
VÍTĚZNÁ DVOJICE TURNAJE 
JOSEF SOUŠEK A MICHAL CHALUŠ   

TENISOVÝ TURNAJ  
Členové oddílu stolního tenisu Sokola 
Strážov uspořádali v sobotu 3. září 2011 
tenisový turnaj ve čtyřhře. Organizátoři 
zvolili zajímavý přístup. Na turnaj se 
mohli přihlásit pouze jednotlivci, nikoliv 
páry. Po uzavření prezence si každý 
účastník vylosoval svého partnera do 
čtyřhry. To mělo obrovskou výhodu. Kdo 
měl chuť zahrát si tenis mohl přijít na 
hřiště a přihlásit se. Celý turnaj proběhl za 
ideálního počasí, ve velmi dobré a po-
hodové atmosféře. Hráči i přítomní diváci 
se dobře bavili. Poděkování patří Karlu 
Soukupovi a Martinu Valdmanovi za 
kvalitní přípravu turnaje. 

Konečné pořadí: 
1. místo: Michal Chaluš, Josef Soušek 
2. místo: Jan Kalivoda, Karel Soukup   
3. místo: Štěpán Presl, Tomáš Kalivoda 
Na závěr nezbývá než tlumočit přání 
účastníků, aby tento turnaj nebyl ojedinělý 
a následovaly další ročníky. K tomu 
nezbývá než popřát hodně zdaru. 
 

DEVÁTÝ ROČNÍK TURNAJE BURČÁK OPEN 
O strážovské pouti uspořádali členové Sokola Strážov tradiční volejbalový turnaj. Letos 
v pořadí již sedmý na nových kurtech (2005 - 2011), připočteme-li 2 turnaje pořádané na 
kurtech na koupališti (2003, 2004), sešli se příznivci rekreačního volejbalu smíšených 
družstev ve Strážově již po deváté.  

O start na turnaji je tradičně značný zájem. Účastníci oceňují velmi dobrou úroveň turnaje, 
dobrou přípravu a kvalitní zabezpečení hráčů. Významnou roli hraje i prostředí, hřiště se  
3 kurty a pěkná krajina. Díky tomu se věhlas šíří i mimo náš region. Letos se přihlásilo  
22 družstev, několik dalších bylo odřeknuto.  

Vítězem 9. ročníku BURČÁK OPEN se stalo družstvo TITÁNI sestavené  Martinem 
Kiesenbauerem. Nezbývá než poděkovat organizátorům turnaje, sestrám zajišťujícím 
občerstvení a těšit se na shledání na příštím jubilejním 10. ročníku. 

Autorem p říspěvků i fotografie ze sportovních turnaj ů je Jind řich Schovanec 
 

 

 
 

POHÁDKA O STRÁŽOVSKÉM ZNAKUPOHÁDKA O STRÁŽOVSKÉM ZNAKUPOHÁDKA O STRÁŽOVSKÉM ZNAKUPOHÁDKA O STRÁŽOVSKÉM ZNAKU    
Místní knihovna Strážov připravuje v rámci dotačního 
programu na podporu činnosti informačních center v Plzeň-
ském kraji k vydání zajímavý propagační materiál. Ten-
tokrát je propagace zaměřena na nejmenší návštěvníky 
našeho kraje a na rodiny s dětmi. V rámci edice „Pohádky 
do kapsy“, které jsou vydávány ve spolupráci s Muzeem 
strašidel v Plzni, totiž vychází další díl s názvem „Jak 
Strážov chránila Eliška liška“. Pohádka, jejímž autorem jsou 
Markéta Čekanová a Zdeněk Zajíček, podává zajímavý 
výklad o vzniku strážovského znaku. Autorem ilustrací je 
známý plzeňský komiksový kreslíř a scénárista působící pod 
pseudonymem Vhrsti. Netradiční propagační materiál bude 
již brzy k dispozici v místní knihovně.  

 

CESTOVÁNÍ S MÍSTNÍ KNIHOVNOU 
I v tomto roce se Místní knihovna ve Strážově připojila k celostátní akci Týden knihoven. 
Letošní motto znělo „15. kraj České republiky – kraj knihoven“. V tomto týdnu navštívila 
naši knihovnu Martina Drijverová, spisovatelka knih pro děti, autorka televizních pořadů, 
rozhlasových her a seriálů, audiokazet a divadelních her, která si se žáky 1. až 5. třídy ZŠ 
Strážov povídala o své nové knížce Kamarádi z velké dálky. Seznámila děti s životem 
jejich vrstevníků, žijících v odlišných podmínkách a zdůraznila, co mají naše děti s těmito 
dětmi společného. Zároveň nenásilnou formou podala dětem informace o životě v cizích 
zemích – kultuře, tradicích, jídle apod. Po pořadu proběhl prodej knih a autogramiáda. 
V dalších podzimních dnech jsme si při výtvarných kurzech Junior klubu a Hobby klubu 
zavzpomínali na slunné písečné pláže. Proběhly tři výtvarné kurzy s názvem Obrázky 
sypané pískem. Principem vytváření těchto obrázků je postupné odstraňování vrchní 
samolepicí tapety, na kterou jsme si nakreslili tužkou zamýšlený vzor, a vysypávání 
jednotlivých tvarů barevným pískem. Na závěr našeho cestování proběhla koncem října 
v restauraci U Zlatého jelena beseda s Janou Dvorskou a Milošem Kašparem – 6 týdnů 
v Kolumbii. Kromě národních parků Cocuy na hranicích s Venezuelou a Tayrona 
v Karibiku jsme navštívili i indiány z kmene Kogiů. Beseda proběhla ve spolupráci se 
Svazem zdravotně postižených Strážov.                                                         Jana Tremlová  

