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Vážení spoluobčané Stračova a Klenice. 

Je to až k nevíře, jak ten čas letí. Prázdniny dětem utekly jako voda, konec roku se 

nezadržitelně blíží a za pár týdnů zde máme Vánoce a Nový rok 2017. Proto jsem se rozhodl, 

že Vás v tomto podzimním vydání seznámím s průběhem plánovaných a realizovaných 

hlavních akcí v našich obcích – Stračov a Klenice za rok 2016. 

 V obci Klenice se povedlo získat povolení od Magistrátu města Hradce Králové 

(MMHK) a Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD) na opravu chodníků ve směru 

Hořice – HK od autobusové zastávky do odbočky na Stračov.  V součinnosti s výstavbou 

daného chodníku probíhá v současné době na Mě.Ú. Nechanice územní řízení pro získání 

povolení pro výstavbu veřejného osvětlení v obci Klenice - směr  hřbitov Klenice. Zde bylo 



velmi komplikované získat povolení na protlak kabelu veřejného osvětlení pod hlavní silnící 

R 35.  U obou výše zmiňovaných akcí je potřeba poděkovat rodině Luštických za vstřícné 

jednání v souvislosti se souhlasným stanoviskem na umístění daných staveb, které 

v některých částech zasahují do pozemků v jejich vlastnictví. Zároveň probíhá příprava pro 

územní řízení a následně stavební řízení nového chodníku směrem HK – Hořice, tj. od hranice 

plotu u paní Gembalové až po autobusovou zastávku. Zde je zapotřebí poděkovat paní 

Kateřině Huškové a panu Josefovi Havrdovi za vstřícné jednání s případnou možností o 

odkupu jejich pozemků, tj. od pana Havrdy – ostatní plochu, od paní Huškové – kus zahrady. 

Současná dokumentace čeká pouze na stanovisko Policie ČR. Zároveň i díky danému záměru 

dochází k jednání ŘSD o převodu veškerých pozemků v jejich vlastnictví v obci Klenice, 

vyjma pozemku pod silnici R 35. Tím by obec Stračov získala veškeré pozemky do osobního 

vlastnictví (travnaté, zpevněné plochy, chodníky, vjezdy atd.) po levé a pravé straně v celé 

obci Klenice souběžně se silnicí R35. Dané nabytí pozemků považuji z hlediska budoucnosti 

jako zásadní věc pro zajištění jakýchkoliv záměrů, tj. případných investic, oprav, atd.  

Z hlediska těžby v obecním lese v obci Klenice neproběhla žádná mýtní těžba. Plánovaná 

těžba je z hlediska propadu cen za kubík kulatiny odsunuta na příští rok s vidinou na lepší 

zhodnocení.  V lese proběhly jen zásahy proti kůrovci, kde způsobená škoda je vyšší od let 

minulých. Důvodem je přetrvávající sucho, kdy porosty jsou více náchylné na napadení 

kůrovcem.    

 V obci Stračov v současné době probíhá výstavba chodníku a parkovacích míst směr 

Dub, tj. od pošty k odbočce do zemědělského areálu s přechodem na druhou stranu k domu 

rodiny Janatových. Stavbu realizuje firma STAX-RAK, kdy se počítá s celkovými náklady 

1.150.862 Kč, bez DPH. U této příležitosti bych rád poděkoval panu Josefu Dvořákovi (Radní 

Královéhradeckého kraje zodpovědný za zprávu investic a majetku kraje), který podpořil naši 

žádost o převod pozemků z kraje na obec Stračov. Díky tomu může být chodník dokončen, 

včetně přechodu – směr Habeš. Asfaltový povrch bude položen Správou údržby silnic Hradec 

Králové (SUS HK) od pomníku z I. světové války až po konec obce Stračov, směr Dub.  

V současné době probíhají složité jednání se SUS HK ohledně koordinace prací na dané 

stavbě, způsobu frézování, výšky položeného asfaltu, atd., tj. aby se vše skloubilo 

s představami a požadavky obce Stračov. Musím konstatovat, že vše je o penězích – na jedné 

straně obec a na druhé straně SUS HK. Celkové náklady hradí SUS HK, vyjma požadavku 

obce, aby bylo zrealizováno hladké napojení místních komunikací – směr ke kostelu a směr 

k zámku.  



