
 

 

Číslo 4/2021                                                                     prosinec 2021 

ZIMNÍ ZPRAVODAJ OBCÍ STRAČOV A KLENICE 

Úvodní slovo pana starosty  

Vážení spoluobčané Stračova a Klenice, milí čtenáři zpravodaje, pořadové číslo tohoto zpravodaje 

nás nenechává na pochybách, že konec roku se blíží. Nastává čas bilancování, kdy kalendářem 

vymezený rok dospěl do svého závěru. Ano, loučíme se postupně s rokem 2021 a započne rok 

2022. 

Před rokem jsme prvně bilancovali i s našim společným „neviditelným“ a o to zřejmým 

problémem - covidem, který nám dál mění život postupně, zcela nenápadně. Nechci psát o covidu, 

protože o něm čtete a slyšíte dennodenně téměř na každém kroku. Přitom se člověk dostává do tak 

„informačního boje“ různých stran a odborníků, že jen vlastní úsudek nás ponechá si uchovat 

„zdravý rozum“, osobitost a životní optimismus. Cítím, že to poslední se nám postupně vytrácí ze 

společnosti, s čímž musíme společně bojovat. Ale to bylo stejné i v minulém podzimním či zimním 

čase v roce 2020, kdy pandemie byla na maximálním vzestupu.  

A proto si musíme společně předsevzít, že akce nás vrátí do normálního společenského 

života. Pokud situace dovolí a budeme moc se sejít v adventní neděli, abychom rozsvítili vánoční 

stromeček, napili se na zdraví punče anebo svařáku, či podpoříme vánoční setkání v kostele sv. 

Jakuba, tak budu rád, že se opět společně setkáme. Samozřejmě Vás budeme včas rozhlasem 

informovat, rovněž budeme dodržovat vládní či krajské nařízení o ochraně zdraví nás. 

Pokud se v krátkosti ohlédnu za rokem 2021 a to v kontextu na „zvláštní dobu“, hodnotím 

to velice kladně. Kulturně společenské akce – posvícení, zlatá hodinka, pouť, dětský den, letní 

biograf, atd. hodnotím za zcela povedené akce. Dobrá nálada všech účastníků vždy byla patrná 

s délkou samotné akce, která byla i do pozdních večerních hodin, i ranních hodin 😊. Velice mě 

těší i aktivita jednotlivých spolků, které se vrátily ke své činnosti i ke svým pravidelným akcím, ať 

jsou to „tajné výlety“, cvičení dětí či jóga, šipkařské soutěže, dále pravidelné myslivecké, sokolské 

či hasičské akce – sběr nepořádku po příkopech, sběr starého železa a papíru, atd. Omlouvám se, 

určitě jsem na něco zapomněl, ale Tím bych chtěl všem – všem poděkovat, kteří se na daných 

věcech podíleli a tvořili je pro nás spoluobčané Stračova a Klenice. 

 

 



 

 

 

Ohledně činnosti samotného zastupitelstva obce Stračova, mi dovolte, abych jim poděkoval za 

jejich činnost pro rozvoj obce Stračov a Klenice, rovněž bych jim chtěl osobně poděkovat za jejich 

podporu. Z hlediska žádostí o dotace, realizovaných akcí, či jejich plánování do budoucnosti, mě vede 

přesvědčení, že další rozvoj obcí Stračov a Klenice je zajištěn. Letos jsme se rozhodli pro investici 

s dopadem do dalších let, tj. výstavbu multifunkčního domu. Psal jsem o něm několikrát, rád bych se 

s Vámi chtěl podělit o dva pocity.  

První je, že mě moc těší a moc Vám za to děkuji, že přispíváte do naší dobrovolné sbírky. 

K dnešnímu dni máme cca 100 000 Kč. Tento týden rozešleme dopis s žádostí našim dlouholetým 

obchodním partnerům, aby naši společnou věc podpořili (mohou případně daný dar odečíst od základu 

daně). Takže pevně věřím, že ke konci roku 2021, kdy sbírka končí, ještě částku navýšíme. 

