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Vážení spoluobčané Stračova a Klenice, 

ve svém příspěvku do podzimního zpravodaje bych napsal v krátkosti o oslavách výročí obcí a 

zároveň bych v bodech vypsal a v krátkosti zhodnotil činnost zastupitelstva obce Stračov za 

volební období 2014-2018, jelikož dnem voleb do zastupitelstva obce, tj. 5. října, končí mandát 

současných zastupitelů. 

 Oslavy výročí obcí od první písemné zmínky – Klenice 700 let a Stračov 660 let, 

proběhly dne 21.července 2018 ve sportovním areálu v centru obce Stračov. Danou akci 

hodnotím i s odkazem na odezvu návštěvníků velice kladně. Samozřejmě, že jsme všichni 

bojovali s „parným letním dnem“, který bezpochybně ovlivnil i návštěvnost samotné akce. 

Celkově danou akci v sobotu navštívilo 600 zaregistrovaných lidí. 

I páteční program, letní kino, navštívilo cca 200 lidí. Filmy dle ohlasu se vybraly rovněž 

dobře. Pohádku od režiséra Trošky shlédly děti ve velkém počtu a film „vesnice roku“ 

s Ondřejem Vetchým měl také kladný ohlas, o tom, jak to na vesnici chodí a jak se soutěží 

v soutěži vesnice roku ☺. Myslím si, že jsme se v některých sekvencích i několikrát shlédli i 

my a zavzpomínali na roky minulé. 

V sobotu za účasti pana hejtmana Královéhradeckého kraje Jiřího Štěpána a senátora 

PČR Jaroslava Malého byly předány plakety s poděkováním a oceněním místních občanů za 

práci pro obec a spolky. Posléze byl hlavní program v podobě hudebních vystoupení a 

souběžného programu, kdy byly zpřístupněny veřejnosti obecní budovy. Dále proběhlo za 

přítomnosti pana senátora Malého a rodinných příslušníků pana R. Medka odhalení pamětní 

desky Rudolfu Medkovi na budově MŠ Stračov ke sto letům státnosti ČR (Rudolf Medek - 

učitel, vlastenec, účastník bitvy u Zborova, brigádní generál Československé armády). Zároveň 

proběhla v kostele sv. Jakuba bohoslužba a bylo požehnáno opraveným sochám biskupem 

Královéhradecké diecéze Josefem Kajnekem ve Stračově a v Klenici. Věřím, že program zaujal 

všechny věkové kategorie a proběhl v zajímavém rozsahu. 

Závěrem k dané akci chci jménem zastupitelstva obce Stračov poděkovat za spolupráci 

na dané akci všem občanům Stračova a Klenice, kteří se na přípravách aktivně účastnili. 

Rovněž velké poděkování patří všem spolkům, bez jejich pomoci by nebyl možný rozsah oslav 

uskutečnit.  

  A nyní k druhé části příspěvku.  V krátkosti a v bodech vypíši jen hlavní činnosti 

zastupitelstva obce Stračov od roku 2014-2018. 

• Získání ocenění „Vesnice Královéhradeckého kraje 2015“ 

• Výstavba chodníku a parkových míst od budovy OÚ na Dub, včetně asfaltového potahu 

• Vyjednaná výstavba ATS (Automatické tlakové stanice) ve Stračově – kdy je zajištěn 

dostatečný tlak ve vodovodním řádu pro zajištění požární bezpečnosti v obci Stračov 

• Schválení Krajským úřadem Královéhradeckého kraje Zákaz podomního a 

pochůzkového prodeje na území obce Stračov – tj. k.ú. Stračov a Klenice 



• Převod a nákup pozemků zajišťujících rozvoj obce Stračov a Klenice, např. před 

kostelem ve Stračově, nákup pozemku pro výstavbu chodníku v Klenici, atd.  

