
 

 

Číslo 4/2022                                                                     prosinec 2022 

ZIMNÍ ZPRAVODAJ OBCÍ STRAČOV A KLENICE 

Úvodní slovo pana starosty  

Vážení spoluobčané Stračova a Klenice, 

 

     čas běží svým pravidelným tempem a opět po roce se blíží čas Vánoc, které pro mnoho z nás 

jsou jedny z nejkouzelnějších svátků v roce. Ve svém příspěvku, v předvánočním čase, se vrátím ke 

komunálním volbám a cílům nového zastupitelstva, a závěrem bych Vám rád popřál k blížícím se 

vánočním svátkům. 

 V letošním roce dne 23. a 24. září 2022 proběhly po čtyřech letech komunální volby, tedy 

volby zástupců do menších a malých celků územní samosprávy. I v obci Stračov a místní části 

Klenice proběhly řádné volby s následným výsledkem z ustavující první schůze zastupitelstva. 

Starostou byl zvolen Luděk Homoláč, místostarostou Ondřej Kulhánek a 2. místostarostou Michal 

Bulíček. Předsedou finančního výboru byl zvolen Oto Hájek a předsedkyní kontrolního výboru 

Petra Součková. Dále byli do zastupitelstva zvoleni Břetislav Hnízdil a Jaroslav Mádle. 

Předsedkyní osadního výboru Klenice byla zvolena paní Marie Kráčmarová. Jsem velmi rád, že 

mladí mají zájem pracovat pro rozvoj obce Stračov a místní části Klenice. Zároveň, při této 

příležitosti, bych chtěl poděkovat Jardovi Klikovi, bytem Stračov č.p. 12, že přes moji přímluvu 

kandidoval do zastupitelstva obce Stračov a podpořil možný výběr kandidátů. Jemu patří velké díky 

za výbornou dlouholetou práci pro obec Stračov, a to ve dvou etapách; 1990 – 2006 a 2014 – 2022, 

tj. úctyhodných dvacet čtyři roků. Osobně bych chtěl, takto na dálku, opakovaně sdělit a poděkovat: 

„Jardo, moc Ti děkuji za výbornou práci pro rozvoj obce Stračov a místní části Klenice. Vždy jsem 

si nesmírně vážil Tvého nadhledu, pohody a jasně formulovaného názoru pro věc“. 

 Další zastupitelstvo obce Stračov proběhlo dne 16.11.2022 za hojné účasti občanů obce, kde 

byly sděleny zastupiteli body dalšího rozvoje obce Stračov a místní části Klenice. Patří do nich: 

dostavba Multifunkčního domu Stračov (MF Stračov), zabezpečení stavebních parcel, dokončení 

územního plánu obce a následného dopřesní podmínek rozvoje pro místní část Klenice, výsadba 

zeleně v intra i extravilánu obce. Dále upřesnění pravidel pro třídění odpadu, podpora místních 

spolků a v neposlední řadě, opět a opakovaně, vyřešit parkování aut na veřejném prostranství (ulice 

Habeš je opravdu ukázka „lidského umu“, co jsme schopni dělat pro svoji lenost si otevřít vrata 

svého dvora a parkovat auto na svém dvoře).  Samozřejmě musíme hledat další příležitosti 



 

 

 

spolků a v neposlední řadě, opět a opakovaně, vyřešit parkování aut na veřejném prostranství (ulice 

Habeš je opravdu ukázka „lidského umu“, co jsme schopni dělat pro svoji lenost si otevřít vrata svého 

dvora a parkovat auto na svém dvoře).  Samozřejmě musíme hledat další příležitosti v nových 

trendech, tj. investovat do obnovitelných zdrojů, kdy výstavbu fotovoltaiky s podporou státu si umím 

představit na všech obecních budovách. V tomto jsem rád, že jsme za luxusní 60% podpory 

a přijatelných cen zateplili všechny obecní budovy obce Stračov, které jsou využívány. V krátkosti 

ještě napíši, co může zajímat Vás všechny z daného zastupitelstva: byl schválen návrh vyrovnaného 

rozpočtu obce Stračov v částce 5,5 mil. Kč, dále cena stočného z 6 Kč se navýšila na 8 Kč (náklad na 

provoz kanalizace je i přes danou částku 8 Kč dotován obcí minimálně ve stejné částce), prostavěno na 

MF Stračov 23,7 mil. Kč. 