Druhou věcí je, že obrazně „dnes“ mi lidé neříkají „stavět anebo nestavět“, ale zdali ten dům 

není malý dle základů😊, či jaká bude využitelnost domu. Zdali malý nevím, jelikož se vždy dané věci 

zjistí až po dostavbě, ale to je tak vždy. A ohledně využití. Odpovědí mi byla akce „rybářů“ tento týden 

v Parku, kde se sešlo, aniž bych to věděl😊😊, přes 15 mladých chlapů od rodin, kteří udělali kus 

práce v odklizení větví, spadlých stromů, a přitom polovina z nich nejsou členy spolku. Šlo jim o 

společnou věc, za což jim děkuji. Vlastně i rekordní vítání občánků ve Stračově, které bylo podpořeno 

velkou návštěvností, svědčí o tom, že je vše v „dobrých rukou“. 

Závěrem: 

     Všem spoluobčanům bych chtěl popřát příjemné prožití vánočních svátků, které budou naplněné 

radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou. Ať se vám v roce 2022 daří k vaší spokojenosti. Také 

Vám mohu slíbit jménem svým, ale i jménem zastupitelů obce, že se budeme snažit být Vám 

nápomocni v každé Vaší situaci.  

 Z celého srdce Vám přeji krásné prožití Vánoc, úspěšný vstup do Nového roku 2022, pevné 

zdraví, vnitřní sílu a hodně úspěchu v pracovním i osobním životě. 

Luděk Homoláč 

  

 

Foto: P. Kulhánek 



 

Před posledním pálení klestí bylo avizováno, že po spálení nebude možné ukládat větve a roští 

na čarodějnice.  

 

Někteří asi občané tuto informaci nepochopili a začali na ještě neodvezený popel navážet nové 

klestí. TAK JEŠTĚ JEDNOU: AŽ DO ODVOLÁNÍ, COŽ BUDE NA JAŘE, 2022 JE PŘÍSNÝ 

ZÁKAZ UKLÁDÁNÍ KLESTÍ NA ČARODĚJNICE A MÍSTO HLÍDÁNO FOTOPASTÍ.   

 

Dále nechápu inteligenci některých občanů, že někdo může do nádoby, která je určená na sběr 

tuků z domácností, naházet plastové obaly a plechovky od piva a jiný odpad. Pět metrů vedle nádoby je 

koš na komunální odpad. Lidi, nebuďte bezohlední, někdo to musí vyklidit a trávit na tom svůj volný 

čas.  

Dále chci všechny poprosit, aby při vyhazování plastů a papíru do kontejnerů vhazovali 

suroviny, které tam opravdu patří a kartonové krabice roztrhali. Většinou se stává, že papír není kam 

dát, ale při rozšlapání krabic je kontejner poloprázdný. To samé se děje i u plastu. Něco málo mám 

i k nádobám na sklo. Ke sklu nepatří okna z automobilů, staré televize, porcelán atd., prosím 

nenechávejte to tam. 

 

Michal Bulíček  

CO NOVÉHO V NAŠÍ OBCI?  



 
CO NOVÉHO V KLENICI?  

Letos to bude první příspěvek z Klenice do obecního zpravodaje v roce 2021. Protože akcí je velmi 

málo, bude čtení taky krátké. Stále nám nemoc – koronavirus – brání v aktivním setkávání. 

Jako každý rok na jaře, jsme ošetřily tavolníky podél státní silnice, osázely truhlíky 

na autobusových zastavkách. Muškáty vystřídaly petrklíče. Podél zastávky a na záhon u silnice jsme 

vysázely afrikány, které se letos pěkně rozrostly. V prosinci muškáty vyměníme za vánoční výzdobu. 

          Posledního dubna, jako každý rok, se nás pár sešlo při pálení čarodějnic. Opekli jsme si párky, 

zapili pěnivým mokem a popovídali si. Viz foto. 

          V polovině července se přehnal velmi silný vítr. Rozpůlila se švestka, směr na Černůtky, větve 

z ořechu a jasanu, ve směru do lesa. Viz foto.  

