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JARNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ STRAČOVA 
A KLENICE

        Vážení spoluobčané Stračova a Klenice,

čas  běží  mílovými  kroky a  hned  po  Vánocích  máme  zde  dle  kalendáře  první  jarní  dny. 
Přitom si počasí s námi pohrává. Ukazuje nám stále svoji zimní sílu. Jeden den se můžeme po 
zahradě procházet  pouze v mikině a  druhý den máme opět  mínus pět  stupňů a silný vítr. 
Prostě příroda je mocná čarodějka. 

Ve svém vánočním příspěvku jsem psal, že hospodaření obce za rok 2017, tzn. činnost 
zastupitelstva, shrnu v jarním zpravodaji 2018. Rovněž v tomto příspěvku v krátkosti napíši 
hlavní návrhy činnosti zastupitelstva na rok 2018.

Rok 2017 lze v krátkosti a výstižně označit za úspěšný a zároveň z organizačního a  
finančního hlediska za náročný.

Organizačně  náročnou,  ale  už  danou  akci  lze  označit  za  úspěšnou,  je  zavedení 
„pořádku a pravidel“ ve věci hřbitovního řádu, uzavřených smluv o nájmu hrobového místa 
pohřebiště  Stračov  a  Klenice  a  v neposlední  řadě  úhrady  nájemného  za  hrobové  místo. 
V životě bych nevěřil, že se najdou „spekulanti“ z řad občanů, kteří promýšlí, jak se vyhnout 
uhrazení nájmu za hrobové místo s argumentací, že nežijí v obci Stračov a Klenice a že si již 
na předky nepamatují.  Bohužel ano, už i základní slušnost se ve společnosti vytrácí. Zde 



obecní úřad postupoval tvrdě se zasláním výzev a posléze s upozorněním majitelům hrobu na 
případný podnět ve formě exekuce. Prostě nelze tolerovat tento přístup. U občanů Stračova a 
Klenice, kterých se to týkalo, tak s nimi byla spolupráce v dané věci bezproblémová. Jménem 
zastupitelstva Vám za daný přístup děkuji. Pro představu je na hřbitově v obci Stračov cca 182 
hrobových míst, z toho je na 138 hrobových míst uzavřena smlouva, ke 43 hrobovým místům 
se nikdo historicky nehlásí a v současné době pouze 1 člověk nechce uzavřít smlouvu. Zde 
upozorňuji a zároveň Vás zdvořile žádám o pomoc ve věci dohledání případných majitelů 43 
„opuštěných hrobů“. Do konce volebního období chceme dané „opuštěné hroby“ nafotit  a 
zveřejnit a pokusit se dohledat případné majitele. Pokud se nikdo k daným hrobům nepřihlásí, 
mělo  by  být  s nimi  naloženo  dle  legislativy  ČR,  tzn.  zrušení  daných  hrobových  míst. 
Jednoznačně se s danými věcmi musí nakládat s důrazem největší opatrnosti a citlivosti. Na 
druhou stranu je potřeba přednostně řešit „opuštěné hroby“, kde jsou náhrobky povaleny již 
na zemi, či hrozí pád a případná destrukce sousedních náhrobků. Na hřbitově v obci Klenice z 
důvodu  menší  velikosti  a  pozdější  dobu  vzniku,  je  situace  lepší.  V současné  době  jsou 
„opuštěné“ dva hroby a nezaplacené také dva hroby.

Další akcí v roce 2017 byla oprava tříkomorových septiků v obci Stračov a Klenice, tj. 
vyřešení MINIMA, jaké čistící zařízení bude mít rodinný dům napojený na obecní kanalizaci. 
V současné době probíhá uzavírání jednorázové účelové dotace na čistící zařízení v částce 
5000 Kč (částka bude vyplacena OÚ do konce dubna 2018). Současně Vám bude do 10 dnů 
do schránek k prostudování předána smlouva o odvádění odpadních vod mezi provozovatelem 
kanalizace  (obec  Stračov)  a  odběratelem  (majitelem  nemovitosti  –  čistícího  zařízení 
rodinného  domu).  Upřesňuji: Danou  smlouvu  obdrží  pouze  vlastník  nemovitosti,  která  je  
napojena na obecní kanalizaci. Dále se zde nebudu rozepisovat (proč zastupitelstvo danou 
věc  iniciovalo,  jaké  podmínky  k dané  akci  obec  nadstandardně  připravila,  kolik  čistících 
zařízení  bylo  kladně  opraveno,  dále  jak  Váš  výborný přístup  bude  mít  dobrý  dopad  na 
budoucnost  a  rozvoj  obce,  atd.),  poněvadž  dané  věci  jsou  citlivé  ve  vztahu  ke  všem 
zúčastněným. Proto budu ve zpravodaji jen formálně konstatovat, že daná věc bude stát obec 
Stračov minimálně cca 1,5 mil. Kč, kdy největší položkou bude jak vyplacená dotace, tak 
v podobném módu i likvidace stavební suti a jílu, který tvoří v areálu zemědělského družstva 
horu „Říp“  o kubatuře  min.  cca 1200 t  s  tím,  kde  jsme už podstatnou část  stavební  suti  
odvezli. Také jsem těmto číslům nevěřil, ale pokud si spočítáte nejen 3,5m3 na samotné čistící 
zařízení, ale i překopávky, tj. min. 0,5 m na délku, dále šířku a výšku (kanalizační trubky jsou 
min. 0,5 m hluboko) a připočítáte i hloubku, jelikož skoro všichni dávali betonovou desku a 
vynásobíte  daným  počtem  opravených  čistících  zařízení,  tak  součet  koresponduje 
s množstvím. Daná finanční zátěž je pro obec Stračov jednoznačně velká. Rovněž organizačně 
vše  zkoordinovat,  dostát  všem vyřčeným závazkům ze  strany  obce  nebylo  a  není  vůbec 
jednoduché. A proto mě mrzí, že i přes toto vše se najdou občané, co slušně řečeno „vůbec 
nechápou o čem se mluví “. Ostatním, je nás 98% v obci Stračov a Klenice, musím jménem 
zastupitelstva  za  ukázkový  přístup  v řešení  jejich  nevyhovujících  čistících  zařízení  hodně 
poděkovat. Při této příležitosti bych chtěl rovněž poděkovat všem zastupitelům za spolupráci, 
Pavlu Kulhánkovi za navážení betonu a odvoz suti a Zemědělské akciové společnosti Mžany, 
a.s. za umožnění skladování stavební suti a zeminy v zemědělském areálu. 

