POHÁR Z VELIKONOČNÍ PÁLKY ZŮSTÁVÁ DOMA
Členové oddílu stolního tenisu Sokola
Strážov uspořádali tradiční turnaj
Velikonoční pálka - letos již 8. ročník.
Na velikonoční klání přijelo 27 hráčů.
Strážov reprezentovalo 10 závodníků Bob Kalivoda, Zdeněk Kolář st.,
Zdeněk Kolář ml., Láďa Kroupar,
Štěpán Presl, Karel Soukup, Pepík
Soušek,
Karel
Kalista,
Martin
Valdman, Jan Pavlásek.
Pořadatelé provedli rozlosování do
osmi základních skupin. Los byl opět
nepříznivý k domácím závodníkům,
VÍTĚZEM TRADIČNÍHO VELIKONOČNÍHO
TURNAJE VE STOLNÍM TENISU SE STAL
když do skupiny „D“ se nalosovali
JOSEF SOUŠEK ZE STRÁŽOVA
hned tři – a to Štěpán Presl, Bob
Kalivoda a Zdeněk Kolář ml., ve
skupině C se sešli Karel Kalista a Láďa Kroupar. Ze základních skupin se mezi 16
nejlepších probojovalo 6 domácích – Pepík Soušek, Štěpán Presl, Zdeněk Kolář st.,
Zdeněk Kolář ml. a Karel Soukup. Dále se pokračovalo systémem play off. Zajímavé bylo
osmifinálové klání mezi domácími Štěpánem Preslem a Zdeňkem Kolářem st. Do
čtvrtfinále postoupil Kolář st., k němu se přidali Pepík Soušek, Kolář ml. a Karel Soukup.
Zde opět zaúřadoval los, když proti sobě nastoupili Pepík Soušek a Zdeněk Kolář st.
Zvítězil prvně jmenovaný a jako jediný zástupce Strážova postoupil do semifinále. Kolář
ml. totiž podlehl Bouberlemu a Karel Soukup Peksovi. Pepík Soušek pokračoval ve
vítězném tažení i v semifinále, porazil Bouberleho a nenašel přemožitele ani ve finále. Je
to první vítězství domácího hráče ve Velikonoční pálce. Je ovšem nutno připomenout
vítězství Pepíka Souška v roce 2009 ve Vánoční pálce.
Po skončení dvouher ještě proběhl turnaj ve čtyřhře, do kterého se přihlásilo 10 párů,
z toho 4 strážovské: Kroupar - Kalivoda, Kolářové, Soukup - Valdman, Presl - Soušek.
Nejdále, až do semifinále, došli Kolářové.
KONEČNÉ POŘADÍ:
Dvouhry:
1. Josef Soušek
2. Lukáš Leipelt
3. Zdeněk Bouberle
Josef Peksa

Čtyřhry:
1. Leipelt - Kohout
2. Striezenec - Kubalík
3. Kolář st. - Kolář ml.
Jindřich Schovanec