          Protože se nám nahromadilo velké množství dřevního odpadu, udělali jsme si další 

„čarodějnice“. Tentokrát nám počasí vyšlo. Bylo to na konci měsíce září. Teplo, nefoukal vítr, 

hvězdičky krásně zářily. Prostě paráda. Opět jsme si opekli špekáčky, něco popili a popovídali.  

Viz foto. 

                V letošním roce jsme byli popřát čtyřem spoluobčanům k 65. a 70. narozeninám. Do konce 

roku nás čekají ještě dvě návštěvy s přáním. 

                Pan Ing. Hátle prodal svoji provozovnu textilu (bývalou hospodu). Dále byly koupeny 

2/3 pozemků vedle p. Slezáka.  

                Stále někteří občané nevědí, co je plast. Jinak si nedovedu vysvětlit, že se v kontejneru na 

plast našly kabely elektro, kousky železa (na konci září). Nyní to bylo ještě horší – zbytky jídla, 

plesnivý chléb, dětské pleny apod. 90% obsahu dvou tašek, do plastu nepatřilo. Viz foto. 

                 Chtěla bych poděkovat všem, co pomáhají a starají se o chod obce. 

                 Ráda bych vás pozvala na sobotu 8. 1. 2022 od 15 hodin do kostela ve Stračově. Zahraje 

vám kapela Živaňanka se zpěvačkou Veronikou Vašíčkovou – vánoční písně, koledy a árie.  

 

                                                                       Přeji vám všem pěkné a klidné prožití svátků.  

                                                                               Ať je rok 2022 lepší než ten letošní. 

                                                                                             Marie Kráčmarová, Klenice 

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                              

                  

            

             

           

           

           

           

           

           

           

           

             

           

            

           

             

 

           

Foto: M. Kráčmarová 



 

  Po roční koronavirové pauze se šipkaři na konci října zase sešli a zahájili nový ročník naší Ligy 

pro rok 2021/2022. Musím podotknout, že jsem nečekal tak hojnou účast. Na první kolo si totiž přišlo 

zaházet 29 šipkařů. 

První kolo u mužů vyhrál Michal Drobek, na místě druhém se umístil Petr Jandera a na třetí 

příčce skončil Jakub Ruml. U žen vyhrála Barbora Novotná, druhé místo obsadila Karolína Očenášková 

a na třetím místě se umístila Soňa Černá. 

Opět si na naše turnaje přišlo zaházet i pár nových tváří, a jsme jenom rádi, jelikož nové hráče 

jenom vítáme. Hlavně chci zdůraznit, že se nikdo nemusí bát přijít s obavou z ostudy, jelikož není 

důležité vyhrát, ale jak máme v motu, zaházet si, pokecat a popít ☺. 

Jakožto ročníky minulé, i letošní ročník hrajeme za stejných pravidel a tabulek. Ale přeci jen 

nastala malá změna, a to že vznikla členská skupina, do které měl každý dobrovolnou možnost vstoupit, 

či nikoli. Nyní je aktivními členy spolku 26 šipkařů, což si myslím, že je super. 

  Výsledky našich turnajů, průběžné bodové ohodnocení a pozvánky si můžete detailněji 

prohlédnout na Stránkách Stračova nebo na Facebooku, kde jsou tyto informace stále aktualizovány. 

Na závěr bych chtěl nejen šipkařům ale i všem ostatním popřát hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, 

porozumění, úspěchů a jak jinak šťastné a veselé Vánoce a šťastný nový rok. 

Lukáš Kukla  

CO NOVÉHO VE SPOLCÍCH NAŠÍ OBCE?  

SPOLEK PŘÁTEL ŠIPEK 

RYBÁŘSKÝ SPOLEK STRAČOV 

Za rybářský spolek Stračov bych vám chtěl v krátkosti shrnout uplynulý rok. Letos spolek 

bohužel nepořádal dětské rybářské závody.  Doufáme, že v příštím roce vše napravíme.   

