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PODZIMNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ 
STRAČOVA A KLENICE

Vážení spoluobčané Stračova a Klenice

podzimním  článkem  do  „Zpravodaje  Stračova  a  Klenice“  Vás  chci  v krátkosti  seznámit 
s hlavními aktuálními věcmi, které již běží, či se připravují v obci Stračov.
V současné době běží v obci Stračov dvě stěžejní akce, které byly dlouhodobě plánované, tj. 

• oprava čistících zařízení v obci Stračov a Klenice, 
• rekonstrukce  komunikace  „Na  Habeši“  a  chodníku  v obci  Klenice  od  autobusové 

zastávky směr  HK k odbočce  na  Stračov,  kde  bude  probíhat  i  na  vlastní  náklady 
oprava kanalizace.

Obě akce budou mít  pozitivní vliv na všechny občany žijící  v obci  Stračov a Klenice,  tj. 
zlepšení životního prostředí a zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. 
V krátkosti. U povolení vypouštění odpadních vod z Vaší nemovitosti do jednotné kanalizace, 
chci všem majitelům nemovitostí v obci Stračov a Klenice jménem všech zastupitelů obce 
Stračov PODĚKOVAT, že v dané věci jsou velmi aktivní a v současné době řeší danou situaci 
opravou septiků, případně domovních čističek.  Nebudu opětovně podrobně popisovat dané 



důvody  proč,  co  a  jak,  ty  jednoznačně  zazněly  na  společné  schůzce  s občany  k dané 
problematice dne 18.7.2017 v obci Stračov. Musím ale  jednoznačně konstatovat,  že drtivá 
většina občanů, kteří danou věc neměli v pořádku – tak ji v současné době společně s obcí 
Stračov řeší. Velmi mě těší, že i majitelé nemovitostí žijících v rodinném domě sami, či pokud 
jsou již  na zaslouženém důchodovém odpočinku – řeší  danou situaci.  Jsem rád i  za  Vaše 
názory  k dané  věci.  Spousta  občanů  si  nyní  uvědomuje,  kolik  lidí  bylo  napojeno 
„různorodým“  čistícím  zařízením  do  jednotné  kanalizace.  Rovněž,  že  opravou  čisticího 
zařízení dochází k navýšení hodnoty jejich majetku a vyřešení daného problému do dalších 
let. I majitelé nemovitostí napojení přímo do vodního toku zjistili, že musí danou věc řešit 
s příslušnými úřady.
Zároveň se setkávám i s názory, které mě stále zarážejí, tj. když v rodinném domě žije 8 osob 
a jsem přesvědčován, že dvě skruže na sobě jsou ideál.  A tak,  co vlastně po nich chci – 
chceme. Za sebe říkám, že jednoznačně chci, aby bylo jednou pro vždy jasné a do konce 
dotažené, že ti, kteří se chovají zodpovědně a řeší svoji situaci, budou mít dané čistící zařízení 
v pořádku, mohou být napojeni na jednotnou kanalizaci. Bude jim vyplacena dotace v částce 
5 000 Kč, čistící zařízení bude zakresleno do pasportu kanalizace obce Stračov a Klenice. Pro 
danou  podporu  obec  Stračov  zajišťuje  zdarma  -  písek,  dopravu  betonu,  likvidaci  spodní 
zeminy a starého betonu, atd.  Obec Stračov vynaloží na podporu všech výše zmíněných věcí 
mým odhadem cca 1 000 000 Kč, což nejsou vůbec zanedbatelné výdaje. A těm, kteří neřeší 
svoji situaci a pouze „odborným jazykem“ častují práci zastupitelstva obce Stračov v dané 
věci sděluji, že platí schválený závazný termín 30. 6. 2019, kdy od daného data bude moci být 
napojena nemovitost do jednotné kanalizace pouze za podmínky stanovené provozovatelem.
V dané  věci  bych  chtěl  ještě  upozornit  na  termín  cca  15.11.2017  /přesný  termín  bude 
opakovaně  vyhlášen  obecním  rozhlasem/,  kdy  bude  probíhat  v několika  dnech  zaměření 
opravených  čistících  zařízení  v obci  Stračov  a  Klenice,  jakožto  podklad  pro  vytvoření 
pasportu kanalizace a podkladu pro vyplacení dotace.  Termín vyplacení dotace si závazně 
netroufnu  stanovit,  jelikož  musí  být  jednoznačně  schválen  způsob  vyplacení  dotace 
nezávislým auditorem. Jedná se o veřejné peníze, a proto musí být OÚ obezřetný, aby nebyl 
v budoucnu  napaden,  že  peníze  byly  vyplaceny v rozporu  s legislativou  ČR.  Snahou  OÚ 
Stračov bude dodržení termínu poslední výplaty  ¼-letí roku 2018.

