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LETNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ STRAČOVA A 
KLENICE

Vážení spoluobčané Stračova a Klenice,

ve svém letním příspěvku se pokusím v krátkosti přiblížit aktuální věci, které probíhají v obci 
Stračov a Klenice.  Přiblížím probíhající aktuální události.  

V současné  době  probíhají  dvě  zásadní  činnosti  zastupitelstva  obce  Stračov  ve 
vypracování agend, které se dotknou a zavedou pravidla pro každého občana v obci Stračov.

 



• Zavedení  do  života  a  uskutečnění  celkové  agendy  vyplývající  z  Řádu  veřejného  
pohřebiště v obci Stračov a Klenice a k nim související smlouvy  o nájmu hrobového  
místa pohřebiště Stračov a  pohřebiště Klenice.

• Zavedení a uskutečnění všech povinností vyplývajích z legislativy České republiky o  
nakládání  a  čištění  odpadních  vod,  kanalizačního  řádu  jednotné  kanalizace  obce  
Stračov a rozhodnutí Magistrátu města Hradce Králové k vypouštění odpadních vod 
z obce Stračov.

O daných akcích  jsem psal  podrobně v průvodních  dopisech,  nebudu se  proto o  nich 
podrobně rozepisovat. Přesto mi dovolte, abych ještě ke každému bodu upřesnil další postup.

Po uzavření všech smluv o nájmu hrobového místa bude zřejmé (do 31.8.2017), že bude 
provozovatel (obec Stračov) čekat na vrácení smlouvy o nájmu hrobového místa. Pokud tak 
někdo vědomě neučinil  (tzn.  převzal  návrh nájemní smlouvy),  bude opětovně vyzván pro 
uzavření  nájemní  smlouvy.  Neučiní-li  opakovaně,  bude  provozovatel  (obec  Stračov) 
postupovat  v součinnosti  s právním zástupcem obce  Stračov,  k vymáhání  dané  částky  dle 
legislativy ČR. Zároveň, pokud se k danému hrobovému místu nikdo nepřihlásil,  tzn. není 
znám vlastník  hrobového  zařízení,  bude  opakovaně  vyzván.  Posléze  daná  hrobová  místa 
(hrobové zařízení) budou uvedena na seznamu nalezených hrobových zařízení umístěných na 
veřejném pohřebišti  obce  Stračov  a  Klenice,  o  které  se  nepřihlásil  vlastník  po  skončení 
nájemního vztahu k hrobovému místu. Daný seznam a  postup při nakládání s nalezeným a 
opuštěným  hrobovým zařízením bude  zveřejněn  koncem  roku  2017. Při  této  příležitosti, 
jménem zastupitelstva obce Stračov,  děkuji  všem vlastníkům hrobového zařízení  za velmi 
kladný a vstřícný přístup k dané akci. 

U povolení vypouštění odpadních vod z Vaší nemovitosti do jednotné kanalizace, chci 
opakovaně upozornit, že máme – my vlastníci nemovitostí v obci Stračov a Klenice, poslední 
příležitost  si  rozumnou  cestou  zlegalizovat  své  čistící  zařízení.  Rovněž  Vás  opakovaně 
upozorňuji,  že  není  akceptovatelné,  aby byl  kdokoliv  napojen  na  kanalizaci  na  přímo,  či 
přesvědčoval  provozovatele  kanalizace  (obec  Stračov),  že  „jakoby“  dvou  či  tříkomorový 
septik o objemu 1 m3 splňuje dané podmínky.  O všech náležitostech jsem podrobně psal 
v Průvodním dopise obce Stračov ke stanovisku vypouštění odpadních vod a ve stanovisku 
obce k dané záležitosti. Závěrem k danému bodu, děkuji všem občanům Stračova a Klenice, 
kteří  již  aktivně  přistupují  k řešení  svého  způsobu  vypouštění  odpadní  vody  ze  své 
nemovitosti. 