Na jaře bylo v plánu ořezání vrb kolem rybníka a úklid v parku. Bohužel nám to vládní nařízení 

nedovolila. Vrby nakonec kompletně ořezala a uklidila rodina Šolcova a Balážova, za což jim patří 

veliké poděkování.  

Během roku jsme, jako jiné spolky, pomohli obecnímu úřadu s přípravami oblíbených akcí. Na 

závěr roku jsme uspořádali výroční schůzi, kde jsme odsouhlasili finanční příspěvek na multifunkční 

dům a zhodnotili uplynulý rok. Následující den jsme se sešli ještě s dalšími pomocníky v parku 

u rybníka, kde jsme uklidili a pořezali popadané stromy, větve, vyřezali náletové dřeviny a nakonec vše 

seštěpkovali obecním štěpkovačem. Vzniklá štěpka byla rozmístěna na uličky k herním prvkům.   

Závěrem bych vám jménem spolku chtěl popřát klidné Vánoce, hodně štěstí a zdraví do nového 

roku.   

PS: Kapry ušetřete a vřele vám doporučuji výborný filet ze stračovského sumečka.  

Michal Bulíček 



 

 

CO NOVÉHO VE SPOLCÍCH NAŠÍ OBCE?  

SDH STRAČOV 

Co nového u SDH. Koncem září naše jednotka asistovala při netradičním pálení klestí 

a zakončení léta. Přestože bylo pálení řádně nahlášené na HZS Hradec králové, tak kolemjedoucím 

občanem byl nahlášen požár pole a stohu slámy. Velitel byl vyzván operačním střediskem v HK 

o prověření situace. Po chvilce jsme se shodli, že se opravdu jedná o naše pálení klestí. Nicméně na 

požár byly vyslány jednotky Hořice, Nechanice, Mžany a Sovětice.  Jednotky na místo nedojely, byly 

operačním vráceny.  

Atmosféra byla super. Počasí nám přálo a lidé se ve velkém počtu bavili do pozdních hodin. 

Druhý den následoval úklid a kontrola požářiště. Dále proběhl sběr železa, který se konal začátkem 

listopadu. Naplnili jsme celkem dva obecní kontejnery a nějaké to kilo bylo. Za což vám děkujeme. 

V letošním roce naše obec získala dotaci na pořízení dopravního automobilu pro jednotku 

dobrovolných hasičů ve výši 450.000,- Kč od Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 

a dotaci ve výši 300.000,-Kč od Královehradeckého kraje. Nákup a předání budou realizovány koncem 

tohoto roku nebo počátkem roku 2022. 

 Výroční schůze je kvůli koronavirové situaci bohužel zrušena, děkuji za pochopení.  

Michal Bulíček 



POD POKLIČKOU V NAŠÍ MATEŘINCE 

OLYMPIÁDA V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

V naší mateřské škole si děti 8. září prověřily svého sportovního ducha.  Děti si vyzkoušely 

některé olympijské disciplíny, soutěžily ve dvou družstvech. Družstvo „Berušek“ tvořily mladší děti 

a družstvo „Mravenců“ starší děti. Zvolili jsme olympijský trojboj – skok do dálky, běh na čas, hod do 

dálky a poslední samostatnou disciplínou byl slalom s míčkem mezi kužely. Naši malí sportovci 

soutěžili naplno. Kdo zrovna nesoutěžil, tak hlasitě fandil a povzbuzoval. Hod do dálky byl hodně 

osobní disciplínou. Menší děti si zvolily svůj styl, starší děti se snažily házet dle předem stanovených 

pravidel. Zkoordinovat pohyb ruky a jiné nohy, uvědomit si, kam má míček letět, to dá zabrat 

i zkušeným, natož začátečníkům. Nad vším dohlížely paní učitelky, ze kterých se stali rozhodčí. Kromě 

sportování, zábavy, soutěžení a povzbuzování to bylo pro některé děti první setkání s atletikou. Hry jsme 

zakončili nástupem sportovců, vyhlášením výsledků a předáním medailí. Akce se vydařila, počasí nám 

přálo a všichni si své medaile odnesli hrdě domů. 