A nyní v krátkosti k rekonstrukci komunikace a chodníku. V současné době probíhá 
pokládka  obruby  a  vodících  pásků  „Na  Habeši“.  Frézování  a  kontrola  kanalizace  byla 
uskutečněna  v minulém  týdnu.  Frézování  odhalilo,  že  síla  starého  položeného  asfaltu 
v průměru  odpovídala  4  cm /od  2-6  cm/,  kdy hloubka  podloží  není  zcela  ideální.  Proto 
zastupitelstvo obce rozhodlo, že vlastní pokládka asfaltu bude zesílena cca v průměru o 3 cm, 
tedy na cca 8 cm. Zesílení asfaltu bude plně hrazeno z rozpočtu obce Stračov. Stav kanalizace 
byl dle kamerového průzkumu prvotně shledán, až na jednu zborcenou trubku před rodinným 
domem Klikových, za dobrý.  Posléze byla spádovost kanalizace proměřena v jednotlivých 
šachtách a bylo zjištěno, že kanalizace v jednom úseku teče opačně, než by měla, tj. mezi 
šachtami je propadlá kanalizace a tvoří „prohyb“. Výstavba a pokládka asfaltu bude probíhat 
firmou STAX do poloviny října 2017. Přesný termín nelze stanovit. Bude záležet, jak velkým 
rozsahem bude probíhat oprava kanalizace.

Rekonstrukce  chodníku  v obci  Klenice  bude  probíhat  ihned  po  dokončení  prací  v obci 



Stračov. I zde bude muset proběhnout oprava kanalizace, která je v několika bodech ucpaná 
na 90 %. Podvrt pod komunikací pro kabel veřejného osvětlení byl již zrealizován v měsíci 
srpnu 2017, kdy i po vyznačení přesné trasy vodovodu provozovatelem došlo k poškození 
hlavního řádu. Je úsměvné, že vše měříme v dnešní  době na milimetry s přesností  GPS a 
posléze zjistíme, že vodovod vede cca o 1,5 m někde jinde, než ho provozovatel obci Stračov 
vyznačil.  Proto  veškeré  škody  nebude  hradit  obec  Stračov.  Náklady  na  dané  stavby,  tj. 
rekonstrukce komunikace a chodníku se odhaduji na 2 000 000 Kč, tj. cca o 400 – 500 tis. Kč 
více, nežli byl předpoklad /zesílení asfaltu, opravy kanalizace/.

Další investice obce Stračov směřovaly do Mateřské školy ve Stračově. Jedná se o 
nezanedbatelnou  částku  cca  250 000  Kč  za  zbudování  septiku  s biofiltrem,  rekonstrukce 
osvětlení  a  malování  v prvním  patře.  Rovněž  další  investice  směřují  do  projektových 
dokumentací (stavební parcely, parkoviště před kostelem, chodník v obci Klenice) pro územní 
a stavební řízení. Dané náklady nejsou rovněž zanedbatelné, tj. cca min. 300 000 Kč. Dané 
projekty  běží  „svým  životem“,  tj.  budu  šťastný  za  celé  zastupitelstvo,  pokud  projekty 
dotlačíme do konce svého funkčního období do stavebního povolení s nabytím právní moci. 
Zde  mohu  jen  smutně  konstatovat,  že  úřední  „šiml“  je  opravdu  nelítostný.  Závěrem 
k probíhajícím aktuálním věcem mohu konstatovat,  že se snažíme získat dotaci na opravu 
soch – tj. Nejsvětější trojice před kostelem ve Stračově a sv. Panny Marie na návsi v Klenici. 
Rovněž  získat  finanční  prostředky  na  úpravu  lesního  komplexu  v obci  Stračov,  tzv.  „V 
Parku“. Další případné plánované akce budou odvislé od finančních prostředků obce Stračov, 
ale již v     současné době jsou volné finanční zdroje obce Stračov omezené.   