 V  roce  2017 obecní  úřad  žádal  o  dotaci  z  dotačního  programu obnova venkova. 
Projekt  „Oprava  chodníku a  komunikace“,  jejímž cílem byla  v obci  Klenice  modernizace 
chodníku podél  silnic  I/35 a  III/32347,  tj.  od autobusové zastávky směr Hradec Králové. 
Zároveň v obci Stračov byla provedena oprava komunikace na p.č. 112/1 v k.ú. Stračov, tj. na 
Habeši - frézování živičného krytu a pokládka nového živičného krytu cca 1050 m2, výměna 
obrub krajů - délka cca 354 m. Projekt mohl být realizován i díky tomu, že obec Stračov jako 
jedna z mála obcí v regionu, má vypracovaný Pasport místních komunikací. Nejnižší cenová 



nabídka  za  projekt  činila  1 597 948,75  Kč.  Dotace  z dotačního  titulu  byla  600 000  Kč. 
Konečná cena byla ovšem o 400 tis. Kč vyšší o další služby, jelikož jsme s daným projektem 
museli  opravit  část  kanalizace  v obci  Stračov  a  Klenice,  dále  oproti  projektu  pro  větší 
bezpečnost  chodců jsme šířku  chodníku  zvýšili  z  1,5  m na  2  m a  dále  se  zastupitelstvo 
rozhodlo po zjištění, že podkladové vrstvy na Habeši nejsou tak hluboké, zvýšit výšku asfaltu 
z 5  cm  na  8  cm.   Celkově  hodnotím  akci  za  velmi  vydařenou,  cenově  náročnou,  ale  s 
funkčností do dalších let zajištěnou. Děkuji všem občanům, kteří byli danou stavbou dotčeni, 
za spolupráci. Jsem si vědom, že na Habeši proběhnou ještě na jaře poslední terénní úpravy a 
to tak, abychom byli všichni maximálně spokojeni. 

Dále v roce 2017 došlo z hlediska sakrálních staveb místního významu převedení soch 
do majetku obce Stračov. Týká se to soch: v obci Klenice Socha Panny Marie – u autobusové 
zastávky. V obci Stračov: Sochy nejsvětější Trojice ve Stračově – před kostelem sv. Jakuba. 
V dané  věci  dále  byla  vypracována  žádost  o  dotaci  „Obnova  sakrálních  památek  v obci 
Stračov“, kde vyhlašovatel dotace bylo Ministerstvo zemědělství ČR. Projekt byl vybrán, ale 
stále obecní úřad čeká na výzvu k podpisu smlouvy o obdržení dotace. Náklad dané akce je 
266 000 Kč, dotace činí 190 050 Kč. Restaurování daných soch by měl provést pan Martin 
Chmelař. 

V roce  2017  obec  Stračov  ve  spolupráci  s Mikroregionem  Nechanicko  připravila 
projekt revitalizace zeleně mimo intravilán obce. Jedná se o výsadbu ovocných dřevin druhů – 
švestka domácí, ořešák královský, jabloň domácí, případně se dojednává třešeň ptačí - pokud 
bude v součinnosti s dotací. Celkové náklady projektu v obci Stračov dosáhnou cca 240 000 
Kč,  dotace  činí  cca  215 000  Kč.  Tímto  musím  poděkovat  všem  dotčeným  vlastníkům 
pozemků za spolupráci při samotné přípravě projektu, jelikož bez jejich souhlasu s umístěním 
dřevin na jejich pozemcích, by nebylo možné daný záměr připravovat, posléze v budoucnu i 
realizovat. 