 

Závěrem. 

Blíží se předvánoční atmosféra, první adventní neděle a následně samotný Štědrý den 

zakončený rozbalováním dárků, je dle mého nejkrásnější den pro naše nejmladší. Je pro naši obec a mě 

ctí, že mohu každoročně přivítat tolik nových občánků v naší krásné obci. Proto bude v domácnostech 

tolik zářících očí našich dětí, vnoučat, případně pravnoučat nad rozbaleným dárkem. Je to vždy, pro 

nás dospělé, nejlepší odměna po celoročním pracovním shonu. Proto chci nejdříve popřát těm 

nejmenším hodně dárků a úsměvů nejen vlastních, ale taky na tvářích rodičů. Nemám strach, že se tak 

nestane. Těm starším, kteří už na Ježíška nevěří, chci hlavně popřát hodně dobrých, upřímných 

kamarádů, na které se mohou ve svých školních letech spolehnout a připomenout jim, že jejich drobný 

dárek vlastnoručně vyrobený a z lásky darovaný je největší odměnou pro jejich rodiče a prarodiče. 

 Všem dospělým ze srdce přeji dostatek rodinné pohody a pokud možno klidné vánoční svátky, 

vždyť jsme to právě my, na kom vytvoření vánoční atmosféry nejvíce záleží. Je přece krásné, když si 

najdeme čas, přemůžeme svoji lenost, a našim dětem přiblížíme vánoční tradice, které se v našich 

rodinách po pokolení předávaly.   

 Čas nelze zastavit, a tak každého z nás čeká stáří, období zaslouženého odpočinku, radostí z 

úspěchů svých dětí, či prvních slovíček vnoučat a pravnoučat. Rád bych proto především Vám popřál 

hlavně hodně zdraví a životního optimismu, nadhledu pramenícího z Vašich životních zkušeností.  

 A tak až usedneme u vánočního stolu, vzpomeňme i na ty, co už nejsou mezi námi. Věnujme 

jim vzpomínku, připomeňme si krásné okamžiky s nimi a svým dětem o nich popovídejme. Vždyť to, 

že člověk nezapomíná na minulost, mu umožňuje vytvářet lepší budoucnost. 

Závěrem všem spoluobčanům přeji příjemné prožití vánočních svátků, které budou naplněné 

radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou. Ať se Vám v roce 2023 daří k Vaší spokojenosti. Také 

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

nápomocni.  

  

Luděk Homoláč – starosta obce Stračov 

 

 

 



 
CO NOVÉHO V NAŠÍ OBCI?  

PŘEVZETÍ ORANŽOVÉ STUHY V SENÁTU PARLAMENTU ČR 



 

 Po prázdninové odmlce se opět setkáváme se skupinou dětí ve věku 0 – 6 let a jejich rodičů. Společně 

se snažíme v dětech probouzet zájem o knihy. S většími dětmi čteme a posloucháme krátké pohádkové 

příběhy, se všemi si prohlížíme obrázkové knížky, kreslíme, hrajeme hry, zpíváme. 

 

     Začátkem listopadu přišly do knihovny i děti z místní mateřské školy s paní ředitelkou Evou 

Kollertovou a paní učitelkou Ivou Rychterovou. Děti se seznámily s prostředím knihovny, s jejím 

účelem, se způsobem půjčování a vracení knih. 

 

Přečetli jsme si kapitolu z knihy Zuzany Pospíšilové Štěpánův podivuhodný stroj a děti k ní 

nakreslily ilustrace do leporela, které vytvářejí. 

 

     V naší knihovně máme ale hlavně knihy různých žánrů pro velké i malé čtenáře z našich obcí. Budu 

ráda, když si najdete čas a do knihovny přijdete. Pokud to nestihnete do Vánoc, tak v příštím roce. 

 

     Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám popřála klidné prožití vánočních svátků a do nového 

roku 2023 hlavně hodně zdraví.  

 

     Ať se vám vše daří podle vašich představ. 

                                                                                                                                                Irena Tylšová. 