 



    ˇ̌̌̌    FFFFOTOGALERIE ZOTOGALERIE ZOTOGALERIE ZOTOGALERIE Z    POUTOVÝCH AKCÍPOUTOVÝCH AKCÍPOUTOVÝCH AKCÍPOUTOVÝCH AKCÍ    
 

 
 
 
 
 

STRÁŽOV 
 17. – 18. září 2011 

 

 

 

 
 
 
                                                poklad 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 

 
Pouze čtyři naši čtenáři se 
zúčastnili minulého kola 
soutěže. Všichni však správně 
odpověděli, že na snímku bylo 
čp. 16 v Lehomi, kde se po 
chalupě říkalo „u Šmídhanz-
lů“. Losování určilo vítěze, 
kterým se stala Markéta Mol-
lerová z Nýrska. Může si na 
radnici vyzvednout slíbenou 
publikaci o Plzeňském kraji.  

Jestliže poznáte, kde se šu-
mavská usedlost na dnes zve-
řejněném snímku nachází, 
můžete vyplnit přiložený kupón a vhodit jej do schránky v průjezdu radnice do konce 
letošního roku. Vylosovaný výherce opět získá pěknou cenu.  
 

�-------------------------------------------------------------------------------------- 

SOUTĚŽNÍ KUPÓN  (OBČASNÍK Č. 53) 
 

Uvedená nemovitost stojí v ........................ .......... 
  

Jméno:  ...........................................................        Příjmení:  .................................................................. 
 

Adresa:  .................................................................................................................................................... 
NA POUTI SE BAVILI M ALÍ I VELCÍ  

PPŘŘEEDDVVÁÁNNOOČČNNÍÍ  AAKKCCEE  VVEE  SSTTRRÁÁŽŽOOVVĚĚ  
ZLATÁ NEDĚLE V KOSTELE SV. JI ŘÍ 

18. prosince 2011 od 18.00 hod.  
� vánoční divadelní p ředstavení d ětí z místní základní školy 

� vystoupení p ěveckého sboru Šumavan 

ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMKEM NA NÁM ĚSTÍ 
23. prosince 2011 od 18.00 hod.  
� koledy a další váno ční písn ě  

v podání místních d ětí a smíšeného p ěveckého sboru 
� sva řené víno zajišt ěno 

VE ŠKOLE VYSTAVOVAL SV É OBRAZY 
STRÁŽOVSKÝ MALÍ Ř ROMAN SOUŠEK 

POŠUMAVSKÉ HASIČSKÉ 
LIGY SE ZÚČASTNILI TAKÉ 

HASIČI ZE ZAHORČIC ODBORNÝ VÝKLAD KE ST RÁŽOVSKÉMU POKLADU  



ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. 

zajiš ťuje provoz (servis) 
i v zimních m ěsících 

na radnici ve Strážov ě 

Informace možno získat každou 
st ředu v době od 14,00 do 17,00 

hod. na M ěÚ Strážov  
u pracovníka ČP. 

 

tel.: 737 165 987  
e-mail:  SKalivoda@servis.cpoj.cz 

 
V letních a podzimních měsících le-
tošního roku oslavili svá životní jubilea 
další občané Strážovska. Přejeme jim 
všem k jejich narozeninám hodně štěstí, 
spokojenosti a hlavně zdraví do dalších 
let. Jaroslav Beran navíc rozšířil řady 
devadesátiletých spoluobčanů, kterých 
je v současné době v našem správním 
území pět. Mezi jubilanty jsou: 

Marie Opavová z Vítně 
22. července 2011 – 80 let 

 

Vintí ř Piechota ze Strážova 
23. července 2011 – 75 let 

 

Jaroslav Beran ze Strážova 
28. srpna 2011 – 90 let 

 

Vlasta Šindelářová ze Strážova 
4. září 2011 – 80 let 

 

Marie Bouberlová ze Strážova 
25. září 2011 – 80 let 

 

Antonie Bouberlová ze Strážova 
9. října 2011 – 85 let 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

UKLÁDEJTE ODPAD JEN TAM, KAM OPRAVDU PATŘÍ! 
Produkci odpadu se dnes nevyhne žádná domácnost. Jejím správným tříděním  
a ukládáním na určená místa se vyvarujeme nepořádku kolem nás. Vždyť vzhled našeho 
okolí je vizitkou nás všech! Pro ukládání biologického odpadu (listí, tráva, zbytky 
z květinových záhonů, větve apod.) byl před časem vyhrazen pozemek nad cestou ze 
Strážova k Rovné. Pro následné využití odpadu bude bezpodmínečně nutné, aby byly 
větve oddělovány od ostatního materiálu. Rozhodně sem však nepatří prkna, stavební 
odpad či suť. Pokud při rekonstrukci vašeho domova budete mít přebytečnou stavební suť, 
i pro tento materiál určitě místo najdeme. Je však nutná předchozí domluva na radnici.  
 