Další administrativně zdlouhavé období v další věci bylo zdárně ukončeno. Zdá se až 
„neuvěřitelné“,  že po pěti  letech má obec Stračov ukončen a schválen Územní plán obce 
Stračov.  Žádost  o  dotaci  byla  podána  3.2.2012  a  projekt  byl  ukončen  dne  20.10.2017 
s nabytím právní moci. Dotace na projekt byla v maximální částce 52 000 Kč obci proplacena. 
Celkové náklady se z plánovaných 168 000 Kč povýšily o další požadavky dotčených úřadů 
(např.  vyhodnocení  předpokládaných  vlivů  územního  plánu  na  udržitelný  rozvoj  území 
(VPVURÚ).  Dále  pro  opakované závěrečné  veřejné  projednání  a  zpracování  dodatečných 
požadavků do územního plánu a prověření možného uspořádání pozemků) na konečnou cenu 
286 770  Kč.  Takže  za  75 000  Kč  máme  vypracovanou  krásnou,  rozsáhlou  zprávu 
(VPVURÚ), která potvrdila závěry zpracovatele ÚP Stračov  . Zde musím konstatovat, že 
opravdu rozsah všech legislativních požadavků, byrokracie, atd. se jen a jen rozšiřuje. Někdy 
člověk se musí opravdu už z beznaděje „usmívat“, jak „jedno lejstro je následováno dalším 
lejstrem“. Ale celkově jsem moc rád, že tak důležitý dokument máme pro obec Stračov a 
Klenice  zpracovaný  a  že  je  v součinnosti  s požadavky  dotčených  orgánů  do  dalších  let. 
Minulý ÚP již dané věci nesplňoval.

Na  dané  téma,  „jak  je  lehké  v České  republice  něco  stavebně  povolit“  naváži 
v krátkosti s informováním o stavu připravovaných projektů zastupitelstvem obce. Úvodem 
chci upozornit,  že s novým stavebním zákonem, který platí od roku 2018, jsme se dostali 
„ještě  dál“,  kdy něco  pochopit  je  ještě  složitější,  logiku  věci  už  v daných  věcech  vůbec 
nehledat. Vlastně nyní nikdo pořádně neví, jak má v dané problematice postupovat. Každý 
stavební  úřad  si  dané  věci  vykládá  svým  osobním  výkladem.  Ještě  dnes  si  pamatuji  a 
nostalgicky vzpomínám,  když  jsme  podávali  projekt  na  Multifunkční  dům a  víceúčelové 
hřiště v roce 2009. Všechny dotčené orgány byly schopny spolu spolupracovat a obec Stračov 



měla územní a stavební povolení od března do října daného roku včetně nabytí právní moci. 
V minulém roce standardní čekací lhůta na MMHK – odbor dopravy pro územní řízení  ½  až 
¾ roku,  pro  stavební  povolení  ¾ roku.  Tyhle  lhůty  jsou  ještě  optimistické  dle  publikací 
v novinách  a  TV,  případně  si  je  lze  jednoduše  ověřit  telefonicky.   Prosím  danou  věc 
neposuzujte se stavebním povolením pro rodinný dům, ale s veřejně prospěnými stavbami – 
chodník, cesta, parkoviště, atd. 

A jak  to  bude  s novým stavebním zákonem v roce  2018?  Vůbec  si  to  nedovolím 
odhadnout. Dnes můžete mít stavebně povolen rodinný dům i díky vodovodní přípojce, kterou 
popíšete  jako hlavní  stavbu.  Osobně lituji  úředníky příslušných stavebních úřadů,  ti  sami 
studují a školí se jak dál a na druhé straně lituji stavební dozor dané stavby, jelikož na něho 
bude přenesena veškerá zodpovědnost za dílo.
Takže jaký je stav projektů: 
Parkoviště před kostelem ve Stračově. Dané parkoviště je plánováno pro auta dovážející děti 
do Mateřské školy.  Žádost byla podána na příslušný úřad v měsíci květen 2017, doplněna 
v měsíci  září  2017,  územně povoleno v měsíci  březen 2018.  Nyní  se  zpracovává stavební 
dokumentace, která bude předána na začátku dubna 2018 pro stavební řízení (komu předána 
ještě se dnes neví – zdali  do Nechanic,  či  jako dříve na MMHK). Předpoklad stavebního 
povolení koncem roku 2018. 
Chodník podél silnice R 35 v obci Klenice – od parcely p.č. 48/2 v k.ú. Klenice (zahrada nad 
Harantovými) až po autobusovou zastávku na pravé straně směr Hořice. Žádost byla podána 
na příslušný úřad v měsíci srpnu 2017, doplněna průběžně dalšími dokumenty do října 2017, 
územní  projednávání  dosud  nebylo  nezahájeno.  Předpoklad  stavebního  povolení  je 
do poloviny roku 2019.
Stavební  parcely  v obci  Stračov  –  projekt  zahájen  koncem  roku  2016.  Šest  parcel  je 
naprojektováno pod Parkem – tj. louka na pravé straně při příjezdu do Stračova od Nechanic. 
Projekt  nakreslen,  včetně  parkoviště  pro  osobní  automobily v dané  lokalitě.  Chybí  jediné 
vyjádření, aby bylo zahájeno územní řízení stojící na vyhlášené uzávěře na danou lokalitu od 
Státního pozemkového úřadu České republiky. Daná věc se řeší i v součinnosti s projektem na 
územní a posléze na stavební povolení na opravu silnice II. třídy od křižovatky na Milovice 
po  křižovatku  u  Jakuba.  Tato  plánovaná  rekonstrukce  páteřní  cesty  přes  Stračov  nese  i 
koordinaci s naším projektem na stavební parcely. Takže, dokud nebude upřesněno a ověřeno 
vlastnictví pozemků v dané lokalitě od SPÚ ČR, včetně Úřadu pro zastupování ve věcech 
majetkových, tak na stavebním úřadě v Nechanicích nezahájí územní řízení. Reálně lze říci, 
pokud to bude priorita dalšího zastupitelstva, tak výstavba inženýrských sítí započne v roce 
2020.
Závěrem k daným stavebním projektům lze říci. Je potřeba se obrnit trpělivostí, dál bojovat a 
dané věci dotáhnout do konce. Nikdo jiný to za nás neudělá a bude jen dobře, pokud budou 
projekty připraveny do dalších let.
A nyní jen telegraficky Vás seznámím s dalšími událostmi z roku 2017.