 

STŘÍPKY Z OBECNÍ KNIHOVNY 



 
CO NOVÉHO V KLENICI?  

Pár slov od nás z Klenice 

 

Při poslechu kapely Živaňanka, na Zlaté hodince ve Stračově (5.9.), se zrodil plán: uskutečnit setkání 

spoluobčanů v naší obci. Slovo dalo slovo – domluvil se termín, místo konání, vše potřebné 

k uskutečnění plánu. Původní datum bylo 12.11, ale z důvodu nemoci pana kapelníka se termín o týden 

posunul na 19.11.2022. Účast přislíbilo cca 70% spoluobčanů. Někteří se na poslední chvíli omluvili 

(změna data). Přinesli jsme doma vyrobené jednohubky, slané pochoutky, sladkosti – domácí kremrole, 

různé zákusky s kokosem, pařížskou šlehačkou, jablky, rohlíčky s povidly apod. Krakonošem (pivo) 

jsme zapíjeli grilované maso. K poslechu, zpěvu a tanci, nám vyhrávali muzikanti z kapely Živaňanka 

se zpěvačkami Veronikou a Danielou. 

Většina se nás rozešla okolo půlnoci. Skalní jedinci, jako všude jinde, ještě nějakou hodinku poseděli. 

Sešlo se nás cca 20 spoluobčanů + muzika. Viz fota.  

Kladné ohlasy na akci, velice těší. Již nyní jsou slyšet hlasy = můžeme to zopakovat.  

Ráda bych poděkovala všem, co se na přípravách a práci podíleli. 

Další poděkování za finanční příspěvek – zastupitelstvu a panu starostovi. Mrzí nás, že se nikdo 

nepřišel, alespoň na chvíli, mezi nás podívat. 

Poděkování patří i majiteli nemovitosti (bývalé hospody), panu Bejrovi, za možnost akci v prostorách 

uskutečnit. 

Jako každý rok, tak i letos, se postaráme o zimní výzdobu truhlíků na autobusových zastávkách. Letošní 

muškáty v truhlíkách se nám krásně rozrostly. 

Ráda bych vás pozvala na 10.12.2022 od 15hodin do kostela Svatého Jakuba ve Stračově 

na koncert Vánočních písní a koled v podání Veroniky Vašíčkové, Daniely Javořičkové a Josefa 

Rychtery za doprovodu kapely ŽIVAŇANKA.  

Za pár týdnů, tu máme Vánoce a Nový rok. Přeji všem jejich prožítí ve zdraví, dobré pohodě, s dárky 

pod stromečkem, setkání s blízkými a přáteli. 

 

Těším se na setkání v roce 2023 

Kráčmarová 

                                                                                                                            

                  

            

             

           

           

           

           

           

           

           

           

             

           

            

           

             

 

           

Foto: M. Kráčmarová 



 

   Rok 2022 se blíží ke konci a jako každý rok to zde píšu, tak i letos musím zmínit, že jsme si 

jako šipkaři vedli velice dobře. Zvládli jsme odehrát 6 kol Ligy SPŠ, a ještě nás čeká jeden turnaj, a to 

turnaj Sváteční, který odehrajeme 27. prosince. 

Průměrný počet soutěžících na jedno kolo naší Ligy byl v letošním roce REKORDNÍCH 32 hráčů 

(rekord z roku 2016 „zbořen‘‘). 

Nynější ročník Ligy 2022/2023 jsme po letním odpočinku odstartovali prvním kolem Ligy dne 

29.10.2022 za opět REKORDNÍ účasti 48 šipkařů (další milník „ZBOŘEN!‘‘). Až na malinkou změnu 

(za nejvyšší hod dne je šipkaři přičten 1 bod do Ligy) hrajeme Ligu za stejných pravidel a podmínek 

jako Ligy minulé.  

První kolo u mužů vyhrál Roman Souček, na místě druhém se umístil Miloš Lindr a na třetí příčce 

skončil Kryštof Hlavatý. U žen vyhrála Petra Vejnarová, druhé místo obsadila Lenka Svobodová a na 

třetím místě se umístila Kateřina Koňáková. 