 
 

Vážení spoluobčané, 

čas plyne jako voda. Již skoro rok uběhl od 
komunálních voleb, při kterých jsem byl zvolen do 
čela strážovské radnice. Některé věci se za rok podařilo realizovat podle mých představ, 
jiné se snad dostanou na řadu ve zbytku volebního období. Mám radost z opraveného 
náměstí i ulice u školy. Akce proběhla bez větších časových průtahů a myslím, že  
i výsledek stojí za to. Nyní provádíme vyúčtování dotace a závěrečné vyhodnocení. O jeho 
administrativní náročnosti svědčí fakt, že jsme regionální radě, která dotační program 
spravuje, museli předložit téměř tisícistránkovou zprávu o průběhu realizace akce. Snad 
vše dobře dopadne. 

Věřím, že na rekonstrukci náměstí budeme moci navázat dalšími úspěšnými investičními 
projekty nejen v samotném Strážově, ale také v okolních osadách. V době probíhající krize 
veřejných financí je u většiny akcí bezpodmínečně nutné zajištění dotačních zdrojů.  
O plánovaných akcích pro příští rok vás samozřejmě budeme informovat. 

Podle ohlasů se vám líbila i letošní podzimní pouť, která byla spojena s větším množstvím 
akcí. Fotoreportáž přinášíme na protější straně. Velikou návštěvnost měla premiérová 
výstava strážovského pokladu. Během víkendu jej vidělo několik stovek návštěvníků. Pokud 
jste to nestihli, máte příležitost si nyní poklad prohlédnout v nýrském muzeu, kde je 
vystaven do konce listopadu. 

Musím se přiznat, že mě v poslední době potěšila ještě jedna věc. Byl jsem totiž z iniciativy 
strážovských občanů nominován na titul Starosta roku 2011. Občané do této celostátní 
soutěže přihlásili celkem 222 starostů a starostek. Z Klatovska se jednalo o Černíkov, 
Dešenice, Kašperské Hory, Strašín a Strážov. Nebyl jsem sice hodnotící komisí vybrán 
mezi pět celostátně oceněných představitelů obcí, avšak nezastírám, že již samotná 
nominace mi udělala radost a utvrdila v přesvědčení, že snad svoji práci dělám alespoň 
trochu dobře. Pořád je ale co zlepšovat! 

Ing. Josef Rousek 
 
 

ZMĚNA VYDÁVÁNÍ OB ČANSKÝCH PRŮKAZ Ů 
Podle aktuálních informací to vypadá, že od 1. ledna 2012 začnou být vydávány nové 
elektronické občanské průkazy. V praxi to pro nás znamená jednu podstatnou věc. Od 
prosince letošního roku bude vydání průkazu vyřizováno pouze na pověřeném městském 
úřadu, což je pro nás MěÚ Klatovy. Sídlo daného odboru je v bývalých kasárnách pod 
Černou věží. 

Vzhledem k technickému vybavení nutnému ke zpracování žádosti o občanský průkaz 
nelze po tomto datu žádosti o občanské průkazy a jejich výdej provádět v rámci MěÚ 
Strážov. Je nám to velice líto, neboť jsme si vědomi, že pro většinu z vás byl stávající stav 
pohodlnější, ale s touto legislativní změnou bohužel nic nenaděláme, neboť o danou 
pravomoc přišly všechny obce v našem okolí – Nýrsko, Janovice, Běšiny apod. Končí-li 
vám platnost občanského průkazu v prvním čtvrtletí příštího roku, můžete si vydání 
nového dokladu vyřídit již nyní. Musíte však na radnici do Strážova přijít s průkazovou 
fotografií nejpozději do konce listopadu. 

KULTURNÍ PŘEHLED 
SOKOLOVNA STRÁŽOV 

17.12.  Zábava skupiny Brutus 

31.12. Silvestr – Ukradený vjecy 

21. 1. Myslivecký ples – kapela V. Žákovce 

 4. 2.  Ples SDH Víteň – kapela Hájenka 

25. 2.  Masopustní průvod a zábava 

 3. 3. Zábava skupiny Extra Band Revival 

17. 3.  Ples SDH Strážov – kapela Orchidea 

30. 3. Zábava skupin AC/DC a Ukradený vjecy 

14. 4. Zábava skupiny Brutus 

28. 4. Pouťová zábava skupiny Kabát Revival  



 
 

  ÚÚSSPPĚĚŠŠNNÁÁ  II LL UUSSTTRRÁÁTTOORRKK AA  LL UUCCIIEE  KK LL ÁÁTTIILL OOVVÁÁ 

Výtvarné nadání se u Lucie Klátilové 
ze Strážova projevilo již v místní 
základní škole. Proto také další kroky 
strážovské rodačky směřovaly na 
střední školu do Prahy se zaměřením 
na grafiku a design. Již při studiu byla 
autorkou ilustrací k několika publi-
kacím. Kresby se objevily mimo jiné 
v úspěšné knize pro mládež s názvem 
„Otazníková říše“ či několika jazy-
kových učebnicích. Kresba od Lucie 
zdobí též obal hudebního CD klatov-
ské kapely Zebedeus. Chcete-li se sez-
námit s tvorbou mladé strážovské 
výtvarnice blíže, můžete na začátku 
příštího roku navštívit čajovnu v kla-
tovských hradbách, kde bude probíhat 
její výstava. 
 