A nyní  k hlavní  investici  v obci  Stračov  v roce  2017.  Na  základě  vypracované  a 
podané žádosti na opravu chodníku a komunikace v obci Stračov, obec Stračov získala dotaci 
z Královéhradeckého kraje z fondu rozvoje venkova částku 600 tis. Kč. Daná částka pokryje 
cca 40 % investice v místní části Klenice - oprava chodníku podél silnice I/35 a III/32347 (tj. 
od  autobusové  zastávky  směr  HK  k odbočce  na  Stračov)  a  v obci  Stračov  –  oprava 
komunikace na p.č. 112/1 /Habeš – tj. od odbočky na Dub k domu rodiny Kulhánkových/. 
Před  samotnou  realizací  si  obec  Stračov  nechala  kamerovým  systémem  prověřit  stav 
kanalizace  nad  plánovanými  akcemi.  Stav:  v obci  Klenice  –  kritický,  v obci  Stračov  – 
minimálně jedna oprava musí být realizována před pokládkou asfaltu. Celkové náklady, které 
prodraží plánovanou investici, prozatím nedokáži odhadnout, ale částka se bude minimálně 
pohybovat v řádu statisíců korun. Kamerovým systémem jsme si opět prověřili, že budeme 



muset  každoročně  na  etapy  dělat  revize  stavu  kanalizace  a  posléze  případně  porušenou 
kanalizaci opravovat. 

Závěrem si Vás dovoluji pozvat do „letního kina“ ve Stračově. Po cca 35letech se 
bude na prostranství před zámkem konat jednodenní promítání českého filmu „Bezva ženská 
na krku“,  které  proběhne v pátek 21.7.2017,  tj.  den před „Poutí  ve Stračově“.  O bližších 
informacích Vás budeme informovat. 

Dovolte mi Vám i Vašim dětem popřát pěkné a klidné prázdniny.

Luděk Homoláč – starosta obce Stračov

Akce a tvoření se Šikulky od dubna do června 2017
Naše tvoření na jaře bylo opět v duchu příprav na soutěž „O nejkrásnější kraslici  

Stračova  a  Klenice“,  v letošním  roce  již  na  VII.  ročník  soutěže.  Ve čtvrtek  6.dubna  se  
uskutečnila  tradiční  Jarní  dílna  pro  rodiče  a  děti  nejen  z MŠ.  Vyráběly  se  velikonoční  
přáníčka,  panenky  z papíru,  velikonoční  dekorace  a  také  se  zase  zdobily  perníčky.  
Překvapením a zároveň odměnou za tvořivé odpoledne byla nejen pro děti návštěva členů  
klubu Auracannis, zabývající se cannisterapií. Přijeli na závěr odpoledne a s sebou přivezli  
živé pejsky a kočičky. Společně zahráli pohádku Jak pejsek a kočička vařili dort. Zaslouženě  
byli odměněni velikým potleskem všech přítomných.
 Po realizaci výstavy velikonočních tradic a přijetí všech soutěžních kraslic, se v úterý 
11.dubna19 hodin sešla odborná porota složená ze zástupců místních spolků, obecního úřadu  
a sponzorů, aby ohodnotila soutěžní kraslice. Porota neměla lehkou práci, bylo velmi těžké  
posoudit, která z kraslic je opravdu ta nejkrásnější a nejpečlivěji či nejzajímavěji vyrobená.  
Předsedkyní hodnotící komise byla vítězka minulého roku Petra Luštická.Také v letošním roce  
byly rozděleny kategorie na tři dětské a jednu dospělou. Do VII.ročníku soutěže se přihlásilo  
celkem  28  soutěžících  s 54   kraslicemi  vypracovaných   různými  i  velmi  netradičními  
technikami.