• Bezplatný převod automobilu Volkswagen Transporter 

• Zavedení pravidel a nájemních smluv na hřbitovech v podobě „Hřbitovního řádu“ 

• Nový pasport místní kanalizace s opravami čistících zařízení, včetně proplacení 

jednorázové účelové dotace v částce 5 000 Kč a uzavření nových smluv na odvádění 

odpadních vod 

• Nový Územní plán obce na další dlouholeté období 

• „Oprava chodníku a komunikace“ v obci Klenice modernizace chodníku podél silnic, 

tj. od autobusové zastávky směr Hradec Králové a v obci Stračov byla provedena oprava 

komunikace, tj. na Habeši - frézování živičného krytu a pokládka nového živičného 

krytu a výměna obrub 

• Obnova sakrálních památek v obci Stračov - v obci Klenice Socha Panny Marie, v obci 

Stračov: Sochy nejsvětější Trojice ve Stračově – před kostelem sv. Jakuba 

Bude realizováno v roce 2018 – 2019 (dané věci jsou již rozhodnuty současným 

zastupitelstvem obce Stračov). 

➢ projekt revitalizace zeleně mimo intravilán obce. Jedná se o výsadbu ovocných 

dřevin druhů – švestka domácí, ořešák královský, jabloň domácí podél cest 

➢ projekt na posílení rekreační funkce lesa v intravilánu obce Stračov, tzn. že 

v současném lesním komplexu V parku vznikne naučné a rekreační místo pro 

volnočasové aktivity s dětmi 

➢ bezplatný a úplatný převod pozemků od Státního pozemkového úřadu ČR a 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Co je rozpracováno a bohužel nebylo dokončeno v daném volebním období 2014 - 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 - zažádáno 

o stavební povolení cca na jaře 2018 – zatím bez odpovědi 

✓ 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  

✓ Parkoviště před kostelem ve Stračově – zažádáno o stavební povolení cca na jaře 2018 

– zatím bez odpovědi 

✓ Boj s kůrovcem – zde musím jednoznačně poděkovat zastupiteli Břetislavovi 

Hnízdilovi za jeho obětavou a dobře odvedenou práci při organizování daných kroků 

v lese v Klenici.  

Závěrem: 

 Chtěl bych poděkovat všem zastupitelům za odvedenou čtyřletou práci pro obec 

Stračov a Klenice ve svém funkčním období 2014-2018. Celkově jsme se sešli 

dvaačtyřicetkrát, kdy povinností obce je se sejít jen šestnáctkrát. Dané číslo snad lze i označit 

jako vypovídající prvek, že zastupitelstvo pracovalo v daných úkolech ve prospěch nás všech a 

zároveň – za to jsem velmi rád, že vždy vládla přátelská atmosféra, i když byly rozdílné názory. 

To si myslím, že je jedním z hlavních faktorů, který nám okolní obce závidí.  

A nyní, jménem svým, ale pevně věřím, že mohu napsat za nás všechny – občany 

Stračova a Klenice, bych chtěl poděkovat za dlouholetou – dvanáctiletou – výborně odvedenou 

práci pro obec panu místostarostovi Jiřímu Součkovi, který v letošních komunálních volbách 

již nekandiduje. Rovněž poděkování od nás všech patří paní Blance Švejdarové, která rovněž 

ve svém čtyřletém funkčním období aktivně pracovala a podporovala rozvoj obcí.  

 

Luděk Homoláč, starosta Stračova 



Poselství Srdce s láskou darované jde s Hvězdičkami dál 

Na sobotu 21. července jsme se moc těšili. Nejenže byly prázdniny v plném proudu, ale 

nás po odmlce čekaly znovu písničky, vystoupení, radost, potlesk posluchačů… Kolem se totiž 

už týden všechno chystalo na narozeninové výročí našich mateřských obcí – 660 let obce 

Stračova a 700 let jeho místní části Klenice. Oslavy, spojené pro náš soubor i s oslavou osobní, 

a to připomenutím našeho úspěchu v celostátní soutěži Srdce s láskou darované, lákaly svým 

bohatým programem. 

Celá narozeninová party začala naším prvním vystoupením v jednu odpoledne, 

komentátor Honza Dušek uváděl naše písně a my si užívali potlesk. Mluvilo se o důležitých 

lidech, rodácích, o oceněních, významných událostech a následovalo poděkování za práci všem 

spoluobčanům. 