• Výsledek hospodaření obce Stračov za rok 2017 byl dle zprávy auditora bez závad. 
V tomto  bodě  chci  hodně  poděkovat  paní  J.  Tomkové  za  bezchybné  účetnictví  a 
spolupráci.

• Odmítnuta výstavba zábavného střediska pro děti na ploše 3 ha, neznámý investor, 
nejasná představa o projektu, atd. 

• Vyšší výdaje v MŠ Stračov z rozpočtu obce Stračov v částce cca 255 000 Kč (septik, 
biofiltr, malování, příjezdová cesta, zvýšená úhrada za energie)

V roce 2018 zastupitelstvo obce Stračov plánuje následující nejhlavnější akce a výdaje:
a) Podaná žádost o dotaci na:



 výměnu krytiny na stavbě ve Stračově  od hasičárny po klubovnu,
  výměna plotových planěk atd. na hřbitově v Klenici,
 výměna oken a stavebních úprav prodejny ve Stračově, která je v majetku obce

Částka cca 2 mil. Kč, případná dotace 1 mil. Kč. Rozhodnutí výběrové komise o přidělení 
dotace se dozvíme přibližně na začátku května 2018.

b) Akce  „Slavnost“:  Obec  Stračov  v letošním roce  oslaví  660  let  a  místní  část  obce 
Klenice rovněž oslaví 700 let  od první  písemné zmínky.   Zároveň v letošním roce 
uplynulo 100 let od vzniku Československa, které dle mě nesmíme rovněž opomenout. 
Dané významné události je záhodno uctivě oslavit i ve formě setkání rodáků Stračova 
a  Klenice.  Předložil  jsem návrh  zastupitelstvu  obce  Stračova,  aby se  dané  setkání 
uskutečnilo ve Stračově dne 21. 7. 2018 na místním hřišti ve Stračově.  O programu a 
mém  návrhu  jsem  informoval  zastupitelé  obce,  včetně  nejhlavnější  případné 
naplánované události v obci Klenice. Dále se nebudu o dané věci více rozepisovat, 
jelikož na zastupitelstvu obce Stračov byl vysloven názor uskutečnit setkání zvlášť 
v místní části Klenice a v obci Stračov v jeden termín. Proto posečkám na stanovisko 
zastupitelstva obce Stračov. 

Závěrem:
Děkuji všem občanům Klenice a Stračova za spolupráci v roce 2017 a také, že dočetli můj 
příspěvek  až  do  konce.  Děkuji  všem  spolkům  jménem  zastupitelstva  obce  Stračov  za 
spolupráci s obcí Stračov, rovněž za spolkovou, kulturní a dobrovolnou činnost pro občany – 
pro  malé  i  dospělé  ze  Stračova  a  Klenice  v roce  2017.  Zároveň  Vás  zdvořile  žádám  o 
spolupráci při organizování slavnosti, které nás v červenci čeká.
Poděkování  patří  i  všem zastupitelům za  činnost  v roce  2017,  kterou  jsem se  zde  snažil 
v krátkosti v nejhlavnějších bodech popsat. 
Luděk Homoláč

ZIMA VE ŠKOLCE
Pejsek a kočička pekli ve školce dort

 
V pondělí 15. ledna jsme v naší školce přivítali nám dobře známé členy Nezávislého divadla. 
Prostřednictvím tří bezvadně sehraných pohádek dětem přiblížili knihu Josefa Čapka o dvou 
nerozlučných  kamarádech:  Povídání  o  pejskovi  a  kočičce.  Díky  výborným  hereckým 
výkonům se děti náramně bavily při tom, když pejsek s kočičkou myli podlahu, pekli dort a 
jak se postarali o nalezenou panenku. Představení dětem dalo nejen zábavu, ale i zamyšlení 
nad jejich drobnými nectnostmi.    