 V  kategorii  dospělých  se  na  prvním  místě  
umístila  Michala  Luštická  .  Druhé   místo  obsadila  
Zuzka  Bednářová  a   třetí  místo  Dana  Stránská.  V  
kategorii  dětí  od  11  do  14  let  zvítězila  Anetka  
Kvasničková,  druhá se  umístila  Terezka  Havrdová a  
třetí Natálka Homoláčová. V kategorii dětí 7 až 10 let  
vyhrál  Honzík  Luštický,  druhé místo obdržela Kačka  

Kliková  a  třetí  byla  Adélka  Jahelková..  Vítězkou  
kategorie ve věku  4 až 6 let se stala Barunka Kliková, druhé  

místo obsadil Ondra Doležal a třetí Klárka Charvátová.
Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo ve středu 12.dubna  

ve Vzdělávací místnosti ve Stračově .Odpoledne předávání cen bylo zahájeno vystoupením  
hudebního kroužku Stračovské hvězdičky. Následovalo vyhodnocení VII.ročníku souteže  „O  



nejkrásnější kraslici Stračova a Klenice“. Starosta obce Luděk Homoláč  Stračov společně  
s předsedkyní hodnotící komise soutěže Petrou Luštickou předali věcné ceny všem soutěžícím,  
které věnovali do soutěže sponzoři:  Topingas s.r.o., ADK Klima s.r.o., OU Stračov, místní  
spolek Šikovné ručičky, Dámský klub,  firma Čalounictví Miloš Vyčítal, Farma Bednářovi,  
Gábina  Kliková,  Monika  Doležalová,  Ľubica  Gembalová,  Líba  Havrdová  a  Šárka  
Homoláčová.

Děkujeme všem, kteří s námi krásnou předvelikonoční atmosféru ve Stračově prožili,  
velké poděkování za přípravu soutěže, výstavy a jarní dílny patří všem děvčatům ze Šikovných  
ručiček a  členům hudebního souboru Stračovské hvězdičky za krásné a zdařilé vystoupení. 

Jaro pokročilo několika kroky k létu a svými teplotami nás velmi mate. Všichni se vrhli  
do práce na svých zahrádkách a opečovávají své balkony,ale i přesto jsme se zase se Šikulky  
sešli a tvořili. V neděli 14.května jsme vyráběli ke krásná přáníčka a bločky k svátečnímu Dni  
matek .

V červnu jsme se v sobotu 3.června zapojili do realizace Dětského dnu ve Stračově a  
naše členka Ľubica Gembalová nejen dětem malovala na obličej. Při našem běžném setkání  
spolku se ještě v neděli 17.června znovu vrátíme k výrobě šperků z Fimo hmoty s lektorkou 
Mončou Juklíčkovou.

Na  úplně  poslední  lekci  před  prázdninami  jsme  si  naplánovali  zajímavý  textilní  
workshop s Irenou Slavíkovou, který se uskuteční v úterý 20.června od 16,30hodin. Naučíme 
se jak  malovat na textil, jak používat razítka i kontury.

Děkujeme všem členkám spolku  a  lektorkám za  účast  a  krásné  nápady na našich  
setkáních i jiných akcích, všem zájemcům o další tvoření se spolkem Šikovné ručičky a všem  
čtenářům zpravodaje přejeme krásné léto,  pohodové prožití  letních dovolených a na další  
společná tvoření se těší za všechny členky Šikovných ručiček

 Petra Luštická a Gábina Kliková 

…POD POKLIČKOU V     NAŠÍ MATEŘINCE…  

DUBNOVÁ ŠKOLKA
DIVADLO VE ŠKOLCE - PLASTOŽROUTÍ POHÁDKA
 Ve čtvrtek 6. dubna jsme ve školce přivítali členky divadla Úsměv ze Dvora Králové nad 
Labem s představením Plastožroutí pohádka. Do pohádkového lesa v ní děti zavedl kašpárek 
Nazdárek. Les však byl plný odpadků. Než začal Nazdárek s úklidem, tak děti zkoušel z toho, 
zda vědí, do kterých barevných kontejnerů odpadky správně roztřídit. Na pomoc při úklidu 
lesa si Nazdárek zavolal mimozemské bytosti, plastožrouty Toníčka a Evičku, s nimiž úklid 
lesa hravě zvládl.
Z  lesa  se  plastožrouti  vydali  zkontrolovat  barevné  kontejnery  a  popelnice  do  blízkého 
městečka. Toník ale v městečku sám z hladovosti spořádal všechny plasty a Evičce žádný 
nenechal. Za chvíli ho tuze rozbolelo břicho. Pomohli mu až v nemocnici vypumpováním 
břicha.  Před  odletem na  svou  planetu  plastožrouti  dostali  od  Nazdárka  pytlík  plastových 
víček. 