S danou probíhající stavbou, příští týden probíhajícím frézování komunikace, se 

zastupitelstvo rozhodlo v rámci celé plánované investice, vyměnit obruby i na druhé straně 

komunikace, tj. od autobusové zastávky k domu rodiny Janatových. Zároveň došlo i 

k rozhodnutí umístit obruby pro výstavbu budoucího parkoviště pod kostelem ve Stračově, ke 

kterému je již připravena dokumentace k územnímu řízení na Mě.Ú. Nechanice. Dané 

náklady jsou v částce cca 210.000 Kč bez DPH. Podmínkou získání územního a stavebního 

povolení k danému parkovišti z hlediska legislativy ČR je i výstavba chodníku před 

parkovištěm, rozšíření chodníku před zámkem a dokončení chodníku u sjezdu na plac před 

zámkem. Zde bych chtěl poděkovat majiteli zámku, za dohodu o majetkovém vyrovnání, kdy 

současný chodník před zámkem je částečně na jeho pozemku a má být ještě o 0,5 m rozšířen.  

Veškeré náklady na danou akci, budou hrazeny ze tří zdrojů: dotace z Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR – 1.000.000 Kč, dodatečně získaná dotace obcí Stračov z Královéhradeckého kraje 

142.000 Kč a vlastní zdroje, tj. 250.000 Kč + DPH, které jsou neuznatelným nákladem. 

Parkoviště a rozšíření chodníků bude realizováno až v další etapě, tj. za předpokladu získání 

stavebního povolení. 

 Další větší projekt v rámci Programu obnovy venkova, kde obec Stračov žádala o 

dotaci na opravu střechy na budově pošty až k hasičské zbrojnici, kde celkové  předpokládané 

náklady měly činit cca 790.000 Kč. Žádost o 50 % dotaci byla zamítnuta a daný záměr nebyl 

realizován.  

O dalších akcí, tj. výstavbě automatické tlakové stanice na posílení vodovodního řádu, 

záměru výstavby stavebních parcel, projektu o územním řízení na kanalizaci, rekonstrukci 

komunikace II. třídy v obci Stračov, záměru využití lokality „Park“, atd., Vás budu jménem 

zastupitelstva obce Stračov informovat průběžně.  

A nyní k přiloženému dotazníku, který bude sloužit jako jeden z podkladů pro 

vypracování dokumentu Strategický rozvoj obce Stračov. Jedná se o dokument, který je 

z hlediska dalšího rozvoje obce potřebný jak pro nás občany, tzn. vymezit si jednotlivé 

priority na dalších 10 let rozvoje obce, tak i daný dokument je potřebný pro získávání 

případných dalších dotací obec Stračov. Jak jsem již psal v minulém čísle:“ Vím, že přání co 

je potřeba udělat, zlepšit a realizovat, máme hodně. Přitom je zapotřebí si uvědomit, že máme 

určitý finanční příjem, z kterého to lze realizovat.“  Jménem zastupitelstva obce Stračov Vás 

zdvořile žádám o vyplnění dle instrukcí.   



Závěrem bych Vám chtěl jménem zastupitelstva obce Stračov poděkovat za 

vzájemnou spolupráci ve všech zmiňovaných bodech. Bez vstřícného jednání nás všech by 

nebylo možné realizovat veškeré projekty, které jsem zde zmínil. 

        Luděk Homoláč – starosta obce 

 

Dolomitenmannské dobrodružství ve znamení dvojek… Janata podruhé na 

druhém místě! 

Dolomitenmann je opravdová oslava extrémního sportu. Vždyť je také označován 

mistrovstvím světa v závodě extrémních štafet. Tento podnik nemá na světě obdoby a o jeho 

důležitosti svědčí mnohé. Jasným faktem je účast absolutní špičky ve všech čtyřech 

disciplinách a to letos závod kolidoval například s MS v běhu do vrchu. I přesto se v běžecké 

části, která otevírá celé zápolení, na trať vydal nepřekonatelný muž z Eritreje Petro Mamu. 