 

  VVŠŠEESSTTRRAANNNNÝÝ  SSTTUUDDEENNTT  JJEE  ČČLL EENNEEMM  ŠŠUUMMAAVVAANNUU 

Koníčky Ing. Miroslava Jiříka ze Strážova jsou 
velice všestranné a různorodé. Jeho záběr sahá od 
myslivosti přes sport a počítače až k vážné hudbě. 
Mimo jiné je členem smíšeného pěveckého sboru 
Šumavan, což je vokální těleso, které se zaměřuje na 
interpretaci žánrově velmi rozličných skladeb, od 
chorálu přes "klasiku" až po spirituály a skladby 
moderní. Vystoupení sboru, který letos slaví 150 let 
od svého založení, budete mít možnost navštívit 
poslední adventní neděli v kostele sv. Jiří ve Strážově. 
Místní rodák, který v současné době studuje 
doktorandské studium na Fakultě aplikovaných věd 
Západočeské univerzity v Plzni, je ve sboru sice 
krátce, ale už se stihl zúčastnit několika domácích  
i zahraničních vystoupení. Nedávno byl dokonce 
v souvislosti s výročím Šumavanu hostem diskusního 
pořadu v plzeňském rozhlasu. 

AKCE PRO DĚTI MĚLY MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH 
Na podzim se na Strá-
žovsku uskutečnilo hned 
několik akcí pro děti. Za 
přípravu a organizaci dět-
ské zábavy si zaslouží 
poděkování všichni, kteří 
se na akcích podíleli, ať 
již v Zahorčicích, na 
Opálce nebo ve Strážově. 

Již několikaletou tradici 
má „Cikánský den“ na 
Opálce. U hasičské zbroj-
nice se i letos sešly téměř 
všechny opálecké děti, 
aby změřily své síly 
v rozličných soutěžích  

o pěkné ceny. Zpestřením odpoledne byl závod maminek z Horní a Dolní Opálky. Tatínky 
pak zajímalo především na rožni opékané sele a chlazené pivo. 

Zahorčice se staly rájem dětí o měsíc později. Místní zde totiž na konci září připravili 
zajímavé odpoledne plné soutěží a zábavy. Děti, kterých přišla více než stovka, měly 
kromě mnoha soutěží také bezplatný vstup na pouťové atrakce. Veliký ohlas měly ukázky 
bojových umění, které předvedli ve svém volném čase příslušníci klatovské vojenské 
posádky. Nechyběly ani letecké modely, čtyřkolky a atraktivní promítání. Na akci byly též 
přizvány děti z janovického 
Klokánku, které stejně jako 
ostatní účastníci dostaly 
hezké soutěžní odměny.  

SDH Strážov a přátelé 
uspořádali zábavné odpo-
ledne pro malé rybáře a ry-
bářky v sobotu 1. října 2011 
u Muchkovic rybníka. Ryba-
ření bylo pro všechny děti 
mimořádným zážitkem. Jedi-
nou vadou byla skutečnost, 
že díky teplému počasí ryby 
moc nebraly. I s tím se však 
pořadatelé bravurně vyrov-
nali a připravili pro děti ná-
hradní soutěže.  
 
 

 
 
 

VŠESTRANNÝ STRÁŽOVÁK  

DĚTI SE V ZAHORČICÍCH DOZVĚDĚLY TAKÉ  
O SPRÁVNÉM POSKYTOVÁ NÍ PRVNÍ POMOCI 

OBÁLKA KNIHY „OTAZNÍKOVÁ ŘÍŠE“ 

KOLOTOČ NA NÁVSI – TO ZAHORČICE SNAD JEŠTĚ 
NIKDY NEZAŽILY 



��  Unikátní rostlinu 
letos vypěstovala 
Mgr. Milena Šaš-
ková z Mladotic. 
Na zahrádce jí 
totiž vyrostla z je-
diného makového 
semínka rostlina  
s více než osmi 
desítkami mako-
vic. Mimořádný 
výnos skutečně 
poskytla pouze 
jedna jediná 
rostlina vyrostlá ze 
zbloudilého se-
mínka uprostřed 
zahrádky, což jsme na místě prověřili. Máte-li podobné raritní výpěstky, pochlubte se, 
rádi vaše fotografie v příštím čísle našeho zpravodaje zveřejníme.   

��  V poslední době se v našem okolí začaly množit krádeže železa. Jedná se o problém, 
který dle sdělení Policie ČR trápí široké okolí. Opakovaně odcizené mříže uličních 
vpustí jsou kromě majetkové škody navíc ještě nebezpečné pro chodce i motoristy. 
Nedaleko Javoříčka byli dokonce zloději přistiženi za bílého dne přímo při krádeži 
železných svodnic na místní komunikaci. Budete-li svědkem podobného jednání, 
neváhejte a volejte, prosím, přímo linku 158.   

� Od podzimu roku 2006 
se stalo již pravidlem, že 
si každoročně na Opálce 
dávají sraz šachisté na 
turnaji Opálecký šach. 
Letošního šestého roč-
níku, který se uskutečnil 
v pátek 28. října 2011, se 
zúčastnilo devět šachistů 
ze strážovského okolí. 
Titul suverénně obhájil 
loňský vítěz Ing. Václav 
Nový. Titul tedy  
z Opálky symbolicky 
putuje do sousedních 
Zahorčic, odkud pochází 
vítězův otec. 