Týden sněhuláků
Koncem ledna v naší školce proběhla akce ,,Týden sněhuláků". Spousta aktivit k tomuto 
tématu probíhala v prostorách školky, ale i na školní zahradě. Děti se naučily básničky a 
písničky o sněhulácích,  hrály si  na ně prostřednictvím pohybových her,  plnily úkoly v 
pracovních a grafomotorických listech. Nechyběla ani tradiční „bitva“ koulemi z papíru. 
Sněhuláky jsme také modelovali, kreslili a malovali. Vytvořili jsme kolektivní práce, která 
nám zdobí prostory šatny. A že nám letos počasí přálo, zkoušeli jsme si postavit sněhuláka 



i ze sněhu. Po celou dobu nás provázel sněhulák „Bonifác“, který stojí u třídy a vzorně 
hlídá školku.

Zvířátka v zimě
V tomto týdnu se děti seznámily se zvířátky žijící ve volné přírodě. Naučili jsme se nové 
písně  a  básně,  třídili  jsme  zvířátka  podle  velikosti,  způsobu  života,  místa  výskytu…
Poznávaly jsme některé stopy těchto zvířat a udělaly pro ně sbírku suchého chleba, ovoce, 
zeleniny a zrní pro nakrmení. Krmení jsme společně odnesli ke krmelcům. Na této cestě 
jsme zažili spoustu zábavy. 
Pyžamový den
Ve středu 14. února jsme ve školce zažili "Pyžamový den". Do školky jsme všichni přišli v 
pyžamkách a že to byla pěkná přehlídka nočních úborů...Zatančili jsme si v rytmu Maxim 
Turbulens a posilněni svačinkou jsme zdolávali překážkovou dráhu ze židliček a obručí. Velký 
úspěch  sklidila  hudebně  pohybová  hra  "Židličková",  kterou  pokaždé  vyhrál  Tomášek 
Havrda  :-).  Příjemným  zpestřením  dne  bylo  ochutnávání  dobrůtek,  které  nám  připravily 
maminky - děkujeme...Skvělým zážitkem pro nás také bylo stavění domečků pro svoji rodinu 
a hra na ni. Dopoledne nám uteklo jako voda a s plnými bříšky po dobrém oběd jsme ulehli s 
pohádkou do postýlek. 
Karneval
Na úterý 27.  února jsme si  naplánovali  karneval.  Už od rána přicházely do školky různé 
pohádkové bytosti. Zavítali k nám princezny, víly, čarodějové, piráti, broučci i medvídek Pú. 
Začátek karnevalu odstartovaly vystřelovací konfety a hra s nafukovacími míčky. Abychom se 



řádně rozehráli a připravili tělo na soutěžní hry, zatančili jsme si na několik svižných písní. Po 
svačině začala promenáda s představováním masek. Po chvilce zklidnění došlo i na soutěže, 
při kterých si děti vyzkoušely svou pohotovost, obratnost, soustředění, ale i sílu hlasivek při 
povzbuzování kamarádů. Energii během karnevalového dopoledne jsme průběžně doplňovali 
pojídáním výborných dobrot od našich maminek. Na karneval určitě budeme všichni dlouho 
vzpomínat.

Monika Králová
DÁMSKÝ KLUB .
První  setkání  Dámského  klubu  bylo  11.  ledna.  Opět,  jako  každý  rok  se  vzpomínalo  na 
adventní a vánoční čas. A také na všechny akce, které byly během tohoto času. Při kávě i 
zákuscích se hezky vzpomínalo a povídalo. 
8. února 2018 na Dámském klubu chybělo mnoho žen a to hlavně pro nemoc. Ale zákusky a  
kávička byla jako vždy.
8.  března  se  na  dámském  klubu  konala  oslava  MDŽ.  Mgr.  Petra  Luštická  připravila  se 
Stračovskými hvězdičkami zajímavý program, který všechny ženy moc potěšil. Také promítla 
video jak předávali  Hradeckým záchranářům perníková srdíčka s napsaným přáním. Díky. 
Mgr.  Monika Králová,  ředitelka MŠ Stračov přinesla  dárek pro ženy,  který děti  se svými 
učitelkami  vyráběly. Všem ženám pogratuloval starosta obce ing. L. Homoláč a místostarosta 
Jiří Souček s hezkou kytičkou. Všichni pak poseděli a dobře se bavili u kávy a zákusků.
Nyní už se budeme těšit na další jarní setkání.