Nejlepší vrchař světa opět potvrdil svou kvalitu a bezkonkurenčně vyhrál běžecký úsek. Ani 

to ovšem na Dolomitenmannovi nemusí nic znamenat. Pouze vyrovnanost celého týmu může 

slavit úspěch. Petro měl skvělý tým. Na kole s ním jel například český top biker Kristian 

Hynek, který také vyhrál svoji disciplínu, ale celkově to stačilo až na třetí místo. Extratřídu 

ukázal pořadatelský Redbull, jehož tým celkově zvítězil, když mu na kole do pedálů šlapala 

další megastar Alban Lakata. Až na pátém místě se umístil tým Kolland Topsport 

International, jehož součástí byl jen těsně čtvrtý olympionik z Ria Hannes Aigner. Perfektní 

výkon předvedl na prvním úseku Robert Krupička. Nestárnoucí matador místního závodu a 

dlouhodobě nejlepší český vrchař předával na neuvěřitelné čtvrté pozici, když za sebou nechal 

i několik Afričanů. Na sociálních sítích to popsal nejlépe jak mohl. "Včera jsem měl raketový 

nohy" a na svých stránkách k tomu dodal "letošní Dolomitenmann byl pro mě nejdůležitější 

závod roku a povedl se mi!  4 místo a čas 1:26,20 je hodně nad plán a mé očekávání". I tyto 

slova svědčí o tom, jak důležitý závod Dolomitenmann je. Nebyl sám, pro koho tento závod 

znamenal hodně. Pro Milana Janatu ze Stračova to byl po MS v horském maratonu, kde 

obsadil 10. místo druhý velký závod roku. Tomu odpovídala příprava, v které musel 

podstoupit tréninky nejen dlouhých horských běhů například z Hostinného na Černou horu a 

zpět, ale také opakované výběhy sjezdovky na Zvičinu. „Na Zvičině už jsem skoro jako 

doma“ poznamenal o své přípravě na svém blogu www.milanjanata.tym.cz. V takových 

trénincích zdolával výškový rozdíl až 1500 m a v sobotu 10.9. z toho těžil.  

Hned po startu se v tradičně elektrizující atmosféře vpřed vydali favorité černé pleti a za nimi 

drželi krok nejlepší Češi (Krupička, Lichý, Fejfar, chvíli dokonce Srb). Janata byl raději 

opatrný, místní trať dobře zná a proto vše raději kontroloval z povzdálí. Po třech rovinatých 

kilometrech přichází ostrý kopec, kde se na kilometru nastoupá až 350 metrů a tempo z 

3:20/km klesne až někam nad 9min/km. V tu chvíli už se člen týmu Salming pohyboval někde 

okolo osmnácté pozice a postupně se dotahoval k dalším krajanům a prvnímu amatérskému 

běžci jímž byl Martin Stofner z Itálie.  

Pátý a šestý kilometr je odpočinkový. Všichni zde většinou trochu šetří síly na to, co přijde. 

Výstup borůvčím k žebříku, ano čtete správně. Trať je zde tak příkrá, že na zdolání tohoto 

http://www.milanjanata.tym.cz/


úseku se používá žebřík. Za ním se atleti dostanou do druhé poloviny, té těžší. „Ondru Fejfara 

jsem zde měl opravdu na dosah a po jeho urputném cestování z USA, kde startoval v 

závodech světové skyrunningové série to vypadalo, že bych ho mohl dostihnout“, řekl 

k tomuto místu na trati stračovský rodák. To by ovšem nesměl být Dolomiťák, kde i zdánlivě 

malý rozestup znamená minuty. Fejfar se po občerstvení ještě vzepjal a vybojoval čtrnácté 

místo celkového pořadí hned za Tomášem Lichým, který byl dvanáctý. Po borůvčí už pomalu 

přicházejí ke slovu kameny, suťoviska a kousek před cílem dokonce horská pěšina. Ta se ale 

pozvolna ztrácí a sklon vzrůstá. V tu chvíli běží/lezou běžci téměř po paměti, jen za zvukem 

komentátora a fanoušků v cíli 2450 mnm. Tato pasáž je místy náročná i na orientaci. V totální 

únavě, kdy nohy pálí a člověk má co dělat, aby nepřepadl na záda a udržel dopředný pohyb už 

vidí před sebou v mlze mávajícího paraglidistu, který nedočkavě chce vyrazit do závodu. Pak 

už jen plácnutí kamaráda do ruky a uvidí se, co z toho týmově bude. Svůj díl práce mají běžci 

za sebou 12km +1850m stoupání. 