 

TANKUJTE DOMA 
Je mnoho věcí, které v našem okolí fungují bez 
toho, abychom jejich činnosti přikládali větší 
význam. V okamžiku, kdyby však tyto subjekty 

svoje působení omezily či přerušily, rázem bychom to všichni zaznamenali. Rozhodně tím 
nechci říct, že hodláme čerpací stanici ve Strážově zavírat, avšak vývoj na trhu s pohonnými 
hmotami v posledních letech není nikterak růžový a nad případnými problémy, které by mohly 
nastat v budoucnu, je potřeba se vážně zamyslet již nyní. 

Stoprocentním vlastníkem Strážovské čerpací stanice s.r.o. je Město Strážov, což znamená, že 
veškeré zisky (ale také případné ztráty) jdou ve prospěch či na vrub místní samosprávy. Město 
jmenuje jednatele, kterým vždy býval a je starosta, a rada zároveň rozhoduje o všech zásadních 
věcech provozu zařízení. Veškeré provozní záležitosti pak leží na bedrech obsluhy čerpací 
stanice, která je v klasickém zaměstnaneckém poměru. 

Prvořadou zásadou při nákupu pohonných hmot je pro místní čerpací stanici záruka kvality, 
proto je také po dlouhá léta naším výhradním dodavatelem Agropodnik Domažlice, který má 
pohonné hmoty od společnosti ČEPRO, jenž vznikla privatizací bývalého státního podniku 
Benzina. Čas od času k nám dorazí nabídka dodávky pohonných hmot, která je sice finančně 
zajímavá, pokud má však člověk pochybnosti o původu takto dodaného materiálu, je podle 
našeho názoru lepší zůstat u ověřené kvality. Letos v červnu byla čerpací stanice ve Strážově 
podrobena neohlášené kontrole České obchodní inspekce. Byly odebrány vzorky a následně 
proveden jejich laboratorní rozbor, při němž bylo shledáno, že je vše v souladu s platnými 
normami. Že to s kvalitou pohonných hmot v České republice je občas všelijaké, se v médiích 
často objevuje a jasně o tom vypovídá skutečnost, že za posledních pět měsíců objevila 
obchodní inspekce okolo padesáti čerpacích stanic s pochybným benzínem či naftou. O to více 
si ceníme a vážíme faktu, že výsledek rozborů PHM ve Strážově byl v naprostém pořádku. 

Cenová politika zdejší čerpací stanice vychází ze snahy zajištění příznivých cen pro místní 
občany. Pokud sledujete vývoj cen na místní čerpací stanici, tak patříme k nejlevnějším na 
Klatovsku, což před časem potvrdil i Klatovský deník v rámci svého cenového průzkumu. 
Samostatnou kapitolou bylo bohužel zrušení možnosti placení kartou, avšak vysoké režijní 
poplatky nebyly pro náš provoz s relativně nízkým obratem únosné. Jsme si vědomi, že jsme 
tím asi o část zákazníků přišli, avšak jiná možnost tehdy nebyla. 

Ekonomika místní čerpací stanice je již několik let z výše uvedených důvodů na rozhraní mezi 
ziskem a ztrátou. Nízká marže, která v průměru činní 1,50 – 2 Kč za litr, postačí maximálně na 
pokrytí běžných provozních výdajů. Můžeme vás zároveň ujistit, že se zde nevyplácí žádné 
nadstandardní mzdové prostředky a na provozních výdajích se maximálně šetří. Občas se však 
objeví nutnost zaplatit nějakou mimořádnou opravu či výměnu zařízení, což opět vstupuje do 
nákladů. 

Na závěr se tedy na všechny Strážováky obracím s výzvou, aby využíváním služeb naší čerpací 
stanice přispěli k zajištění fungování tohoto subjektu i do budoucna. Vždyť je to zařízení nás 
všech, a tak bychom se k němu měli také chovat. Okruh našich zákazníků je omezený a pro 
svoji polohu nemůžeme ani ve skrytu duše doufat, že k nám budou jezdit tankovat kamiony či 
lidé z celého Klatovska. Velice si proto vážíme každého zákazníka a jsme vděční, když našich 
služeb využívají i místní podnikatelé. 

Ing. Josef Rousek, starosta M ěsta Strážov a jednatel Strážovské čerpací stanice 

VÁCLAV NOVÝ V PARTII S VÁCLAVEM JANDOU 

MLADOTICKÝ MÁK S  TÉMĚŘ STOVKOU MAKOVIC  



ZMĚNA NA STRÁŽOVSKÉ ZMĚNA NA STRÁŽOVSKÉ ZMĚNA NA STRÁŽOVSKÉ ZMĚNA NA STRÁŽOVSKÉ FAŘEFAŘEFAŘEFAŘE    
Po těžké nemoci nás v létě letošního roku opustil strážovský farář pan 
Petr Jandera. V našich srdcích zůstane zapsán jako milý a laskavý 
člověk, který se snažil vyhovět a pomoci za každé situace. Páter Petr 
Jandera se narodil 12. srpna 1953 v Příbrami. Po absolvování příbram-
ského gymnázia vstoupil do kněžského semináře v Litoměřicích. Vy-
svěcen na kněze byl 2. července 1977 v Praze kardinálem Františkem 
Tomáškem. Své kněžské začátky si odbýval na Svaté Hoře. Zde také 
v dubnu 1978 zažil katastrofální požár tohoto poutního místa. Pak 
nějakou dobu působil v Sedlčanech, Dublovicích a v Kostelci nad 