Za MŠ Jana Vykysalá - učitelka 



 POD POKLIČKOU V NAŠÍ MATEŘINCE 

                                                    DÝŇOHRÁTKY V MŠ 

Předposlední týden v říjnu v MŠ probíhaly DÝŇOHRÁTKY. Učili jsme se říkanku Dýň a dýně, 

cvičili se strašidélky a říkankou Bubák, tvořili jsme papírové dýně se světélky, vydlabávali dýni 

a vytvářeli různé strašidelné obličeje na svítilničkách. Předškoláci prošli ,,světýlkovo-strašidelnou 

chodbou“ MŠ a vyzkoušeli si svoji odvahu. Ve čtvrtek odpoledne některé děti tvořily dýně s rodiči. 

Všichni obdivovali kreativitu dětí i rodičů. Těmito dýněmi byla vyzdobena chodba naší mateřské školy. 

Děkujeme zúčastněným rodičům za spolupráci a aktivitu při společném setkání. 

                                                                                                   Za MŠ Eva Kollertová – ředitelka 
Fotografie: MŠ Stračov 



 
Z NAŠEHO REGIONU 

25. VÝROČÍ ZALOŽENÍ HISTORICKÉHO C.K. ŘADOVÉHO PĚŠÍHO PLUKU Č. 18 

V životě lidském jsou různá období, různé momenty, méně či více významné. Těmi povětšinou 

společensky nejvýznamnějšími bývají zpravidla svatby, výročí či narození potomka. My takové výročí, 

narození následovníka, počátkem listopadu oslavili. Toto přirovnání je zcela příznačné, neboť „dítě 

zakladatelů“ – Historický C. k. Řadový pěší pluk č. 18, oslavil krásných 25 let od svého založení. 

Coby nositel historické tradice a pokračovatel kdysi tak slavného královéhradeckého 18. pěšího 

pluku, spjatého neodmyslitelně s východočeským regionem, vznikl tento spolek v r. 1995. Zde měl 

totiž C.k. 18. pěší pluk řadu let své dlouhé existence (1682-1918) doplňovací okres a v některých 

letech také sídlo. Proto mnoho našich předků a předků obyvatel těchto míst prodělalo právě v řadách 

18. pěšího pluku válečná tažení po bojištích téměř celé Evropy a často i v místech daleko od domova 

položilo své životy. Vznik naší historické uniformované jednotky se však datuje již do r. 1989, kdy si 

část členů znovuobnoveného "Komitétu pro udržování památek z války r. 1866" pořídila repliky 

uniforem z období prusko-rakouské války r. 1866. Postupně tato uniformovaná skupina přerostla rámec 

činnosti komitétu, a tak došlo v r. 1991 k jejímu osamostatnění. Klub jako takový byl založen, 

převážně členy Komitétu, 7. května 1993 ještě jako pobočka ČSVH pod názvem „Pevnost Hradec 

Králové“, obratem je pak název změněn na výstižnější „Vojska Královéhradecké pevnosti“. 15.5.1995, 

po 2 letech existence, pak dochází konečně k přejmenování na: "Historický C.k. Řadový pěší pluk 

č. 18", který je zároveň takto i oficiálně zaregistrován u MVČR. 

Ne vždy zažíval spolek skvělé časy. Za dobu jeho existence se samozřejmě objevily určité 

nesnáze, určitá pnutí a názorové rozepře. Spolek však vše se ctí do dnešních dnů ustál a těší se zájmu 

nejen nových členů - rekrutů, ale i široké veřejnosti. Dnes jej tvoří celkem 34 členů, 5 rekrutů-čekatelů 

a 5 čestných členů. 

Vzhledem k předchozím epidemiologickým opatřením, oslavy nakonec proběhly dne 6. 11. 

2021, tedy s ročním zpožděním. Tato prapodivná doba si někdy žádá nestandardní řešení. 