Při pohádce zaznělo i několik písniček, které děti doprovodily potleskem. Kromě důležitosti 
třídění odpadů se děti také přesvědčily, že se hladovost nevyplácí. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ S JARNÍ TVOŘIVOU DÍLNOU
Ve čtvrtek 6. dubna odpoledne do školky přišli rodiče a blízcí dětí, aby si společně užili jarní 

tvořivou dílnu. Svou zručnost i trpělivost si přítomní mohli vyzkoušet při výrobě 
papírových  kuřátek,  motýlů,  při  skládání  panenek  z  papíru,  při  zdobení 
velikonočních perníčků nebo přáníček. 

Je již tradicí, že svými nápady naše dílny zpestřují i členky spolku Šikovné ručičky. U šálku 
kávy nebo čaje jsme si společně pohovořili.

V tento  den si  naši  školku přišli  prohlédnout  společně  se  svými  dětmi  i  rodiče,  kteří  se 
chystají k zápisu do mateřské školy, který proběhne v měsíci květnu. Malí budoucí 
předškoláčci si školku nejen okoukli, ale také si u nás pěkně pohrály.

PŘEKVAPENÍ NA JARNÍ DÍLNĚ
Součástí Jarní dílny bylo i milé překvapení, které spočívalo v návštěvě dvou pejsků, jedné  
kočičky a jejich doprovodu. Pejskové se jmenovali Ája /6let/ rasa kříženec, Bára /9let/ rasa  
Bernský salašnický pes a kočička pleno Mainská mývalí kočka /3roky/.  Děti  měly za úkol  
podle obrázků, které si  pro ně cvičitelky připravily,  určit  jaký pejsek nebo kočička,  je  na  
obrázku (zlý, hodný, nemocný). Následovala pohádka o Pejskovi a Kočičce jak vařili dort.  
Děti začaly pohádku zvonečkem. Zvířátka se podílela na hraní pohádky, vysvětlení co mají jíst  
pejskové,  kočičky,  lidé  a  děti  Pohádka  měla  velký  úspěch  jak  u  dětí,  tak  i  dospělých  a  
následoval zasloužený potlesk. Pejsci předvedli pár cviků na povel svého pána a na konec si  
děti mohly pejsky a kočičku pohladit.

DRAVCI VE ŠKOLCE
V pondělí 24. dubna jsme v mateřské škole přivítali velmi zajímavou a vzácnou návštěvu. Pan 

Karel Nejman z Českého Meziříčí nám přivezl ukázat zástupce dravců a sov. V 
úvodu nás  sokolník  seznámil  s  počátky sokolnictví  a  jeho významem v dnešní 
době. Představil nám káně lesní jménem Milda, jestřába lesního Teriho, samečka 
raroha velkého Norika a samici raroha Leu, která byla podstatně větší než Norik.

Největším a velký obdiv vzbuzujícím zástupcem z říše  dravců byl  čtrnáctiletý orel  skalní 
jménem Nero. Děti si jej mohly i pohladit. Odvážlivci si vyzkoušeli sokolnickou 
rukavici a na ruce si mohli podržet raroha. Naživo se děti seznámily s naší největší 
sovou, výrem velkým, který slyšel na jméno Kuba.