Černými lesy. Do plzeňské diecéze přišel v roce 1994. Krátce pobýval v Plané u Mariánských 
Lázní, aby pak natrvalo zakotvil ve Strážově. Zde spravoval širokou oblast od Hamrů, přes 
Nýrsko, Janovice a Týnec až po Chlístov. Vztah ke Strážovu nejlépe dokresluje přepis části 
rozhovoru, který poskytl v roce 2008 pro zpravodaj Plzeňské diecéze. Petr Jandera zde doslova 
řekl: „Ne, už bych odtud pryč nechtěl. Zvykl jsem si na Šumavu, mám ji prochozenou, chtěl 
bych tu dožít. Jindřich Šimon Baar napsal přibližně toto: „Všechny struně v srdci mém popra-
skaly jediná mi zbyla – láska k této kamenité zemi.“ Tak nějak to cítím i já. Stejně jako mnozí 
lidé tady.“ Ve Strážově, kde působil 17 let, mimo jiné vedl náboženství v místní škole, 
každoročně s hospodyní Václavou Strouhalovou organizoval tříkrálovou sbírku, živý betlém  
a jiné akce. V roce 2001 byl iniciátorem celkové opravy místního kostela. Petr Jandera zemřel 
5. srpna 2011 v plzeňské nemocnici. Zádušní mše byla sloužena v pátek 12. srpna ve Strážově 
za účasti téměř čtyř desítek duchovních ze širokého okolí včetně biskupa Františka Radkovské-
ho a stovek věřících. Následně byly jeho ostatky uloženy do rodinné hrobky v Pečicích u Příbrami.   

 

Z rozhodnutí biskupa Františka Radkovského byl od 1. září 2011 
správcem naší farnosti ustanoven Mgr. Ryszard Potęga. Náš nový 
pan farář pochází z vesničky Dąbrówki v jihovýchodním Polsku, což 
je součást Podkarpatského vojvodství. Narodil se 31. prosince 1975 
v tamějším nedalekém městě Łańcut. Po základní škole navštěvoval 
ekonomické lyceum. V roce 1997 zahájil studium na Teologicko-
filozofické fakultě Univerzity Komenského v Nitře. Po třech letech 
se ze Slovenska vrátil do Polska a pokračoval studiem na Vyšším 
duchovním semináři v Rzeszowě. Studium zakončil obhajobou 
magisterské práce z pastorální teologie: „Role laiků v misijní činnosti 
na základě encykliky Jana Pavla II.“. Na kněze byl Ryszard Potęga 
vysvěcen v rzeszowské katedrále 29. května 2003. Po vysvěcení působil jako vikář a katecheta 
ve farním kostele Sv. Mikuláše v Brzezinách (2003 - 2007), ve farním kostele Sv. Kateřiny 
v Tyczyně (2007 - 2010). Poslední z jeho farností byl farní kostel Sv. Hedviky v Rzeszowě. 
Doufáme, že našemu novému panu faráři se bude na Šumavě líbit a nalezne ve Strážově svůj 
druhý domov. 

B A H Ň Á C I  O B J E V I L I  N A  B A H Ň Á C I  O B J E V I L I  N A  B A H Ň Á C I  O B J E V I L I  N A  B A H Ň Á C I  O B J E V I L I  N A  J E L E N C E  B O B R A  J E L E N C E  B O B R A  J E L E N C E  B O B R A  J E L E N C E  B O B R A    
Zajímavou fotografii jsme 
obdrželi od strážovských 
Bahňáků. Tak si říkají malí 
jezdci na čtyřkolkách. Strá-
žovsko - zahorčický „off-
rouďácký“ potěr na svých 
cestách objevil jasný důkaz 
výskytu bobra na Jelence. 
Pod Rovnou totiž v pos-
lední době pravidelně kaž-
dý týden přibývají stromy 
ohlodané způsobem, kte-
rým to dokáže pouze bobr 
evropský. Ten se do Čech 
po svém přechodném  vy-
hubení začal vracet, migra-
cí z Rakouska, ve druhé 
polovině 80. let 20. století.  
Tento největší český hloda-
vec se stále více zabydluje 
také v západních Čechách. 
Před pár lety byl sledován 
na Úhlavě u Švihova a prá-
vě proti proudu se prav-
děpodobně rozšiřuje i k nám 
na Strážovsko.    

 

VYHLÁŠENÍ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE 

Studentská rada obce ve spolupráci s Městským 
úřadem ve Strážově vyhlašuje podzimní 

fotosoutěž na téma „Strážovská krajinka“ 

Fotky do soutěže posílejte v elektronické podobě 
(nejlépe ve formátu jpeg) nejpozději do 15. pro-
since 2011 na adresu s.r.o.strazov@gmail.com  
K fotografiím napište jméno, věk a kontakt. 
Kategotie:  1) do 18-ti let  

2) nad 18 let  
Fotky budou zveřejněny na adrese srostrazov.webnode.cz v sekci fotogalerie, kde bude 
probíhat hlasování. Nejlépe hodnocené fotky budou vystaveny ve strážovské knihovně, 
kde bude probíhat druhé kolo hlasování. Nejlépe hodnocené fotky z druhého kola 
hlasování budou odměněny. 