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

vítáme (snad už co nevidět do nových a hlavně větších prostorů v multifunkčním domě, jelikož naše 

malá klubovna není přizpůsobená na takové počty šipkařů, co přišli na první kolo letošní Ligy :-D ). 

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 ☺. 

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 

HC STRAČOV 

 



 

 

CO NOVÉHO VE SPOLCÍCH NAŠÍ OBCE?  

SDH STRAČOV – PŘEDÁNÍ MEDAILÍ ZA ČINNOST V SDH 

 

    Pavel Kulhánek  Pavel Pelčarský ml.   Pavel Pelčarský st.  Jiří Souček   

      Michal Bulíček          Martin Hlavatý        Roman Souček  Pavel Svoboda    

SDH Stračov všem oceněným blahopřeje 

a děkuje za jejich práci pro náš sbor. Medaile 

byly předány i členům, kteří se schůze 

neúčastnili: Jaroslav Mádle st., Vlastimil Šolc 

a Zdeněk Černý st.  

Zároveň bychom všem občanům Stračova 

a Klenice chtěli popřát co nejhezčí prožití 

vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví do 

nového roku.  

Za SDH Stračov Michal Bulíček          Kryštof Hlavatý   Jaromír Klika   



 

Podzim v TJ 

 Po letních prázdninách se opět začali členové TJ scházet nejen při pravidelných cvičeních, ale také 

při tradičních, ale i netradičních akcích. 

               Pravidelná cvičení probíhají uprostřed týdne, v úterý se scházejí ženy pod vedením Marcely 

Hlavaté při protahovacích a posilovacích cvicích, ve středu předcvičuje jógu, opět ženám, Zita Křovinová. 

Malé děti si vzala pod křídlo ve čtvrtek Míša Havrdová. 

               V září, konkrétně 17., se mnozí byli podívat s TJ v Orlických horách, poděkovat bychom chtěli 

všem, kteří přispěli 9. října starým papírem při sběru. Děkovat jsme ovšem nemohli počasí, které vyšlo na 

tradiční drakiádu v půlce října. Draci létat nemohli, ale účastníci si to i tak užili. Začali jsme krátkou 

procházkou, abychom skončili v družném rozhovoru u upečeného buřtíku či zákusku na place. 

 A tento víkend uspořádala jednota výlet do Prahy. Na dopravu jsme získali příspěvek od obce. 

Někdo byl nasávat vánoční atmosféru na velkých pražských náměstích, jiní zašli do hospůdky na dobré 

jídlo a pití, abychom se na sedmou večerní sešli v Divadle Na Fidlovačce a shlédli hudební komedii v režii 

Miroslava Hanuše Proč muži neposlouchají a ženy neumějí číst v mapách. Herci vtipně glosovali rozdíly 

mezi ženami a muži a myslím, že se většina účastníků báječně pobavila. Snad se i tento počin stane tradicí. 

                Na závěr bychom rádi všechny pozvali na novoroční setkání při pochodu na Hvězdu a také 

upozornila na lednový lyžáček, ke kterému budeme vědět více v druhé půlce prosince a měl by se 

rozběhnout opět v lednu. 

 

 Krásné prožití svátků vánočních a zdraví v Novém roce přeje výbor TJ Stračov z. s. 

 

CO NOVÉHO VE SPOLCÍCH NAŠÍ OBCE?  

TJ STRAČOV Z.S. 

 



POD POKLIČKOU V NAŠÍ MATEŘINCE 

PESTRÉ ČINNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

Ve školním roce 2022/2023 je do mateřské školy zapsáno 27 dětí. Ve třídě Berušky jsou děti ve 

věku dva a půl roku až  pět let, ve třídě Mravenci je 12 předškoláků ve věku pět a půl až sedm let. 

   Hned první týden v září nás navštívila hodnotící komise soutěže Vesnice roku, které se naše 

obec zúčastnila a vyhrála ORANŽOVOU STUHU – a umístila se na 3. místě.  

Ve středu 7. září jsme se s předškoláky vydali do Kamenice na divadelní představení v přírodě 

,,Haló, tady Jácíček“. 

  V integrovaném bloku Moje školka a Můj kamarád děti vytvořily barevné papírové kamarády 

a domeček se zahrádkou doplněný přírodninami. 