Ostatní známější dravce i sovy pan Nejman dětem přiblížil na obrázcích, pohovořil o tom, čím 
se jednotliví dravci živí, jak probíhá jejich výcvik a k čemu se dravci využívají, 
například k ochraně letadel na letištích před ptactvem. Celému představení vzorně 
naslouchali i bretaňský ohař Sendy a fretka Fufík, které si pan Nejman přivezl s 
sebou jako doprovod.

KVĚTNOVÁ ŠKOLKA



NÁVŠTĚVA HOSPODÁŘSTVÍ U BEDNÁŘŮ
Dne 11. 5. jsme byli pozváni na prohlídku hospodářství u Bednářů. Vyrazili jsme dopoledne  
za  krásného  počasí.  Přivítání  bylo  velice  milé,  paní  Bednářová  dětem  rozdala  hned  na  
začátku  sladké  překvapení  ve  formě  bonbónů.  Děti  viděly  kravičky,  které  chovají  jen  na  
mléko, a bylo jim vysvětleno, co jedí a proč mají na krku obojky s čidlem. Kravičky se chodí  
samy podojit a to tak, že tam mají připravenou dobrotu a obojek slouží k její identifikaci.  
Pokračovali  jsme  dále  v  prohlídce  a  to  na  malá  telátka.  Ta  si  mohla  děti  pohladit.  
Hospodářství je to vskutku veliké a všude mnoho práce. Jalovice jsme pozorovali už jen z  
uctivé dálky. Chovají tu zde i králíky, bažanty u kterých jsme museli být jako myšky, jelikož  
právě  snášeli  vajíčka.  Na závěr  paní  Bednářová vzala  tvrdý  chléb  a  šla  s  námi  k  jejich  
rybníku nakrmit kapry. Zde jsme viděli  párek nádherných černých labutí.  Po rozloučení a  
poděkovaní jsme pomalu vyrazili zpět do školky. 

OLYMPIÁDA  MATEŘSKÝCH 
ŠKOL V NECHANICÍCH 
 
31.  5.  2017  se  v  Nechanicích 
konalo  tradiční  olympijské  klání 
mateřských  škol  s  podporou 
Zdravotní  pojišťovny Ministerstva 
vnitra a to již po jedenácté. A my 
samozřejmě  nemohli  chybět  mezi 
osmi  mateřskými   školkami. 
Mohlo  se  zúčastnit  jen  osm  dětí 
dané  školky.  Naši  školku 
reprezentovali:  Anička  Luštická, 

Ivanka  Dzhuhan,  Kuba  Bezděk,  Tomášek  Havrda,  Davídek  Mikas,  Maty  Bezděk,  Klárka 
Bezděková a Andrejka Foffová (dvě malé dívky, dva malý chlapci, dvě velké dívky a dva 
velcí chlapci). Počasí nám přálo a  velké očekávání a nervozita nás provázela po celou dobu. 
Hned v úvodu jsme dostali trička se sponzory a to v žluté barvě Našeho týmu, pití a sušenku. 
Děti byly moc statečné a zapálené do soutěže. Soutěžilo se ve třech disciplínách - běh na 50m, 
skok z místa do písku a hod tenisovým míčkem. Děti si to po celou dobu užívaly a hlavně ty  
naše tančily na doprovodné písničky  Cenné kovy jsme letos nepřivezli, ale máme motivaci na 
příští rok. Jinak konkurence byla opravdu  veliká…

  
Mezinárodní  den dětí  jsme oslavili  v  pátek 2.6.  mlsáním nanukového dortu a  zhlédnutím 
divadelního představení "Jak se vaří pohádka".

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
V rámci oslavy Mezinárodního dne dětí naše obec Stračov uspořádala Dětský den. Při této 
příležitosti jsme se slavnostně rozloučili s našimi předškoláky, kteří v září usednou do lavic 1. 



tříd ZŠ Milovice a ZŠ Nechanice. Děti dostaly šerpu, pamětní list, knihu a didaktickou hru. 
Na závěr si společně zatančily a zacvičily nejen samy, ale i s rodiči v rytmu dětské populární 
hudby.
Naši předškoláci:

 Anna Ryglová
 Veronika Horáková
 Andrea Foffová
 Klára Bezděková
 Lukáš Bezděk
 Matyáš Bezděk
 Ondřej Doležal
 David Mikas
 Tobiáš Ersepke
 Matouš Kolář
 Kryštof Pour
 Antonín Luňák

HODNĚ ŠTĚSTÍÍÍÍÍÍ!!!!!!!