Bezinfekčnost účastníků byla potvrzena a tak se již 4. stanovený termín oslav, stal díky bohu tím 

skutečným. Tato nepříjemnost byla naštěstí v rámci oslav tou poslední, neboť oslavy se náramně 

vydařili a věříme, že si je přítomni skvěle užili. 

Ve 13h byla akce zahájena pietním aktem v Probluzi, u plukovního pomníku 18IR věnovaného 

padlým osmnáctníkům v bitvě u Hradce králové 3.7.1866. Přítomní členové spolku byli v uniformách 

prusko-rakouské války 1866 či v uniformách z let velké války 1914-1918 zastoupeni zhruba ve stejném 

poměru a tak názorně připomněly období, kterým se spolek věnuje nejvíce. V zástupu zúčastněných 

nechyběli ani členové Komitétu 1866, přátelé a příznivci spolku a hlavně naše partnerky a rodinní 

příslušníci, jež mají nemalou zásluhu na spolkové činnosti, díky jejich trpělivosti s našimi, někdy 

časově náročnými, zájmy. Po pietním aktu v Probluzi, jež celebroval pan Mgr. Marián Benko, se 

všichni spol vydali ku návrší na Chlumu. Zde proběhla krátká pietní vzpomínka v prostorách 

chlumského kostelíku a následovala 

procházka po bojišti a hromadné focení u pomníku I. rakouského armádního sboru, jehož 

součástí 18IR v roce 1866 byl. 

K hodině šestnácté proběhl přesun na penzion - faru v Dubenci (přechodné stanoviště vrchního 

rakouského velení, polního zbrojmistra Benedeka v roce 1866). Ve společenském sále fary uvítal členy 

a hosty místopředseda Oblt. Martin Klika úvodním proslovem a seznámením s programem. Přítomné 

dámy, byly symbolicky přivítány květinou neboť i ony jsou neodmyslitelnou oporou našeho konání. Po 

projevu předsedy Maj. Ladislava Petráčka již mohli přítomní shlédnout průřezovou videosekvenci 

historie spolku od jeho počátků až po současnost. Připomenuty a vyzdviženy pak byly zásluhy zejména 

našeho předsedy majora Petráčka, který stál nejen u zrodu spolku, ale hlavně po celou dobu jeho trvání 

se snažil udržet jeho původní smysl založení ať již aktivním osobním přístupem, nebo smířlivou radou 

svým následovníkům, v pravou chvíli dokázal stmelit několik generací v jednom tradičním historickém 

uskupení. Díky jemu, jeho soukmenovcům, kteří stáli u založení spolku a následně těm, kteří na jejich 

myšlenku navázali, známe současnou osmnáctku takovou jaká je dnes. Do její historie a mnoha dalších 

aspektů vtiskla nesmazatelnou stopu právě myšlenka jejích zakladatelů – přímé návaznosti na 

královéhradecký C.k. 18. pěší pluk a my jim jsme za to vděčni. Nejen pro nováčky bylo přínosné vrátit 

se ke kořenům a k samé podstatě vzniku a bytí našeho spolku. 

 

 

Současný Historický C.k. řadový pěší pluk č.18 je dnes právem vnímán jako přímý 

pokračovatel tradice původního C.k. řadového pěšího pluku č.18. Minulý rok, právě u příležitosti 25. 



 

Současný Historický C.k. řadový pěší pluk č.18 je dnes právem vnímán jako přímý pokračovatel 

tradice původního C.k. řadového pěšího pluku č.18. Minulý rok, právě u příležitosti 25. výročí založení 

spolku, převzali nad naším spolkem čestné protektorství J.C.K.V. Sandor Habsburg-Lothringen a jeho 

choť, J.C.K.V. Herta Margarete Habsburg-Lothringen. Tím jsme společně navázali na tradici 

posledního majitele C.k. řadového pěšího pluku č.18, Jeho C. a K. Výsosti arcivévody Leopolda 

Salvatora jenž byl pradědem Sandora Habsburg-Lothringen. Symbolicky jsme tak završili 25 let 

fungování našeho spolku, potvrzením jeho úzkého spojení s původním C.k. řadovým pěším plukem 

č.18 a zároveň potvrzením přátelství mezi našimi národy jejichž historie se prolínala po mnoho století. 