 A jak to dopadlo? „Loni jsem po závodě vesele spěchal z kopce dolů, abych stihl povzbudit 

kamarády, protože jsem tušil dobrý výsledek, který nakonec opravdu zacinkal a druhé místo 

bylo neuvěřitelné. Tehdy jsem si přál, aby se to vše ještě jednou zopakovalo, ale nevěřil jsem 

tomu, že to přijde hned následující rok. Předávka na 20. místě celkově, ztráta na prvního 

amatéra sice znatelná, ale na další dva téměř žádná a ačkoliv jako bramborový amatér, tak 

jsem předával s dobrým pocitem a opět mohl spěchat do centra závodu v Lienzu. Kamarádi z 

týmu TECHNIKA BRNO EXTREME ABUELO bojovali jako lvi. Nejlépe se se svou 

disciplínou popral Jan Jobánek, který předvedl 10. místo a po Jakubu Beňovi (34. nejlepší 

paraglidista) předal Pavlovi Srbeckému již na druhém místě v kategorii amatér a 15. místě 

celkově při účasti 110ti týmů z celého světa. Bylo pak opět fantastické běžet po břehu řeky a 

moci Pavla povzbuzovat, ale zároveň hlásit, že je zapotřebí už jet jen "na jistotu", protože je 

to v kapse! Pavel svou roli splnil, stejně jako všichni v týmu a proto jsme mohli před 

přeplněným náměstím v Lienzu vystoupat na druhý stupínek amatérské kategorie.“ 

K pozastavení možná stojí to, co vlastně znamená amatérská a profi kategorie 

Dolomitenmanna. Závod je rozdělen na profi a amatéry. Je to určené vždy výsledkem z 

loňského roku. Kdo chce startovat v amatérech, tak nesmí být rok předtím do dvacátého místa 

ve své disciplíně, přičemž stačí, aby pouze jeden člen týmu byl lepší a hned jde celý tým do 

profi. V profi se bojuje o peníze, kdežto v amatérech o věcné ceny. Vždy jde ale o obrovskou 

prestiž a vše dospělo k tomu, že ani amatéři zdaleka nejsou amatéři. Stačí si jeden rok počkat 

a v závodě nefigurovat a hned ten další může být "amatérem" kdokoliv. Proto se běžně stává, 

že za amatéry startují velká esa světového sportu. Milan Janata se letos bohužel pro příští rok 

také vyoutoval (umístění v disciplíně do 20.místa) a tak ho čeká buďto profi kategorie nebo 

rok pauzy, abych mohl být napřesrok opět amatér. Ačkoliv to tedy vypadá, že amatér vrs. 

profi znamená něco vypovídajícího o přístupu k danému sportu nebo profi smlouvě s týmem, 

tak v tomto závodě to tak není.  

 



 

 

První horský maraton? Běželo se mi skvěle, řekl desátý muž světa 

Ve výborné desáté místo proměnil Milan Janata svůj premiérový start na mistrovství světa v 

horském maratonu, které se konalo ve slovinském Podbrdu. Běžci ze Stračova to zajistilo 

pozici nejlepšího ze čtyř Čechů, kteří se v elitní kategorii postavili na start. 

Maraton si sice v životě už zaběhl, ale že by u toho nastoupal téměř 3 000 metrů, to ještě 

nikdy. Náročných běhů do vrchu za sebou má také hodně, ale žádný ani zdaleka nebyl tak 

dlouhý. 

Když tyto dvě disciplíny stračovský atlet Milan Janata nyní vůbec poprvé ve své kariéře 

spojil, byl z toho skvělý výsledek. A hned na mistrovství světa, kde skončil na konci elitní 

desítky. 

„Vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu. Připravoval jsem se na nejtěžší závod v životě,“ říká 

třicetiletý atlet závodící za tým Salming Run4Fun. Nakonec z toho ale pro něj byl skvělý 

závod, který si díky výborné formě náležitě užil. A na výsledku se to také výrazně projevilo. 