VÝLET DO FAJN PARKU
Ve čtvrtek 8. června jsme se za slunečného počasí společně s dětmi z petrovické mateřské 
školy vydali na výlet do Chlumce nad Cidlinou, kde se nachází zábavní areál Fajnpark se 
spoustou atrakcí.  Po příjezdu jsme se nasvačili  a  vyrazili  na  malý  výlet  do druhohor,  do 
Dinopralesa, kde jsme potkali mnoho vyhynulých dinosaurů. Potom si děti vyzkoušely hru na 
africké bubny. Velkému ohlasu a zájmu dětí se těšil Zvířátkov a Kozov. Ve volném výběhu si 
děti  mohly pohladit  a  nakrmit  kozy,  oslíky,  viděli  jsme i  lamy a holandské zakrslé  kozy. 
Klidnější  pochůzku  mezi  zvířátky  vystřídalo  skákání  na  trampolínách,  skákacím polštáři, 
želvě či domečku. Posilněni chleby s řízky jsme výlet zakončili návštěvou Miniměsta, kde si 
děti pohrály v domečcích a projeli se na odrážedlech. Domů děti odjížděly nadšené.



PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ A POHODOVÉ LÉTO PLNÉ ODPOČINKU A SLUNÍČKA.

Monika Králová & kolektiv mateřské školy

Dámský klub

Stračovské ženy se sešly v dubnu, v květnu i v červnu vždy druhý  čtvrtek v měsíci. Nebyl 
žádný  mimořádný  program,  ale  vždy  to  bylo  příjemné  posezení  u  kávičky,  zákusků  a 
chlebíčků. V červnu se také některé ženy zapojily při oslavě Dětského dne . Snaží se vždy 
pomáhat u všech akcí pořádaných obcí Stračov.
Jitka Capoušková se odstěhovala tak Dámský klub budou nyní organizovat Hanka Křovinová 
a Irena Součková.
Těšíme se na všechny další setkání DK i na akce pořádané obcí Stračov.

Kabelková Věra

JARO S     TJ STRAČOV Z. S.  



Jak  napovídá  nadpis,  „stračovští  sokolové“  mají  nový název.  Ten  byl  schválen  na 
výroční členské schůzi, která proběhla 13. května. Písmena z. s.   znamenají zapsaná skupina. 
Vedle schválení nového názvu bylo na programu i vytvoření nového výboru, kdy byla zvolena 
bez jediné námitky novou předsedkyní Marcela Bousová, dalšími členy výboru pak Jolana 
Gukertová,  Danuše  Charvátová,  Danuše  Šolcová,  Marcela  Hlavatá  a  Hana  Klicperová. 
Zlatým  hřebem  se  stalo  rozloučení  se  stávající  předsedkyní  Danuší  Šolcovou.  Vedle 
květinových darů, skleniček ozdobených rytinou znaku našeho spolku a poukazu na sportovní 
pobyt, které věnovali členové spolku a představitelé obce, bylo velkým oceněním pro „vrchní 
sokolku“  čestné  uznání  Od  České  unie  sportu,  které  jí  předala  její  dcera  Soňa.  Svým 
třiadvacetiletým působením v tělovýchovném spolku naplnila heslo Miroslava Tyrše: ,,Člověk 
je tu proto, aby si něco předsevzal a aby to vykonal. Pouhá existence je moře bez vody, kniha  
bez obsahu, život bez života.“ Mnoho zajímavých skutečností o sportovní činnosti paní Dany 
se můžete dozvědět i z děkovného projevu, který na schůzi zazněl a je uveřejněn na našich 
stránkách. Ty jsou součástí webu obce Stračov.
Nový výbor dlouho nezahálel a uspořádal tradiční „Pochod kolem Stračova. V den konání, 27. 
května, nás překvapilo nejen sluníčko svojí intenzitou, ale také počet účastníků. Pochod, ať už 
dlouhý  nebo  krátký,  absolvovalo  celkem 41  turistů.  Symbolicky od nejmladších  občanek 
Stračova  Aničky Křovinové a  Haničky Klicperové až  po nejstaršího  občana pana  Josefa 
Zámečníka. Ten projel trasu zdatně spolu s několika věrnými na kole.