Věra Kabelková

SPOLEK PŘÁTEL ŠIPEK
   Přijít, zaházet si, pokecat a popít, to je motto, které se náš spolek snažil celou zimu 
dodržovat.
   Přes zimu jsme stihli odehrát pár kol naší Ligy a do konce tohoto ročníku již zbývá odehrát 
pouze 3 kola. Přesto není o vítězi v žádném případě rozhodnuto a průběžné pořadí se ještě 
určitě promíchá.
   Prozatímní třetí místo po čtyřech kolech u žen obsadila Tereza Gukkertová, místo druhé 
Barbora Limanová a na místě prvním je Petra Rumlová.
   U mužů je momentálně první Lukáš Kukla, druhý Roman Souček a třetí Jakub Ruml.
   K našemu sportu není potřeba nijak nákladného vybavení či ho často ,,upgradovat´´, stačí 
nám suché a čisté prostory klubovny Stračova, dva kvalitní elektronické terče a šipky, ale i tak 
se občas nějaké vylepšení najde. Naposledy se jednalo o nové osvětlení našich terčů, které 
svépomocí  vyrobil  Michal  Bulíček,  a  tak  mu  za  to  chci  touto  cestou  za  sebe  i  spolek 
poděkovat.
   Následující 5. Kolo se odehraje 31.3.2018 od 18hodin, tak doufám že se sejdeme v hojném 
počtu a pořádně si to užijeme. Kolo 6. se uskuteční v dubnu a závěrečné kolo 7. odehrajeme 
buď v květnu, nebo červnu. Tohle kolo bude tak jako vždy doprovázené opečením nějaké té 
flákoty a po vyhlášení celkových výsledků a předání pohárů včetně dvou putovních pohárů 
starosty obce Stračov pro vítěze a vítězku Ligy, zakončené závěrečnou diskotékou. Všichni 
jste srdečně zváni.



   Tak jako obvykle píši o účasti soutěžících na kolech naší Ligy šipek, tak se i nyní zmíním. 
Letošní účast jednotlivých kol je jak na houpačce, jelikož např. kola druhého se zúčastnilo 27 
šipkařů a kola třetího pouze 18 šipkařů. Současný průměr na jeden turnaj je 23 hráčů, což sice 
není  žádným  rekordem,  ale  i  tento  počet  je  stále  počtem slušným  a  věřím,  že  se  bude 
navyšovat.
   Výsledky,  průběžné  bodové  ohodnocení  a  pozvánky  můžete  sledovat  a  detailněji 
prohlédnout  na  Stránkách  Stračova  nebo  na  Facebooku,  kde  jsou  tyto  informace  stále 
aktualizovány.
   Na závěr bych jménem svým a za spolek SPŠ rád poděkoval všem hráčům, ne-hráčům a 
přátelům šipek za účastenství, Fair Play a prima atmosféru během všech turnajů, které jsme 
odehráli.
PS: Noví hráči a přátelé šipek jsou stále vítáni 

Lukáš Kukla
KLENICE
              Pár slov o dění v naší obci Klenici.
             V kostele Svatého Jakuba ve Stračově, jsme si 20.ledna v odpoledních hodinách 
poslechly koledy a  písně  v  podání  p.VeronikyVašíčkové za  doprovodu kapely Živaňanka. 
Mezi posluchači, byli mimo občanů Stračova i občané okolních obcí. 
     O týden později, jsme se sešly na první letošní babinec. Viz foto.
     Další společné setkání - tajný výlet - se uskutečnil počátkem měsíce února. Cílem byla 
Středověká krčma ve Dvoře Králové n.L., bývalý pivovar. Prostředí přijemné, jídlo výborné, 
zába-
va  také,  jen  obsluha  pokulhávala.  Jako  bonus,  si  někteří  objednali  zmrzlinový  pohár  se 
šlehačkou a ovocem(výborný). Všichni si večer pochvalovaly. Poděkování za odvoz - p. J. 
Mádlemu, za finanční příspěvek - panu starostoj. 
              Na 22. března byla v plánu další akce - návštěva Hradce Králové. Kde jednou z  
učínkujících, byla operní zpěvačka p.Veronika Vašíčková, v doprovodu orchestru VČE.   Z 
důvody nemocí  a  jiných nenadálých překážek,  jsme se koncertu nemohly zúčastnit.  Snad 
příště.  
-Následkem povětrnostních podmínek nefungovalo v obci od 16.-19.3 veřejné osvětlení.
-Nové oplocení místního hřbitova – z nabídek(dřevo,beton, a jiné) – nejvíce hlasů dostalo
klasické dřevo.
-Vyjádření občanů, k nové rychlostní komunikaci R35, má mnoho názorů. Někteří souhlasí, 
jiní jsou proti. Z připomínek by se popsalo několik stránek.
Truhlíky na autobusových zastávkách osadíme petrklíči. Viz foto.  
              Letošní první svátky – Velikonoce - svátky jara, připadly již na druhý den měsíce 
bubna. Všem přeji příjemné prožití těchto dnů, koledníkům plné koše malovaných vajíček, 
dobrot a pohodu do dalších dní. 
              Snad i počasí se umoudří a bude nám přát. 



Letos je to 700let od první zmínky o naší obci  = dle dochovaných záznamů je to rok 1318. 
Všem děkuji za spolupráci a těším se na další   Kráčmarová

CVIČÍME, CHODÍME, SHÁNÍME, ORGANIZUJEME, POMÁHÁME A PLESÁME  
Všechny tyto činnosti vykonává výbor a členové naší tělovýchovné jednoty v průběhu 

celého roku. 
Nový rok byl zahájen premiérovým pochodem na Hvězdu. Skupinka poutníků čítala 

více jak 20 členů a společné setkání si i pro nepřízeň počasí více než užili a věří, že za rok 
bude novoroční uvítací výbor ještě početnější.