Závěrem svého příspěvku bych rád poděkovat panu místostarostovi Jiřímu Součkovi 
za zorganizování programu „Zlaté posvícenské pondělí“, které opět proběhlo za hojné účasti 
návštěvníků  a  krásného vystoupení  dětského souboru  Červánek.  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- starosta obce Stračov

LÉTO VE ŠKOLCE

Na konci školního roku 2016-2017 bylo vyměněno osvětlení v celém 
prvním patře budovy,   o prázdninách se vymalovaly prostory 

2.  třídy,  kuchyně  a  jídelny.  Do  školní  jídelny  bylo 
pořízeno  IT  a  programové  vybavení  pro 
elektronickou podobu agendy vedení školní jídelny.

Evropské projekty a granty 
Naše  škola  jako  jediná  mateřská  škola  v republice 
v minulém školním roce získala prostředky z evropských 

fondů na aktivitu: Erasmus+ školní vzdělávání – klíčová aktivita 1, výzva 2016, s realizací od 
1. 9. 2016 do 30. 9. 2017 v celkové výši dotace 5338,-EUR.
V rámci projektu škola vyslala do zahraničí dvě pedagogické pracovnice, aby absolvovaly 



jazykově-metodologický  vzdělávací  kurz  ve  Velké  Británii.  Díky  účasti  na  zahraničních 
mobilitách umí pedagogové dětem nabídnout atraktivní formy výuky, které reflektují potřeby 
a požadavky současných předškoláků, včetně individuálních vzdělávacích potřeb. Zároveň se 
seznámily  s  novými  možnostmi  a  formami  motivace  dětí.  V  průběhu  jazykově-
metodologického vzdělávání v rámci mobilit měli pedagogové příležitost navazovat kontakt a 
sdílet zkušenosti s dalšími účastníky stejného profesního zaměření. Tyto kontakty mohou být 
počátkem  budoucí  spolupráce  naší  školky  s  předškolními  vzdělávacími  institucemi  v 
zahraničí.

Září  jsme  zahájili  přivítáním nových  kamarádů.  V pondělí  11.  září  jsme  ve  školce  měli 
divadelní  představení  s  názvem  Pošťácká  pohádka.  Začala  znělkou  písně  „Jede,  jede 
poštovský  panáček“.  Celým  dějem  děti  provedl  pošťák  Kolbaba,  který  prostřednictvím 
krátkých a humorných vyprávění přiblížil práci pošťáka, jak se chovat na poště či co všechno 
napsat na obálku dopisu, aby mohl být doručen. Děti vše pozorně sledovaly a nakonec si s 
Kolbabou písničku o poštovském panáčku zazpívaly. 

Úterý 19.  září  jsme sportovali.  Navštívila 
nás paní Novotná, která ve spolupráci s 
dánskou fyzioterapeutkou Louise Hærvig 

navštěvujeme mateřské a základní školy a 
učí zde cvičení obsahující  pět pilířů  pro 
podporu  zdravého  motorického  vývoje 

dětí. Ke  cvičení  s  dětmi  používala 
pomůcky  bObles,  které  byly  vytvořeny 

speciálně pro potřeby dětí, a pověděla jim 
příběh,  jak  vznikly  bObles  pomůcky, 
vysvětlila  jim,  proč  je  rovnováha  a 

koncentrace pro ně tak důležitá, zacvičili si 
cviky splňující všech pět pilířů pro zdravý 
vývoj  dětí  a  také  si  zacvičili  konkrétní 

cviky pro správné držení těla, plochonoží, posílení svalového korzetu.