BAHŇÁCI UKAZUJÍ JASN Ý DŮKAZ VÝSKYTU BOBR A 
EVROPSKÉHO V POVODÍ JELENKY 

STRÁŽOVŠTÍ HASIČI S PRAPOREM V ČELE POHŘEBNÍHO PRŮVODU 



O PÁ L E C KÉ  H A S I Č KY  O SL A V O V A L Y  

Víte, že v lednu můžete slavit Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb? A v březnu je 
Mezinárodní den zdravého spánku nebo Světový den básní? V květnu je Den Slunce, 
v srpnu je Den leváků nebo třeba Den suchého zipu. V listopadu můžete oslavovat Den 
bez nákupů i Den pozdravů. 
O tom, že 28. 3. slavíme Den učitelů ví téměř každý. Ale to, že 5. 10. můžeme oslavovat 
Mezinárodní den učitelů se už tolik neví.  
V březnu se slaví Mezinárodní den žen, druhou neděli v květnu se oslavuje Den matek. Na 
podzim mají ženy ještě jeden svátek, a to konkrétně 15. října. Je Světový den venkovských 
žen. Ten letos již po desáté oslavily hasičky z Opálky. A jak taková oslava vypadá?  
Začíná přípravou něčeho dobrého. Každá přichystá něco k snědku i pro ostatní. Hned od 
začátku tradice se snažily vymyslet něco, co se jim zdálo být typické jídlo pro venkov. 
Měly lívance, zelné placky, bramborové špalíky, pečené koleno s domácím chlebem, 
tvarohovou pomazánku i bramboráky. Ke kynutým buchtám, perníku a štrúdlu si uvařily 
bílou kávu. Součástí oslavy není jen dobré jídlo, ale i procházka po okolí. Na venkově je 
přece tak hezky! Takže až potkáte opálecké hasičky na procházce, možná zrovna slaví. 
Nemusí to být jen Svátek venkovských žen. On se v kalendáři významných dnů vždycky 
důvod k oslavě najde. Co takhle třeba Den původních odrůd jablek? 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

    

    
    

    

ŘÍJENŘÍJENŘÍJENŘÍJEN – Právě uplynulo 85 let (28. října 1926), kdy město Strážov udělilo čestné 
občanství Františku Stadlerovi. Strážovský rodák, pražský velkoobchodník s textilem, 
nikdy na svůj rodný kraj nezapomínal. Byl dlouholetým členem strážovského Sokola. 
Každoročně  pamatoval v době předvánoční na strážovské chudé velkou zásilkou textilií. 

LISTOPADLISTOPADLISTOPADLISTOPAD – Před 35 roky (12. listopadu 1976) byl předsedou MNV Strážov 
zvolen Stanislav Toman z Vítně. Funkci místopředsedy tehdy vykonával Václav Vaněk  
a tajemníkem byl ustanoven Antonín Presl. Stanislav Toman stál v čele strážovské radnice 
až do roku 1981, kdy jej vystřídal Jan Bouček. 

PROSINECPROSINECPROSINECPROSINEC – Bude tomu již 25 let (20. prosince 1986), kdy vypukl požár na 
půdě v domě čp. 110 – u Šilhů na náměstí ve Strážově. Pravděpodobnou příčinou byla 
neopatrná hra dětí s plamenem. Krov objektu byl poškozen natolik, že byla nutná jeho 
výměna. Zbylá část domu byla uchráněna díky včasnému zásahu hasičů. 

 

 
„Poznej svou vlast!“ Ve Strážově na Šumavě zřídil sportovní klub AFK za 
účelem zvýšení ruchu turistického a zpříjemnění letního pobytu značným 
nákladem útulné koupaliště, opatřené všemožným pohodlím. Chcete-li ztráviti 
příjemnou a lacinou dovolenou, jeďte do Strážova na Šumavě, nebudete litovati. 
Blízké lesy, autodoprava v místě, sporty, levné byty, stravování laciné a dobré, 
klid. Navštivte Strážov jednou a budete spokojeni.  

Národní listy – 21.6.1932 

Nový odbor klubu turistů v Pošumaví. Strážov u Klatov patří mezi krásné  
a vyhledávané kraje Pošumaví. Městečko je položeno stranou všeho ruchu  
a proto je cílem turistů toužících po klidu. Městečko je každoročně upravováno, 
má nové koupaliště, krásné lesní procházky, zdravé lesnaté okolí. V nejbližší 
době dojde k založení odboru turistů. Přípravy k zahájení činnosti nového 
pošumavského odboru jsou v proudu. Odbor bude míti pro městečko jistě velký 
význam propagační. 