Stejně tak si zažil, jak vím z vyprávění, obnovenou premiéru lyžařský výcvik dětí od 5 
do 11 let,  který byl víc než úspěšný nejen díky pokrokům dětí,  kterých dosáhly během 5 
dvouhodinových  kurzů,  ale  i  příjemnými  setkáními  dospělých.  Je  na  místě  poděkovat 
zastupitelům naší obce za velkou podporu v podobě dotace na dopravu do Janských Lázní.

Balonky,  krepový  papír  a  bohatá  tombola  čekala  na  tanečníky  na  konci  února 
v Pšánkách. Zaplesali jsme si za doprovodu kapely pana Plcha a o půlnoci se radovali z více 
jak  220  cen  z tomboly.  Děkujeme  znovu  a  rádi  všem přispěvatelům.  Navíc  bude  letošní 
„sokolský“ ples ten, na který pro nejvytrvalejší tanečníky nedorazil babosed, protože řidič 
zaspal.

Aby děti  nepřišly zkrátka,  pomohli  jsme našim hasičům za finanční  podpory obce 
připravit  maškarní  bál.  Hasič,  spiderman,  beruška,  kovbojka,  indiánky,  ledové  princezny, 
dráček,  španělská  tanečnice,  Karkulka,  princezna  Bella  a  lvice  si  zahráli  několik 
dovednostních  her,  kdy  nechyběla  tradiční  židlovaná,  těšili  se  na  tombolu  a  hlavně  si 
„zatrsali“ za doprovodu diskotéky DJ Jardy Kliky. Děkujeme.



Za peníze utržené za sběr  papíru,  poslední  proběhl  na začátku března,  jsme mohli 
zakoupit dětem za téměř tři tisíce korun malou překážkovou dráhu. Opět se patří poděkovat 
všem spoluobčanům, kteří přispěli svou troškou do sběrny.

Na zmrzlíky si zahráli všichni členové TJ Stračov z. s. hlídkující při 5. ročníku závodu 
Okolo Stračova.  Radujeme se, že opět zanechali  naši  „sokolové“ zářez v podobě pěkných 
umístění.

Dokud jsem se nestala aktivní členkou výboru spolku, netušila jsem, kolik dobrovolné 
a nezištné práce se skrývá za činností malého venkovského sdružení (jen takový ples, jeho 
organizace  a  příprava  tomboly představuje nejméně 10 hodin  práce).  Ráda bych opravdu 
upřímně poděkovala členům všech obecních spolků, kteří své úsilí věnují, aby lidem nabídli 
různé  aktivity,  přinesli  jim tak  radost  a  hlavně  udržovali  tradici  sounáležitosti  života  na 
vesnici. Ta se, jak mi jistě dáte za pravdu, stává stále vzácnější a vzácnější.  

V našem spolku nesou největší břímě Marcela Bousová a Jolana Gukkertová. Ty, za 
vydatné  podpory  svých  manželů,  nikdy  nechybí  u  žádné  akce  TJ,  úřadují,  účtují,  cvičí, 
organizují, pomáhají…………. Ženy, díky.

Hana Klicperová

 ARKTICKÝ BĚH OKOLO STRAČOVA JIŽ PO PÁTÉ! 

V sobotu 17.3.2018 se uskutečnil již pátý ročník tradičního závodu Okolo Stračova. Závod 
probíhá na stále totožné, přesně změřené trati 10km. Od roku 2017 si závodníci mohou zvolit 
také poloviční trať. Letošní ročník provázelo nezvykle chladné počasí a teploty hluboko pod 
nulou komplikovaly nejen samotný běh, ale také organizátorské práce. Již samotné přípravy 
na závod probíhaly za deště a teplot okolo bodu mrazu, ale to co na závodníky čekalo v 
sobotu, bylo opravdu „neběžecké“. K nízkým teplotám se přidal velmi silný vítr a na silnici 
zůstávaly dokonce zbytky sněhu. Pocitová teplota okolo -10 st budila respekt a o to větší 
uznání zaslouží každý z 89 běžců, kteří dokončili závod. Nejlépe se s těžkými podmínkami 
vypořádal stračovský rodák a organizátor běhu Milan Janata (RUN4FUN/SALMING), který 
proťal cílovou pásku v čase rovných 35 minut minutu a půl před Tomášem Veberem z LK 
Tatran Chodov. Třetí místo pro sebe urval Ondřej Pajer, který se jako poslední vešel těsně pod 
37 minut. Už to svědčí o tom, jak náročný závod letos byl. Jeden z běžců to v cíli komentoval 
s nadsázkou výstižně: " No, počasí je normální, pro všechny stejný, jen ty mý nohy tolik 
neběžely." Mezi ženami zvítězila a na celkovém desátém místě doběhla Táňa Metelková z 
Hradce Králové, která těsně prolomila hranici 40min. Aneta Khýrová (Carlakupkolo.cz) na ni 
ztratila už celé dvě minuty. Třetí místo získala Natálie Kuželová v čase 45:35. Na poloviční 
trati, která musela být z technických důvodů změněna, vyhrál Vincent Lukášek v čase 21:19 a 
v  ženách všechny udivila  Karolína  Drbohlavová.  Lyžařka  z  LSK Lomnice  nad Popelkou 
doběhla šestá i mezi muži a to jí je pouhých dvanáct let! O té určitě ještě uslyšíme! Závodníci  
z cíle mizeli v útrobách vyhřátých šaten, aby se připravili na slavnostní vyhlášení, kde byly 
předány v devíti kategoriích hlavního závodu na 10km vždy prvním třem hodnotné věcné 
ceny. Vyhlášeno bylo také celkové pořadí v závodě na 5,5km i 10km. Novinkou byla běžecká 
tombola a téměř každý, kdo vyčkal až do konce, tak odjel s nějakou cenou od partnerů akce, 
kteří  opět připravili  pro běžce „druhé Vánoce“,  jak to kdysi  pojmenovala jedna účastnice 