AKCE O JARNÍ POUTI SVATÉHO JIŘÍ
Bývalo tradicí, že výstavy a další doprovodné akce obohacovaly vždy spíše podzimní
strážovské pouťové oslavy. Mimořádně jsme pro Vás letos i na nadcházející pouť
sv. Jiří připravili několik zajímavých akcí. Všechny výstavy budou otevřeny v sobotu
i v neděli vždy od 13.00 do 18.00 hod. Na co vše se tedy o pouťovém víkendu
28. – 29. dubna 2012 můžete těšit?
➔ V obřadní místnosti radnice budou k vidění obrazy mladého strážovského malíře
Romana Souška. Budeme si zde moci prohlédnout historickou podobu dnes již
neexistující synagogy či zajímavé pohledy na další strážovské památky.
➔ V prostorách radnice budou zároveň vystaveny nejvýznamnější sportovní medaile
a poháry velké naděje českého běžeckého lyžování Tomáše Kalivody. Nebudou chybět
ani cenné vavříny z beskydské olympiády či neoficiálního mistrovství světa.
➔ V zasedací místnosti radnice bude probíhat výstava fotografií Miroslava Maláta
z Kozí. Unikátní jsou zejména panoramatické snímky našeho města. Vystaveny zde budou
také historické fotoaparáty.
➔ V budově prvního stupně místní školy bude vystavovat své fotografie žák deváté
třídy Tomáš Truneček. Přijďte se podívat na zajímavé snímky okolní krajiny objektivem
mladého strážovského fotografa.
➔ Na výstavě v budově základní školy představí své obrazy rodačka z našeho kraje,
paní Jaroslava Malá. Absolventka Ústavu umění a designu v Plzni zde vystaví své
obrazy s různou tématikou a různými styly, jako olej, pastel, tužka.
➔ Tradičně samozřejmě bude po celý pouťový víkend strážovské náměstí rájem všech
dětí. Pouťové atrakce budou po úspěšném podzimu také tentokrát obohaceny
o autodrom. Rodiče si budou moci navíc na náměstí posedět v pivní zahradě, kterou
pořádá bavorský pivovar Aldersbacher.
➔ V neděli se v kostele sv. Jiří uskuteční mše svatá. Začátek je však tentokrát
mimořádně až ve 12.00 hod.
➔ Pouťová zábava skupiny KABÁT REVIVAL proběhne v sokolovně v sobotu od
21.00 hod.
➔ O pouťovém víkendu můžete zajít také na fotbalová utkání na hřiště SK
Kovodružstva Strážov. V sobotu od 17.00 hod. odehraje přátelské utkání místní stará
garda proti vrstevníkům z Běšin. Mužské „áčko“ se v rámci krajské 1.B třídy utká v neděli
od 16.00 hod. s TJ Žichovice. Starší žáci přivítají v neděli od 10.00 hod. na domácím hřišti
hráče Švihova.

°
FOTOGALERIE Z MASOPUSTNÍHO PRUVODU

STRÁŽOV
28. února 2012
foto: Tomáš Truneček,
Jiří Jiřík a Hana Sádlíková

OTÍK A PAN PÁVEK ZE
ZNÁMÉ ČESKÉ FILMOVÉ
KOMEDIE „VESNIČKO MÁ
STŘEDISKOVÁ“

Minulé soutěžní kolo nebylo podle
množství správných odpovědí příliš
složité. Všech 12 soutěžících správně
odpovědělo, že na snímku byla
nemovitost čp. 9 v Zahorčicích, kde
se po chalupě říká „u Pavlů“.
Losování určilo vítěze, kterým se
tentokrát
stal
Ladislav
Karas
ze Strážova. Šťastný výherce si může
na radnici vyzvednout slíbenou
publikaci o Plzeňském kraji.
Poznáte-li, kde se nachází nemovitost
z této fotografie, vhoďte soutěžní kupón do konce června do schránky v průjezdu
strážovské radnice.

POČETNÁ SKUPINA STRÁŽOVSKÝCH NEMLUVŇAT

-------------------------------------------------------------------------------------SOUTĚŽNÍ KUPÓN (OBČASNÍK Č. 55)
DRUŽBA OPÁLECKÉHO PIONÝRA
A ZAHORČICKÉHO RUDOARMĚJCE

RYTÍŘ MAREK SELTENHOFER
V PLNÉ ZBROJI

Uvedená nemovitost stojí v ..................................
Jméno: ...........................................................

Příjmení: ..................................................................

Adresa: ....................................................................................................................................................

ZAJIŠTĚNÍ, SPOŘENÍ A INVESTICE

Naše dnešní gratulace putuje za
oslavenci, jejichž jubilea připadla na
jaro letošního roku. Jménem MěÚ
Strážov jim tímto přejeme k jejich
narozeninám hodně štěstí, spokojenosti
a hlavně zdraví do dalších let.

