2022

18 hod
8 hodin
20 hodin

CO?
Sběr papíru
Podzimní pochod s
drakiádou
Veřejné zasedání
Zastupitelstva obce
Stračov
1. kolo Ligy SPŠ
Sběr železa
Ples SDH Stračov

KDO?
TJ Sokol Stračov
TJ Sokol Stračov
Obec Stračov
SPŠ Stračov
SDH Stračov
SDH Stračov

Akce nejen ve Stračově, ale i v okolních obcích, můžete sledovat
na facebookových stránkách „Akce v obci Stračov a okolí“.
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