Národní listy – 2.8.1940 

SOUČÁSTÍ OSLAV DNE V ENKOVSKÝCH ŽEN BYLA TÉŽ PROCHÁZKA PO OKO LÍ 



 
Bratři Jiří a Jaroslav Preslovi se 
narodili ve Strážově, kde jejich 
rodiče učili na místní škole. Otec 
Václav pocházel z Českých Hamrů 
čp. 4, kde rod Preslů na rodném 
statku hospodařil již od počátku  
17. století. Otec byl později 
odborným učitelem v Klatovech, 
okresním školním inspektorem  
v Třeboni a  Sušici. Naposledy byl 
ředitelem školy v Rabí a ředitelem 
jedenáctiletky v Horažďovicích. 
Starší z bratrů - Jiří se narodil  
v roce 1926. Byl jedním z nejslav-
nějších českých gynekologů a po-
rodníků, profesorem Karlovy uni-
verzity a dlouholetým ředitelem 
Ústavu pro péči o matku a dítě  
v Praze Podolí. Na jeho počest se konají v Poděbradech "Preslovy dny", které každoročně 
organizuje Česká gynekologická a porodnická společnost Jana Evangelisty Purkyně. 
Doktor Presl byl váženým odborníkem a po dlouhá léta působil též ve funkci vedoucího 
redaktora časopisu „Česká gynekologie“. Jiří Presl proslul svým odporem k jakýmkoliv 
tělesným, nebo nedej bože sportovním aktivitám. Hrdě o sobě prohlašoval, že nikdy  
v životě necvičil a že svaly vlastně používá jenom k přenášení svého mozku z místa na 
místo. Manželka Věra byla herečkou v divadle Rokoko. Profesor Jiří Presl zemřel v roce 
2003. Jeho prvorozený syn Jiří kráčí v otcových medicínských šlépějích. Je uznávaným 
specialistou a autorem řady publikací z oblasti prevence drogových závislostí. Mimo jiné 
je zakladatelem nadace Drop In, které v současné době také šéfuje.  
Mladší Jaroslav se narodil v roce 1936, taktéž ve Strážově. Hlavním povoláním absolventa 
Pedagogické fakulty v Plzni bylo učitelství. Vyučoval zejména fyziku na školách  
v Horažďovicích. Celoživotním koníčkem Mgr. Jaroslava Presla je amatérské radiové 
vysílání, kterým se zabývá od svých sedmnácti let. Od roku 1973 se koníček stal také 
hlavním zaměstnáním, neboť byl přijat do podniku Československá námořní plavba Praha. 
Po složení státní zkoušky se Jaroslav Presl stal 1. důstojníkem radioelektrické služby 
(námořním radiodůstojníkem). Po dvacet let se plavil po světových mořích i oceánech. Na 
svých cestách dvakrát obeplul zeměkouli, navštívil 102 zemí a ostrovů. Během svých cest 
pobýval v 177 přístavech a v 45 hlavních městech světa. Dnes tráví strážovský rodák svoji 
penzi v Horažďovicích, avšak rozhodně se nenudí. Pravidelně usedá ke svému 
radiopřístroji a pod svou značkou OK1NH se spojuje s podobnými nadšenci v dalekých 
zemích. 
 

  
uvex, jakožto celosvětově podnikající společnost si 
v souvislosti se svým hlavním mottem „Protecting 
People“ v oblasti výroby ochranných pomůcek a sportovních výrobků stanovila vysoké 
cíle. S inovací výrobků, zaváděním moderních technologií, se chceme stát předním 
mezinárodním výrobcem. Klíč k úspěchu leží v rukách našich spoluzaměstnanců. Pro 
podporu našeho týmu v Nýrsku hledáme: 

Lepení brýlových obrub - dvousměnný provoz 

Šití helmových dílců - dvousměnný provoz 

Požadujeme:   
� ukončené vyučení 
� praxi ve výrobě, zkušenosti s montáží drobných výrobků 
� dobrý zdravotní stav  
� dobrý zrak   
� pečlivost, manuální zručnost, preciznost, zodpovědnost, smysl pro detail 

 

Nabízíme Vám: 
� dobré finanční ohodnocení 
� bonusy - příspěvek na dopravu 
� příspěvek na penzijní nebo životní pojištění 
� příspěvek na stravování 
� týden dovolené navíc – dle stanovených kritérií 

 

V případě zájmu nás kontaktujte na níže uvedených tel. číslech nebo nás navštivte na níže 
uvedené adrese každý pracovní den od 11.30 hod. do 13.30 hod. 
 

UVEX ČR s. r. o. 
Irena Krumlová 
Chodská 875 
340 22 Nýrsko 
Tel. 376 376 816, 777 401 073, email: i.krumlova@uvex-sports.cz 
 

DVA NOVÉ OBCHODY VE STRÁŽOVĚ 
SEKÁČEK U IL ČI PRODEJ LEVNÉHO TEXTILU 
Provozovatel: Ilona Truhlářová Provozovatel: Jitka Chvalová 
bývalá lékárna na dolním náměstí přízemí radnice 

PO, ST, PÁ 8:30 – 11:30   PO - PÁ 8:00 – 10:30 14:00 – 16:00 
ÚT, ČT 8:30 – 11:30 14:30 – 16:30  SO 7:00 – 10:30  

SO 8:30 – 10:00      
 

SPOLEČNÁ FOTOGRAFIE BRATR Ů, VLEVO 
JAROSLAV, VPRAVO JI ŘÍ (DUBEN 2002) 