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ A NEJLEVNĚJŠÍ
POJIŠTĚNÍ VOZIDEL
AKTUALIZACE PENZIJNÍHO
PŘIPOJIŠTĚNÍ
ÚRAZOVÉ A ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Pravidelný servis a konzultace:

Josef Šimánek z Lukavice
7. února 2012 – 80 let

ČP a.s. Klatovy každou středu
na MěÚ Strážov 14:00 –17:00 hod.

Karel Jiřík ze Strážova
15. března 2012 – 75 let

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

Růžena Kosohorská ze Strážova
17. března 2012 – 90 let
Jaroslava Soušková z Lukavice
7. dubna 2012 – 75 let

OSVOBOZENÍ PŘIPOMENOU HISTORICKÁ VOZIDLA
Po roční pauze způsobené rekonstrukcí náměstí se letos do Strážova
vrátí kolona spojeneckých vozidel, která nám připomene výroční
osvobození našeho regionu americkou armádou. Kolona
historických vozidel se spojeneckými znaky a posádkou
v autentických uniformách k nám dorazí v pátek 4. května 2012 okolo půl jedné odpoledne. Přijďte si i vy na náměstí
připomenout zlomové okamžiky druhé světové války.

Vážení spoluobčané!
Naše dnešní zamyšlení se bude týkat ekonomiky
a hospodaření s veřejnými financemi. Pro někoho
to může být řeč nezáživných čísel, avšak vzhledem k současné aktuálnosti všemožných
debat o schodcích veřejných rozpočtů je toto téma velice živé. Politici se denně v televizi
dohadují, zda schodek státního rozpočtu, který za loňský rok dosáhl téměř 150 miliard
korun, je málo nebo hodně. Nezlobte se na mne za ten názor, ale myslím si, že každý
poctivý hospodář by na ně musel vzít hůl.
Opravdu už by bylo na čase, aby byla uzákoněna povinnost vyrovnaného rozpočtu. Ať
každá vláda hospodaří z toho, na co má a nezadlužuje budoucí generace. Chápu schodek
rozpočtu určený na překlenutí mimořádných událostí nebo jednorázových investic se
závazkem jejich splacení do konce volebního období. Opakované a dlouhodobé
zadlužování je však cestou do pekel.
V souvislosti s hospodařením našeho města jsem hrdý na to, že ekonomika Strážova je
dlouhodobě na velice dobré úrovni. Jediným úvěrem je půjčka na bytovku, která byla
koncipována na dobu dvaceti let tak, že její měsíční splátka je bez problémů kryta
z vybraného nájemného. V souvislosti s realizací dotované akce na rekonstrukci náměstí,
která byla proplacena až následně po dokončení celé stavby, jsme v loňském roce čerpali
krátkodobý úvěr na předfinancování tohoto projektu. Úvěr byl na počátku roku 2012, kdy
jsme dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad obdrželi na náš
účet, řádně a v plné výši splacen. Rozpočet na letošní rok je dokonce sestaven jako mírně
přebytkový.
Současná ekonomická krize přinutila k šetření každého z nás a město jako správný
hospodář se chová stejně. I přes veškerá úsporná opatření se nám snad letos podaří
realizovat další investiční akce, které povedou ke zlepšení životních podmínek na
Strážovsku. Již zanedlouho začne rekonstrukce hradčanských uliček, počítáme také
s úpravou cest v Káclinku a za přispění Plzeňského kraje chceme osadit bezdrátový
rozhlas do okolních osad.
Ing. Josef Rousek