Před závodem, v němž běžci mimo jiné vyběhli na jeden téměř 1 800 metrů vysoký vrchol a 

na druhý jen o tři stovky metrů nižší, by bral čas kolem čtyř hodin a deseti, patnácti minut a 

umístění v první polovině zhruba sedmdesátičlenného startovního pole. A realita? Čas 3 

hodiny a 54 minut, 10. příčka, jasná dominance mezi českými běžci, když nejblíže za ním 

skončili špičkoví vrchaři Petr Pechek a Pavel Brýdl s více než dvacetiminutovou ztrátou. 

„Všechno se sešlo, byl to pro mě den D, nakonec to pro mě paradoxně byl jeden z lehčích 

závodů,“ pochvaluje si Janata. 



Do svého prvního horského maratonu v životě se pustil obezřetně. Po prvních kilometrech se 

zařadil za své reprezentační kolegy a vyčkával. Avšak už na pátém kilometru předběhl 

Brýdla, jen o několik stovek metrů dál i Pechka. „Běželo se mi úplně skvěle, byl jsem jako v 

tranzu. I když jsem nevěděl, co přijde, zkusil jsem jít sám dopředu,“ vypravuje. 

Vyplatilo se mu to. Propracovával se dopředu a postupně se dostal k elitním běžcům. V jednu 

chvíli byl dokonce na 7. místě. „V té chvíli už jsem věděl, že běžím životní závod,“ netají a 

ani to, že stále čekal, zda přijde nějaká krize. Nepřišla v podobě únavy, ale pádu při jednom 

seběhu. „Držel jsem se jednoho Brita, který seběhy opravdu umí. Něco jsem ztratil a hlavně 

se ho už nemohl držet,“ popisuje. 

Své umístění si sice o něco pohoršil, ale do cíle se blížil jako desátý. A kdyby byl závod jen o 

pár metrů delší, asi by si o jednu příčku ještě polepšil. „Brita Daviese jsem na poslední 

pětistovce stáhl snad o sto metrů, už vůbec nemohl,“ vysvětluje Janata, kterému nakonec na 

Angličana scházely pouhé čtyři vteřiny. 

Za výborným výsledkem vidí nový horský maratonec několik skutečností. Především se mu 

povedla příprava ve slovenské Malé Fatře. „Nádherně jsem se trefil do terénu, byl velmi 

podobný tomu ve Slovinsku. Výborně se mi tam běhalo, nastoupal jsem na třináct kilometrů,“ 

říká o finální fázi své přípravy, kterou k mistrovství světa začal už v březnu. „Vyloženě jsem 

se na horský maraton soustředil a dá se říct, že jsem se v něm našel, za což děkuji běžeckému 

kamarádovi Ondrovi Fejfarovi, který mi ho doporučil.“ 

Velmi si cení také důvěry reprezentačního trenéra Jindřicha Linharta. Český atletický svaz 

totiž mistrovství světa v horském maratonu poprvé pojal jako oficiální reprezentační akci 

včetně nominace. Do té se Janata dostal i přesto, že podobný závod nikdy předtím 

neběžel.„Hodně mě jeho důvěra namotivovala a jsem rád, že jsem mu ji splatil,“ přiznává. 

Stračovský atlet teď má díky úspěchu ve Slovinsku o své běžecké budoucnosti jasno: „Na 

vrchy jsem se soustředil už od loňské sezony, teď jsem našel svoji parketu. Skoro každý týden 

teď budu v Alpách.“ 

Zdroj:http://sport.idnes.cz/janata-skoncil-na-ms-v-horskem-maratonu-desaty-f4h-

/atletika.aspx?c=A160625_120351_atletika_par 

SOKOL JE STÁLE V POHYBU 

 