Naši protektoři se z důvodů Covid restrikcí bohužel nakonec nemohli naši oslavy zúčastnit, a tak nám 

poslali alespoň krátkou videozdravici. Ta byla přítomným promítnuta a vzápětí bylo stejným způsobem 

– videozdravicí našim protektorům odpovězeno. Osobní návštěva našich protektorů je přesunuta na 

příští rok a my se již velmi těšíme na osobní setkání. 

Následoval raut a přednáška Zgf. Lukáše Dulíčka. Ten se ve své krátké přednášce zaměřil na 

téma dohledávání příslušníků 18 IR. Poutavě přihlížejícím vyprávěl a ukázal postupy, kterými se při 

bádání řídil. Jeho bádání vykrystalizovalo nejen v mohutnou databázi příslušníků 18 IR, ale i v knižní 

prvotinu "Východočeši pod císařským praporem: C a k. pěší pluk č.18 v 1. světové válce", která rychle 

zmizela z pultů knihkupectví a dnes je v prodeji již 2. vydání. 

Ku příležitosti 25. výročí spolku byla vydána pamětní medaile, která připomíná právě odkaz 

našeho dlouholetého předsedy. Tuto medaili obdrželi všichni účastníci oslav 25. výročí spolku. 

Pokračování oslav pak již bylo ve znamení volné zábavy a tance za přispění našeho kamaráda, 

šikovného harmonikáře Petra Šimáčka. 

Děkujeme všem zúčastněným a příznivcům našeho regimentu. Věříme, že pod heslem Viribus 

Unitis bude tradice 18. hradeckého regimentu pokračovat i následujících, tradicím nepřejících dobách. 

Text: Inft. Martin Čihák, Oblt. Martin Klika 

Fotografie: Klára Kleplová 



 OBRAZEM – ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 



SENIORKY A SENIOŘI, POZOR! 
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí, 
situaci je potřeba okamžitě řešit. 

Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu, 
nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn. 

Dodavatel elektřiny nebo plynu 
Pokud byla Vaším dodavatelem společnost 
A-PLUS Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY 
entity, COMFORT ENERGY, EAGLE ENERGY, 
Energie České spořitelny, Europe Easy Energy, 
Kolibřík energie, Ray Energy, nebo X Energie 
a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, zda 
nedlužíte za energie dodavateli poslední 
instance. 
 

Platby za elektřinu nebo plyn 

Na platebním dokladu SIPO nebo ve Vaší 
bance (trvalý příkaz) si ověřte, zda máte 
nastaveny platby za elektřinu nebo plyn. 

Pokud ne a zálohy na energie žádným 
jiným způsobem nehradíte, dlužíte za 
energie dodavateli poslední instance.  
Pokud ano, peníze se strhávají, je vše 
v pořádku. Nemusíte nic řešit. 
 

 

Co se stalo? 
Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo Vaše platby dodavateli 
elektřiny nebo plynu neodchází, tak Váš dodavatel skončil. 

Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale řešte co nejdříve! 

Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně Vám je dodává dodavatel poslední instance. 
 

Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady? 
Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné informace i problém řešit. 

Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám i Váš starosta, 
nebo Vaše starostka. 

V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn. 
 

Co bude potřeba vyřešit?  
Je nutné zjistit, kdo je Váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit platby za 
elektřinu nebo plyn. 

Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí Váš 
dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu. 

 

Kde naleznete sami více informací? 
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci 
– o dodavatelích poslední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele, 
a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří se dostali do stejné situace jako Vy. 

Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku. 

Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně. 

N 
E 
B 
O 



 AKCE V OBCÍCH STRAČOV, KLENICE A 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  

KDY ČAS KDE CO  

8. 1. 2022 15:00 Kostel sv. Jakuba 

ve Stračově 

Koncert – Veronika 

Vašíčková a Živaňanka 

 

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. 

Petra Součková a Ilona Bulíčková 

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