běhu.  Zhodnocení  závodu z úst  ředitele  běhu Milana  Janata  znělo  jasně:  „Závod se  opět 
vydařil na jedničku, což nehodnotím jen ze svého pohledu, ale přebírám vzkazy od účastníků, 
které jsou jednoznačně pozitivní. Trochu jsme letos bojovali s obměnou organizačního týmu, 
ale opět se všichni blízcí semkli a vytvořili skvělou partu, která šlapala jak dobře namazaný 
stroj, nemluvě o partnerech, o které se mohu na sto procent opřít. To vše jsou atributy, bez 
kterých by takovýto závod dělat nešel. Jsme rádi, že vytváříme nekomerční akci pro blízké a 
rodinný závod je to, co tu máme a chceme mít! Díky všem, kdo nás podporují!“ 
Run4fun běžecká prodejna Hradec Králové, Salming, CEP, Rekonstrukce Drobek, Čalounictví 
Vyčítal,  Autoservis  Charvát,  Benzina  Milan  Bednář,  NIVA Dolní  Přím,  Art-Press  Jacek 
Dobeš,  Zemědělská  akciová  společnost  Mžany,  a.s.,  Pent  a.s.  Hořice,  Eko-Agro-Mont 
Studeňany Bohuslav Janata, Pivovar Lindr Mžany, obec Stračov, Zahradnictví Květ Stračov, 
TJ  Sokol  Stračov,  Hasiči  Mžany,  pan  Jaroslav  Klika,  rodina  Košťálova  Hořice,  rodina 
Janatova Stračov a Lucie Kalvodová Libčany, Jaroslava Jankovská Sukorady, Bořek Jančík 
Hořice, Lukáš Kukla Stračov – Policie ČR

Milan Janata

Dívčí sbor KANTILÉNA Hradec Králové
Římskokatolická farnost Stračov

Obecní úřad Stračov

p o ř á d a j í



JARNÍ   KONCERT
6. května 2018 od 15:00 hod.  STRAČOV -  Kostel Sv. Jakuba

V  programu zazní skladby starých mistrů,
lidové i populární písně

Sbor diriguje:  Martin Profous

Vstupné: dobrovolné

POČÁTEK ROKU V   SDH S  TRAČOV  

Rok 2018 byl tradičně zahájen Hasičským plesem, který se konal v pátek 26. ledna 2018 od 
20 hodin v sále v Bříšťanech. K tanci a poslechu hrála skupina UNIDUO. Pro účastníky byla 
nachystána bohatá tombola a zajištěno občerstvení. Věříme, že jste si ples společně s námi 
užili a těšíme se opět v příštím roce 2019. 10. února 2018 se konala Valná hromada okrsku č. 
9 Kanonýra Jabůrka v Hněvčevsi. Zde proběhlo hodnocení práce okrsku i jednotlivých sborů 
hasičů a zejména bylo uděleno několik ocenění za dlouholetou pracovní činnost pro sbor 
dobrovolných hasičů, za SDH Stračov bylo uděleno ocenění panu Jaroslavu Mádlemu st. a 
panu Vlastimilu Šolcovi.



V neděli 11. března 2018 se sedm členů SDH Stračov účastnilo jarního výcviku okrsku v 
Předměřicích nad Labem. Témat k výcviku bylo hned několik. Zejména se jednalo o výcvik 
na vodě/ledu, a to záchrana osob propadlých se ledem. Dále použití a zkouška čerpadel ve 
výbavách jednotlivých sborů a v závěru opakování a novinky v rámci první pomoci. V závěru 
si vás dovolujeme pozvat na několik akcí, které se budou konat v následujícím období:

Jarní sběr železa
Sběr železa proběhne v sobotu 24. března 2018 od 8 hodin. Jelikož zpravodaj bude vydán až 
po tomto datu, netřeba přidávat další informace, ale vězte, že všeproběhne/proběhlo jako 
obvykle 

Dozor u pálení   čarodějni  c  
Tradiční pálení čarodějnic proběhne v pondělí 30. dubna 2018. Srdečně vás tedy zveme k 
hasičské nádrži, abychom si užili tento večer. 

Soutěž o Pohár starosty obce a okrsková soutěž
V letošním roce proběhne jedna z největších akcí SDH Stračov. Jedná se o pořadatelství 
soutěže o Pohár starosty obce a zároveň okrsková soutěž, která proběhne 5. května 2018 od 
9 hodin na místním hřišti.
                                                                                 Za SDH Stračov, Petra Součková