Horké a suché léto uteklo jako voda a určitě jsme si ho všichni užili dosyta . Počasí přálo 

výletům a  na koupalištích bylo plno .Trochu jsme si všichni odpočali  od běžných  povinností  

a teď to opět začíná. Naší první důležitou akcí  za pomoci Obecního úřadu  je vymalování 

všech prostor  tělocvičny včetně zázemí. S tím souvisí a spousta práce   s vyklízením , 

opravami a generálním úklidem.Rozhlasem  jsme Vás žádali o pomoc  samozřejmě dle vašich 

možností.První brigádu jsme již zvládli, a prostory  jsme připravili na malování ,které 

proběhne od 19.9 2016.Sešlo se nás osm skalních a za necelých 5 hodin bylo vyklizeno .Všem 

,kteří přišli děkuji, teď aby to šlo pořád takhle dobře bez problémů. 

http://sport.idnes.cz/janata-skoncil-na-ms-v-horskem-maratonu-desaty-f4h-/atletika.aspx?c=A160625_120351_atletika_par
http://sport.idnes.cz/janata-skoncil-na-ms-v-horskem-maratonu-desaty-f4h-/atletika.aspx?c=A160625_120351_atletika_par


Děláme to pro Vás  pro všechny a bude to naše chlouba i vizitka. Čisté, zdravotně nezávadné 

tak jak to má být. Je to tečka za dlouholetými postupnými úpravami   těchto prostor v  přízemí    

bývalé školy. Majitelem i správcem této budovy je Obecní úřad  bez  jehož  dlouholeté 

spolupráce ,  přízně a podpory materiální i finanční bychom těchto výsledků nedosáhli. 

Děkujeme jim ,  že to s námi vydrželi a společným úsilím se nám daří tento sportovní areál 

dobudovat  . Teprve po kompletním úklidu se začne opět pravidelně cvičit. 

Další naší tradiční akcí je turistický výlet do hor,který plánujeme na sobotu 24.9 2016. Výlet 

se uskuteční do  Broumovských skal a lesů. Autobus odjíždí  v 7 hodin z návsi  a 

předpokládaný návrat je kolem 20 hod Připravované tratě měří od 3 do 10 km tak aby si  

každý mohl vybrat dle svých možností.Pojeďte s námi do krásné chráněné krajinné oblasti 

Broumova. 

Poslední  pochod je naplánovaný na 15.10 2016  s tradičním názvem Podzimní šlápota aneb 

zavírání lesa a studánek. Jako i v mnoha předchozích letech  budeme spolupracovat 

s Mysliveckým sdružením ze Mžan. Trasa bude jednotná pro všechny  zúčastněné a upravena 

dle počasí  jako již mnohokrát v minulosti. 

Dana Šolcová 

 

PRÁZDNINOVÁ A ZÁŘIJOVÁ ŠKOLKA 

Mateřská škola byla v období prázdnin otevřena prvních a posledních čtrnáct dní. Letní období 

nám umožnilo veškerou činnost přenášet ven na zahradu a do přírody a tak jsme měli větší 

prostor pro rozvoj fyzické zdatnosti a orientace.  

 

PRVNÍ DEN VE ŠKOLCE 

1. září jsme se sešli ve školce s dětmi, které mateřskou školu již navštěvovaly a 5. září jsme 

přivítali nové kamarády. Celý zářijový měsíc jsme děti seznamovali s novým prostředím, 

kamarády, zaměstnanci, se všemi prostory, ukazovali, kde mají děti své věci, značky. Společně 

jsme pak vytvářeli pravidla soužití, vztahů, chování a komunikace. Děti se také seznamovaly 

s pravidly bezpečného chování na naší školní zahradě a při společných vycházkách, na kterých 

jsme pozorovali dění ve vesnici a učili se v ní orientovat. Nechybělo ani pozorování změn 

v přírodě. A protože nám počasí přálo, mohli jsme v době vycházek vyrážet nejen do okolí, ale 

také na naši školní zahradu.  

 

DIVADLO VE ŠKOLCE 

Do školky jsme si pozvali Nezávislé divadlo, které se nám představilo s divadelní pohádkou 

„Nezbedná pohádka o koblížkovi“. Krásná Amálka žila v chaloupce u lesa s pracovitým 

Matějem, který ji jednoho dne přinesl voňavé luční kvítí. Amálka mu za to upekla koblížek. 