„Stavitelka trasy“ a nová předsedkyně TJ Stračov z.s. Marcela Bousová nás vedla okolními 
voňavými lesy a upozornila na několik místních názvů. Na „rozlučce“ dlouhé a krátké trasy, 
věren hesla vše pro spolek a  ženu, na nás obětavě čekal Marcely manžel Luďa se sladkým 
občerstvením. Děti si zde také vyzkoušely znalost přírody, když přiřazovaly zvířata ke stopám 
a určovaly stromy v okolí. 

Na  závěr  se  obě  trasy  sešly  na  stračovském hřišti,  kde  jsme  si  opekli  buřtík  a  osvěžili 
chlazenými nápoji. Trasa i pivo měly jiskru!



Členové TJ se opět podíleli na organizaci dětského dne. Ten proběhl 3. června. Jelikož jsem 
nebyla fyzicky přítomna, dovoluji si zveřejnit komentář své čtyřleté dcery Emy:

„Dárečky, které jsme dostali na dětský den: Skákací hrad – ten se mi líbil, protože se v něm dá 
skákat a leje se do něj voda. Měli jsme tam soutěž v házení do šaška a kuliček na žebřík. Moc 
se mi líbilo střílení na bránu. Nezaujalo mě skákání přes švihadlo, protože mi to nešlo. Přijeli 
hasiči  ze  Mžan, udělali nám pěnu. Ta pěna byla bílá a nesměla se dávat do pusy. Mohli jsme 
si v ní hezky řádit. Všechny nás z pěny osprchovala stříkací kytička. Na památku mám hezký 
sešit, ve kterém mám razítka za splněné úkoly. Děkuju za různé soutěže a jsem ráda, že tam 
bylo malování na obličej.“ 

Celý náš výbor věří, že se zdatně po paní Šolcové ujme vedení místní tělovýchovné jednoty. 
Nabídne  obyvatelům bohatý  program nejen  cvičení,  ale  i  výletů  a  setkání.  Sledujte  naše 
stránky na www.stracov.cz a již na konci června se dozvíte výhled na nový školní rok. 

Předseda odchází, ať žije nový předseda!                                   

                                                                                           Hana Klicperová

Spolek přátel šipek
Naše šipkařská Liga pro rok 2016/2017 je skoro již odehrána a již zbývá pouze turnaj 

poslední(7.kolo), který odehrajeme 24.6.2017 od 14 hod. v místní klubovně.      

Po tomto turnaji nastane šipkařská pauza a přes prázdniny budeme jen odpočívat a 
střádat síly pro novou sezonu 2017/2018, která začne opět v září nebo říjnu.

http://www.stracov.cz/


Květnového  6.  kola  Ligy,  které  se  konalo  20.5.2017  se  zúčastnilo  sice  jen  20 
soutěžících, ale věřím, že na turnaj závěrečný přijde soutěžících mnohem víc,  jelikož 
každý bude chtít v posledním kole průběžné pořadí pořádně promíchat, získat co nejvíce 
bodíků a umístit se tak na nejlepší možné příčce.