Ukázky dravců nám předvedl sokolník pan Nejman a jeho poutavé vyprávění o jejich způsobu 

života  děti poslouchaly s velkým zájmem. Děti si dravce prohlédly a některé si mohly i pohladit. 

   V rámci zážitkového učení si děti vyzkoušely všechny činnosti spojené s přípravou štrůdlu. 

Moc se povedl, chutnal nám všem i rodičům. 

V měsíci říjnu mateřská škola vyhlásila tvořivou soutěž Mámo, táto, pojď si hrát, budeme teď 

čarovat. Něco spolu vytvoříme, skvěle se tak pobavíme. Děti s rodiči tvořili z různých přírodnin a sešlo 

se mnoho nápaditých výtvorů. Tyto výtvory byly vystaveny na trávníku u autobusové zastávky. 

Výstavu si mohlí prohlédnout i stračovští občané a zapojit se do hlasování  o ,,NEJ VÝTVOR“. 

Soutěž byla vyhodnocena 2. listopadu za přítomnosti zúčastněných dětí a rodičů. 

Všem zúčastněným děkujeme za projevený zájem, kreativitu a spolupráci. 

Paní Čemusová k nám do školky přijela s hudebním vystoupením ,, Já jsem muzikant “. Děti 

poznávaly hudební nástroje strunné i dechové a zazpívaly si známé dětské písničky. 

I ve výtvarných činnostech byly děti aktivní. Malování ježečka a papírové tvoření ovoce se 

dětem moc povedlo. Také kouzelnické vystoupení s názvem ,,Ledové království“ manželů 

Kašparových z Náchoda nám zpříjemnilo jedno listopadové dopoledne ve školce. 

Celoročním programem s názvem ,,Moje kniha“ je i spolupráce s místní knihovnou 

a knihovnicí paní Irenou Tylšovou. Podporujeme tímto děti ve čtenářské pregramotnosti, vedeme je ke 

kladnému vztahu ke knihám, četbě, poslechu čteného textu a rozvoji předčtenářských dovedností. 

    Jsme na začátku školního roku a čeká nás spousta dalších činností a aktivit i nadstandartních. 

Před námi je adventní období, plné příprav na nejkrásnější svátky v roce – VÁNOCE. 

Tak ať se vše a všem daří. 

 

Za mateřskou školu 

Eva Kollertová 



 POD POKLIČKOU V NAŠÍ MATEŘINCE 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V KAMENICI  

UKÁZKY DRAVCŮ 



 

        NEJ VÝTVOR – PODZIMNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 

POD POKLIČKOU V NAŠÍ MATEŘINCE 

PEČENÍ ŠTRŮDLU 



 

 

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 

POD POKLIČKOU V NAŠÍ MATEŘINCE 



 

POD POKLIČKOU V NAŠÍ MATEŘINCE 

MOJE KNIHA – NÁVŠTĚVA MÍSTNÍ KNIHOVNY 

                                                   SVOZOVÝ KALENDÁŘ 2023 



 

OBRAZEM – ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 



 

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  

10.12.2022 15:00 Kostel sv. Jakuba 

ve Stračově 

Koncert – V. Vašíčková, 

D. Javořičková, J. Rychtera 

a ŽIVAŇANKA 

17.12.2022 18:00 Vzdělávací  

místnost Stračov 

2. kolo Ligy SPŠ 

17.12.2022 18:00  Pivovar Lindr 

Mžany 

Koncert pěveckého sboru 

Kaštánek 

27.12.2022 18:00 Vzdělávací 

místnost Stračov 

Sváteční turnaj v šipkách  

1.1.2023 14:00 Sraz před OÚ 

Stračov 

TJ Sokol – Novoroční 

pochod 

20.1.2023 20:00  Restaurace 

Bříšťany 

Ples SDH 

25.2.2023 20:00 Restaurace 

Bříšťany 

Ples TJ Sokol 

11.3.2022 bude 

upřesněno 

Vzdělávací 

místnost Stračov 

Dětský karneval 

25.3.2022 bude upřesněno Jarní šlápota + vynášení 

morany 

26.3.2022 od rána Sběr papíru – TJ Sokol 

 
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