Jelikož byl ale horký, nechal ho vychladnout. Jenomže koblížek ožil, a protože byl velký 



neposeda, vydal se do světa. Na svých cestách potkal zajíce, vlka a dokonce narazil i na 

medvěda. Na chlubivého koblížka vyzrála až mazaná liška. 

12. září proběhla schůzka s rodiči dětí. 

Co nás čeká do konce kalendářního roku 

o Výlet do ZOO Dvůr Králové nad Labem s MŠ Petrovice 

o Divadelní představení ve školce  

o Sférické kino 

o Adventní dílna a rozsvěcení stromku se spolkem Šikovné ručičky 

o Vystoupení v Dámském klubu 

 

Monika Králová – ředitelka MŠ Stračov 

 

 

 

 

 

 



1. turnaj ve florbale ve Stračově 

 

V sobotu dne 6.8.2016 se konal 1. turnaj ve florbale na umělém hřišti ve Stračově. Za domácí 

hrál a zároveň byl hlavní pořadatel Martin Nesvačil ml. s pomocí OÚ Stračov. Zúčastnilo se 

celkem šest družstev. Turnaj vyhráli ZTP Hradec Králové, domácí Stračov skončil na třetím 

místě. 

 

 
 

Dámský klub 

V červenci se ženy Dámského klubu opět sešly na hezkém posezení. Povídaly si při kávě a 

zákuscích. 23. července bylo pouťové setkání kamarádů a ženy se také zůčastnily. K dobré 

náladě vyhrával Fanda KUNC. Byla opečená kýta a další občerstvení. Dobrá nálada všem 

vydržela až do samého večera. 

V srpnu 2016 se jelo do pivovaru LINDR ve Mžanech. Po krátké prohlídce pivovaru si ženy 

poseděly u dobrého jídla a pití. Všem se změna setkání moc líbila. 

5. září 2016 – Posvícenské posezení – ZLATÁ HODINKA, pořadatel Obecní úřad a Dámský 

klub Stračov. Vyhrával opět Fanda KUNC a později přijel soubor HOŘEŇÁK z Lázní 

Bělohrad. Všichni přítomní byli spokojeni a dobře se bavili, protože jejich vystoupení bylo 

zajímavé a veselé. K občerstvení byly posvícenské koláče. 



 

Druhý čtvrtek v září se ženy sešly na posezení v místní klubovně. Od oslavenkyň bylo 

pohoštění, za což jim patří dík a gratulace. Také jsme pogratulovaly Jáře Špráchalové, která 

slaví v září kulaté narozeniny. Opět se jednalo o tom, co bude dál – výlet a další podzimní 

posezení, na která se budou všechny ženy těšit. 

Kabelková Věra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ŠIKOVNÉ RUČIČKY  

           říjen – prosinec 2016 

 

 Zveme všechny příznivce různého tvoření  vždy v neděli od 13hodin  

    

ŘÍJEN 

 16.10.2016 Šperk z hedvábí  

 

 22.10.2016         Výlet do výrobny korálků 

     v Pěnčíně 

                                    

LISTOPAD 

    Výroba dárků 

 

    Tričkohraní II. 

              

PROSINEC 

     Posezení nad šálkem vánočního punče 

     a ručně vyrobené vánoční balíčky a krabičky 

 

 

 



          Stračovský advent 

I. a    IV. adventní neděli v roce 2016  
 

27.11.2016    Adventní dílna v MŠ pro rodiče s dětmi s výrobou dárků, 

dekorací a malováním perníčků, s odměnou 

nejen pro děti v podobě loutkové pohádky O 

perníkové chaloupce a v závěru odpoledne s 

rozsvěcením stromu na návsi obce  

 

18.12.2016   Vánoční koncert v kostele sv.Jakuba  

účinkují:  Stračovské hvězdičky a soubor Nostra Musica  

     

Poslední novinka z obce Stračov  

 Dne 10. září 2016 proběhlo na Obecním úřadě ve Stračově, ve spolupráci se 

Stračovskými hvězdičkami, vítání občánků, a to: 

Anny Křovinové-Stračov č.p. 45, Petra Víta-Stračov č.p.59, Hany Klicperové-Stračov  č.p. 118 

 

  
Foto: Gabča Kliková, text: Luďa Homoláč 