Pro zajímavost, se na naší letošní Lize SPŠ prozatím vystřídalo 47 šipkařů, a 9 z nich 
se  účastnilo  každého  kola.  V průměru  se  na jedno kolo  přihlásilo  24  šipkařů.  Když 
porovnám pro zajímavost jako každý rok statistiky jednotlivých ročníků našeho spolku, 
vycházejí  mi poprvé trochu nižší  počty soutěžících. Sice se lépe píše o zvyšujících se 
počtech, ale i záporné údaje je potřeba prozradit.  

Na prozatímním prvním místě za poslední 6 kol je u žen Petra Pelčarská, na místě 
druhém Petra Součková a na místě třetím Tereza Gukkertová.

U mužů je  momentálně první Lukáš Kukla,  druhý Roman Souček a třetí  Martin 
Hlavatý.

Jednotlivé  bodové  rozestupy  mezi  těmito  hráči  ale  i  mezi  hráči  ostatních  příček 
nejsou  nijak  velké,  proto  se  o  celkovém  pořadí  bude  rozhodovat  do  posledního 
okamžiku.

Již jsem zmiňoval, že schází odehrát turnaj poslední, kde se bude hrát jako obvykle o  
dva  krásné  a  nové  poháry  starosty  obce,  celý  den  se  bude  grilovat  krkovička  a  po 
vyhlášení a předání trofejí proběhne volná zábava, diskotéka a možná i malý ohňostroj. 
Proto Vás touto cestou na náš turnaj zvu. 

Všechny výsledky a informace šipkařů najdete na internetových stránkách Stračova a 
na Facebooku.

Na závěr bych touto cestou chtěl poděkovat všem hráčům, ne-hráčům a přátelům 
šipek za účastenství, Fair Play a prima atmosféru během všech turnajů, které jsme na 
jaře odehráli, ale také i lidem, kteří se aktivně podílejí na chodu jednotlivých turnajů, 
jako  např.  servis  terčů,  pohostinství,  zveřejňování  výsledků  a  pozvánek,  příprava 
občerstvení a hudebnímu doprovodu na diskotéce.

Lukáš Kukla  


	Ve čtvrtek 6. dubna odpoledne do školky přišli rodiče a blízcí dětí, aby si společně užili jarní tvořivou dílnu. Svou zručnost i trpělivost si přítomní mohli vyzkoušet při výrobě papírových kuřátek, motýlů, při skládání panenek z papíru, při zdobení velikonočních perníčků nebo přáníček. 
	Je již tradicí, že svými nápady naše dílny zpestřují i členky spolku Šikovné ručičky. U šálku kávy nebo čaje jsme si společně pohovořili.
	V tento den si naši školku přišli prohlédnout společně se svými dětmi i rodiče, kteří se chystají k zápisu do mateřské školy, který proběhne v měsíci květnu. Malí budoucí předškoláčci si školku nejen okoukli, ale také si u nás pěkně pohrály.
	V pondělí 24. dubna jsme v mateřské škole přivítali velmi zajímavou a vzácnou návštěvu. Pan Karel Nejman z Českého Meziříčí nám přivezl ukázat zástupce dravců a sov. V úvodu nás sokolník seznámil s počátky sokolnictví a jeho významem v dnešní době. Představil nám káně lesní jménem Milda, jestřába lesního Teriho, samečka raroha velkého Norika a samici raroha Leu, která byla podstatně větší než Norik.
	Největším a velký obdiv vzbuzujícím zástupcem z říše dravců byl čtrnáctiletý orel skalní jménem Nero. Děti si jej mohly i pohladit. Odvážlivci si vyzkoušeli sokolnickou rukavici a na ruce si mohli podržet raroha. Naživo se děti seznámily s naší největší sovou, výrem velkým, který slyšel na jméno Kuba.
	Ostatní známější dravce i sovy pan Nejman dětem přiblížil na obrázcích, pohovořil o tom, čím se jednotliví dravci živí, jak probíhá jejich výcvik a k čemu se dravci využívají, například k ochraně letadel na letištích před ptactvem. Celému představení vzorně naslouchali i bretaňský ohař Sendy a fretka Fufík, které si pan Nejman přivezl s sebou jako doprovod.