V rámci našeho druhého vystoupení jsme přivítali ředitele Záchranné služby 

Královéhradeckého kraje oblasti jih pana doktora Bezděka a mluvilo se o naší srdeční 

záležitosti ‒ soutěži Srdce s láskou darované. Po rekapitulaci průběhu soutěže byly dětem ze 

souboru předány ceny od sponzorů a pořadatelů soutěže, protože ne všechny s námi mohly 

v květnu být na slavnostním vyhlášení vítězů ve sněmovně. Dětské oči zářily, z radosti zazněla 

i píseň pro záchranáře. A nastala naše chvíle, čas předat další nové srdce a poděkování. Srdce 

s láskou darované dostal od dětí tentokrát náš pan starosta Luděk Homoláč. A jako symbol 

přátelství a poděkování za veškerou podporu ještě plyšového medvěda s trikolorou v barvách 

obce, kterého každé z dětí pomazlilo a osobně předalo. To vše proběhlo i za účasti pana 

hejtmana Královéhradeckého kraje pana Jiřího Štěpána a senátora PČR Jaroslava Malého. 

 

Srdce s láskou darované nás obohatilo o krásné zážitky, setkání s mnoha milými lidmi 

a také těmi, kteří každodenně nasazují vlastní život k záchraně života ostatních. Našemu 

souboru přinesla samotná práce na projektu nejen radost, ale i nová přátelství a dovednosti. 

 

V novém školním roce nás zase čeká spousta práce, nové písničky a plány, které 

začneme realizovat již od října, kdy se začneme setkávat v hodinách zpěvu. A malý příslib pro 

naše fanoušky ☺. Čeká nás výlet do Muzea Orlických hor a za vyhlášenou krajkou do 

Vamberka, již v sobotu 13.října. Vstupenku pro celý soubor jsme získali v soutěži. Tradičně se 

zúčastníme Adventní dílny na I. adventní neděli a zpívání u Betléma, pro letošní předvánoční 

čas jsme naplánovali i větší vánoční vystoupení. Těšíme se na Vaši přízeň. 

 

Mějte i vy, čtenáři, svá srdce otevřená, darujte a těšte se jako my ze srdcí s láskou darovaných. 

 

Za děti ze souboru Stračovských hvězdiček přeje krásné dny vedoucí souboru Petra Luštická 

 

 

Spolek přátel šipek 

Jak jsem se již zmínil v minulém zpravodaji, šipkaři přes prázdniny pouze odpočívaly a 

střádali síly na první kolo další šipkařské Ligy pro rok 2018/2019, která začne opět v říjnu. 

Věřím, že každý nastřádal dost sil, aby se mohl účastnit co nejvíce (nejlépe všech) kol. Věřím 

také v to, že se i nadále budeme scházet v hojném počtu a že se k nám přidají i další noví hráči. 

Na každý měsíc až do července máme v plánu jedno kolo ať už Ligy nebo jiného turnaje. 

Jak jsem se již zmínil, nová sezóna odstartuje v říjnu a všichni hráči začínají od nuly, tudíž jsou 

si všichni rovni a mají stejnou šanci vyhrát celou Ligu a zároveň putovní pohár starosty obce. 

Doufám, že nás přijde co nejvíce a opět si hezky zahrajeme, pokecáme a i trochu popijeme ☺. 

 



Výsledky, průběžné bodové ohodnocení a pozvánky si opět budete moci detailněji 

prohlédnout na Stránkách Stračova nebo na Facebooku, kde jsou tyto informace stále 

aktualizovány. 

Lukáš Kukla   

Dětské rybářské závody - 6. ročník 

V sobotu 23.6.2018 proběhl na požární nádrži již 6. ročník dětských rybářských závodů. 

Na startovní listině bylo 13 závodníků. Mnozí z nich měli celé týmy poradců. Na nádrži jsme 

se letos sešli kolem 14té hodiny, proběhla krátká prezentace a příprava závodníků. Ve 14:30 

byl závod odstartován. Po celý závod vládlo velice větrné počasí s občasnou dešťovou 

přeháňkou. Závodníci byli díky počasí dosti vymrzlí, ale všichni lovili až do konce. Místní 

kostel nám v 16:30 svým zvonem závod ukončil. Nastalo veliké počítání a vyhodnocování 

výsledků. Celkem bylo uloveno 14kusů ryb (plotice, karas, sumeček americký). Největší rybu 

ulovila Magdalenka Homoláčová a to karase o délce 33 cm. Oproti loňskému ročníku se chytlo 

o 2 cm více ryb a to 241 cm. 