V sobotu 23. září jsme naši školu otevřeli pro bývalé žáky ZŠ 
Stračov.  Přítomným  dámám  a  pánům  včetně 

pana  učitele  Luboše  Koloucha  jsme  ukázali 
všechny  prostory  školky,  paní  ředitelka  krátce 

pohovořila o vývoji školky a změnách, které jsme již 
realizovali a které nás čekají. Všem přítomným se u 
nás velice líbilo a my jsme moc rádi, že mají takovou 
pěknou tradici a vracejí se i na „místo činu“. 
Co připravujeme do konce kalendářního roku:

o Výlet do ZOO Dvůr Králové nad Labem s MŠ Petrovice

o Environmentální program s myslivci



o Divadelní představení ve školce 

o Beseda na téma „1. pomoc“

o Husky spřežení

o Adventní dílna a rozsvěcení stromku se spolkem Šikovné ručičky

o Vystoupení v Dámském klubu

Evropský strukturální a investiční fond OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Projekt je spolufinancován Evropskou unií v celkové výši dotace 282,868,-Kč. Projekt 
ZVÝŠENÍ KVALITY VÝUKY V MŠ STRAČOV; CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/00027 41 má 
přispět ke zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
V rámci tohoto projektu v letošním školním roce proběhlo jedno tematické setkání s rodiči a 
to beseda na téma Školní zralost a připravenost“, které lektoroval PadDr. Kamil Vávra, ředitel 
ZŠ Komenského Hořice. Do konce kalendářního roku chystáme další setkání a to besedu na 
téma „1. pomoc aneb života zachraňující úkony“.
 
Monika Králová & kolektiv

Pár slov z Klenice.

Počátkem měsíce července, přesněji 7.7, to všude kolem vypadalo, jako v zimě. Místo 
deště padaly kroupy asi 1-2cm velké. Někde dosahovala vrsta i několik centimetrů. Úroda na 
zahrádkách a na polích, která nebyla pod folii, byla ve většině případů zničena částečně nebo 
úplně. O plodech na stromech ani nemluvě.   

Další  týden  12  –  13.7.  byla  prováděna  kontrola  čistícího  zařízení  odpadních  vod 
nemovitostí v naší obci. Některá byla ohodnocena na jedničku = výborný stav, některá  za 
3(bylo  jim doporučeno  doplnit  čistící  jednotku =  biofiltr).  U některých  nemovitostí  bude 
potřeba  větší  rekonstrukce.  Všem  občanům  děkuji  za  umožněnou  kontrolu  na  svých 
pozemcích a doufám, že se vynasnaží splnit navržená opatření.

Byla nám přislíbena dotace na opravu křížku na návsi. Bude opravena kanalizace a 
chodník ve směru na Stračov.

Chtěla bych upornit občany, že kontejner na plast je jen na P L A S T. Našla jsem tam 
větší množství ostříhaných růží.  

Byli jsme popřát dvěma spoluobčanům k jejich narozeninám.
            Žádné setkání  –  babinec,  jsme neměly.  Ale sešly jsme se,  abychom popřály  
novomanželům Radovým vše nejlepší na jejich společné cestě životem. Viz foto.
                                                                                                
Kráčmarová              
                                                                                              



Dámský klub

Jako  každý  měsíc,  tak  i  v červenci,  srpnu  a  září  se  ženy  scházely  na  hezkých 
posezeních. Slavily se různé svátky a narozeniny.

Účast žen byla slabší ,  některé ženy  byly na dovolené,  jiné zadržela nemoc nebo 
rodinné události.

V červenci  ženy  pomáhaly  při  setkání  kamarádů  a  oslavě  110  výročí  od  založení 
Hasičského sboru ve Stračově.

První pondělí v září se zůčastnily a pomáhaly při Posvícenské zlaté hodince. Vyhrával 
pan  Harmonikář  a  dětský sbor  Červánek měl  pro  všechny přítomné  připravený  zajímavý 
program a všichni rádi dětem zatleskali.

Nyní se budeme těšit da další podzimní setkání.
Kabelková Věra