Seznam závodníků: Patrik Mádle, Daniel mádle, Pavel Vyčítal, Tadeáš Bulíček, Tomáš 

Homoláč, Ondřej Vyčítal, Magdalenka Homoláčová, Sandra Balcarová, Anička Luštická, Jan 

Luštický, Josef Luštický, Kačka Kliková a Daniel Tylš. 

Nakonec nám proběhlo vyhlášení závodů a předání krásných pohárů a hodnotných cen 

od našich sponzorů (Obecní úřad Stračov, Mikbaits, Kaprpro, Jakub Vágner, MPsvar, Glatt 

Pharma, Elit, Pivovar Lindr Mžany), kterým bych chtěl poděkovat, že nám darovali spoustu 

cen do závodů. Děti měly z originálních pohárů a krásných cen velikou radost. Dále bych chtěl 

poděkovat samotným dětem, že i přes nepřízeň počasí přišly závodit a po celou dobu závodů se 

chovaly ukázněně. Doufám, že se vám závody líbily a že v příštím roce dorazíte minimálně 

v tom samém počtu jako letos. 

Výsledková listina 

1. Patrik Mádle 1. Kačka Kliková 1. Magdalenka Homoláčová 

2. Jan Luštický 2. Tomáš Homoláč 2. Anička Luštická 

3. Josef Luštický 3. Pavel Vyčítal 3. Tadeáš Bulíček 

 

Michal Bulíček 



Klenice 

Letos uplynulo 700 let od první zmínky o naší obci. Každý, trvale žijící občan, obdržel 

pamětní plaketu – za jejich výrobu děkujeme p. Gembalové.  

Zavítaly jsme na Barešův ranč u Lužce nad Cidlinou. Leták lákal na vinobraní, ale k 

vidění byl jen jeden stánek, a v něm pár lahví s vínem. Prošly jsme se po areálu, občerstvily a 

jely zpět. 

Pro nedostatek času, nemoci a jiné překážky se žádná setkání neuskutečnila. Snad si vše 

vynahradíme v budoucích měsících. 

V plánu je pár úprav - vyčištění potoka a ořezání keřů, natření a oprava autobusových 

zastávek apod.              

                                                                                          Marie Kráčmarová 

 

PODZIM S TJ Stračov 

 1374 let po praotci Čechovi a jeho družině vystoupili stračovští turisté na horu Říp, aby 

se pokochali výhledem na České Středohoří a v dálce dokonce zahlédli Ještěd. 

 Historie chtiví navštívili na vrcholu bájné hory Rotundu svatého Jiří a svatého 

Vojtěcha, románský svatostánek, který patří mezi nejstarší dochované stavby v Česku. Kousek 

od úpatí „otočené misky“ čekal na výletníky autobus, aby je popovezl k další významné 

památce. 

 Odměnou za šplhání do poměrně strmého kopce byly Čertovy hlavy, asi 9 m vysoké 

skalní reliéfy dvou obřích (čertovských) hlav vytesaných do pískovcových bloků v borovém 

lese nad obcí Želízy v okrese Mělník. Jedná se o dílo sochaře Václava Levého, které vytvořil v 

letech 1841-1846 (období romantismu). Z hlediska rozměrů se jedná v českých poměrech o 

zcela unikátní dílo. 

 O krásnou sobotu se postaralo nejen pěkné počasí, ale hlavně „vedoucí zájezdu“ 

Marcelka Bousová, hlavní organizátorka turistického výletu s TJ Stračov. Poděkování patří jí a 

její rodině, ale také obci Stračov za úhradu dopravy. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDel%C3%ADzy
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Lev%C3%BD


 Výletem jsme zahájili další sezónu. Vedle pravidelného cvičení pořádáme opět již 

tradiční akce na jejichž přehled se můžete podívat níže. 

Pravidelná cvičení 

Pondělí – předškoláci (5-7 let) 15,00-16,00 (Hana Klicperová, od 1.října) 

                školáci (8-11 let) 16,00-17,00 (Marcela Bousová, Jolana Gukkertová, od 17.září) 

     rehabilitační cvičení žen 18,00-19,00 (Danuše Šolcová, od 1.října) 

Středa -  rehabilitační cvičení žen 18,00-19,00 (Danuše Šolcová, od 1.října) 

Posilovna otevřena dle zájmu. 

Dále hledáme novou vedoucí pro skupinku Robata. Nabízím zaučení. 

Akce 

  7. 10.  sběr papíru 

20. 10. podzimní šlápota s drakiádou a zmrzlinou 

24. 11. výroční schůze 

  1.   1. pochod na Hvězdu 

 

Sledujte vývěsku a webové stránky, opět pořádáme lyžáček pro děti od 5-ti let. 

Za TJ Stračov Hana Klicperová 

 

Dámský klub 

 Ženy se stále scházejí v DK každý druhý čtvrtek v měsíci. V květnu přišel na Dámský 

klub starosta obce Ing. Luděk Homoláč Ph.D. který poutavě vyprávěl o své cestě do Vietnamu 

a vše provázel pořízenými zajímavými obrázky. Všechny nás překvapilo, že nebyla vidět auta, 

ale velké množství malých motorek. 

 Přišli i někteří muži, a i jim starosta rád odpovídal na jejich dotazy. Byla to zajímavá 

přednáška a nikdo z nás nevěřil, jak při tom utíkal čas - Všichni moc děkujeme.  

 24. května 2018 ve spolupráci s Obecním úřadem byl příjemný výlet. Trasa vedla směr 

Vamberk, kde je pěkné krajkářské muzeum. Oběd byl v Letohradě a tam je zase muzeum 

řemesel. Na zpáteční cestě domů byla hodinová přestávka v Častolovicích  - párky, zmrzlina. 

Kávička ještě byla v Motorestu Čestice. 

 V červenci se ženy DK zapojily při organizaci k oslavě 660 let obce Stračov a 700 let 

obce Klenice. Také upekly zákusky pro účastníky oslav. 

 První pondělí v září se konala tradiční posvícenská Zlatá hodinka. Bylo občerstvení a 

později hezké vystoupení – Hořický Dalibor. Všichni byli spokojeni. 

 

Kabelková Věra 

     



MŠ Stračov 

 Vážení spoluobčané, rodiče a přátelé naší školky, 

celé léto jsme žili budováním nové podoby naší školní zahrady, která vznikla za podpory 

Nadace ČEZ a Obecního úřadu Stračov. Za tuto podporu velice děkujeme, stejně tak děkujeme 

partnerům podílejících se na realizaci - firmě SWIETLSKY stavební s.r.o. za vybudování 

asfaltové cesty, firmě LIGNUMSTAV s.r.o. za dodání a montáž herních prvků a místní firmě 

ZAHRADNICTVÍ KVĚT s.r.o. za krásnou zeleň s vybudováním pocitových cestiček a 

zasíťováním hřiště pro míčové hry. 

 Díky tomuto projektu byly vysázené nové stromy a keře, které budou sloužit nejen pro 

rozvoj dětí v environmentální oblasti, ale mnohé i jako zastínění hracích ploch a pocitových 

cestiček. Nová příjezdová asfaltová cesta bude sloužit pro výuku dopravní výchovy a pro rozvoj 

obratnosti na koloběžkách a odrážedlech. Zasíťované hřiště bude skýtat prostor pro různorodé 

míčové hry a nové herní prvky nabídnou dětem další možnost rozvoje hrubé motoriky, relaxace 

a meditace. 

 Realizací projektu jsme docílili smysluplného využití prostor zahrady, kde budeme 

podporovat rozvoj všech oblastí dětské osobnosti. 

 Dovolte mi touto cestou Vás srdečně pozvat na zábavné odpoledne se slavnostním 

otevřením školní zahrady, které se uskuteční 12.10.2018 od 16.00 hodin. Děkujeme všem a 

těšíme se na Vás.  

Mgr. Monika Králová a zaměstnanci MŠ.  

 



Vážení  cestovatelé,  

zveme vás 

 na výlet do Muzea Orlických hor do expozice 

„Přírodou za řemesly Orlických hor“  a Muzea 

krajky ve Vamberku  

  v sobotu  13.října 2018  

 v 7,30hodin ze Stračova (dále Klenice,…) 

 okolo 17hodiny 

dospělí 150 Kč a děti 50 Kč 

Výlet je finančně podpořen Obecním úřadem ve Stračově.  

Děkujeme.  

Přihlášky: 

Gábina Kliková na tel. 604 756 540  

Petra Luštická na tel. 774 600 215  