❖ Od podzimu by se ve Strážově měla
rozběhnout univerzita třetího věku.
Pod záštitou České zemědělské
univerzity v Praze bude místním
seniorům a zdravotně postiženým prostřednictvím strážovské knihovny nabídnuta
možnost dozvědět se něco nového v rámci série několika zajímavých přednášek.
Úvodní informace získáte v místní knihovně, kde se také můžete předběžně přihlásit.
❖ Na léto letošního roku připravuje místní farnost zájezd do Polska, do kraje odkud
pochází náš současný pan farář Ryszard Potęga. Na programu bude návštěva
nejvýznamnějších poutních míst jihovýchodního Polska - Częstochowa a Kalwaria
Zebrzydowska, chybět nebude ani prohlídka Krakowa. Bližší údaje budou zveřejněny.
❖ Před pár týdny byla ve Strážově osazena nová telefonní ústředna, která podporuje
rychlé připojení ADSL i VDSL. Telefónica O2 tak přichází do našeho regionu
s novými službami v oblasti vysokorychlostních telekomunikačních služeb.

TRADIČNÍ SBĚR ODPADŮ
SVOZ NEBEZPEČNÉHO A ELEKTRO ODPADU
bude proveden v sobotu 2. června 2012 z následujících sběrných míst: Lukavice
(u autobusové čekárny), Rovná (na návsi u kapličky), Opálka (u požární nádrže),
Zahorčice (na návsi u kontejnerů), Víteň (u dílny bývalého JZD), Brtí (u kravína)
a Strážov (sběrný dvůr v Káclinku). Na všech sběrných místech musí být odpad uložen
nejpozději do 9.30 hod. Sbírat se budou akumulátory, pneumatiky, barvy, zářivky,
lednice, televize a veškeré další elektrické spotřebiče.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Na parkovišti u sokolovny ve Strážově bude umístěn velkoobjemový kontejner na odpad
v sobotu 2. června 2012 od 8.00 hod. do naplnění kontejneru. Občané tam budou moci
uložit odpad, který se po jarním úklidu nevejde do popelnic. Do kontejneru nepatří
stavební suť, železo nebo nebezpečný odpad.

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
SDH Strážov bude ve čtvrtek 31. května 2012 v odpoledních hodinách provádět po celém
Strážově sběr železného šrotu, který můžete umístit při místních komunikacích.

SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Od začátku dubna byl zahájen jarní čtrnáctidenní vývoz popelnic. Vývoz je prováděn
v pátek dopoledne vždy v liché týdny (tj. 27.4., 11.5. atd.). Také letos bude během
prázdninových měsíců (červenec a srpen) vyvážen odpad každý týden.

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA ŠATSTVA
Svaz zdravotně postižených Strážov pořádá „sběr šatstva“
ve dnech 30. května 2012 (9.00 – 17.00 hod.) a 31. května 2012 (8.00 – 16.00 hod.) v přízemí radnice ve Strážově.
V mimořádných případech po předchozí domluvě na radnici je
šatstvo možné předat až do 8. června 2012. Přinést můžete
oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, záclony, látky, nádobí,
přikrývky a nepoškozenou obuv. Věci odevzdejte zabalené do
igelitových pytlů či krabic. Vybraný materiál bude předán humanitární organizaci
Diakonie Broumov, která poskytuje pomoc potřebným občanům u nás i v zahraničí.

AUTO A MOTO VETERÁNI SE PŘEDSTAVÍ NA NÁMĚSTÍ
V sobotu 9. června 2012 se na Klatovsku uskuteční tradiční vyhlídková jízda historických
vozidel a motocyklů vyrobených do roku 1970. Jedna z jejich zastávek bude i ve Strážově,
kde je na náměstí čeká některá dovednostní soutěžní disciplína. Do Strážova přijedou
historická vozidla od Opálky a budou pokračovat na Víteň. Vyhlídková jízda historiků se
koná za běžného provozu. Bližší časový harmonogram akce bude zveřejněn na plakátech.

„Já jsem Matka Josefína a mám patnáct dětí. Ale muž utek!“ říká maškara, která si dříve, než
nám poskytne rozhovor, rukama upraví veliké poprsí, které se bujně dme v ženských šatech.
I z tónu hlasu je zřejmé, že jde o muže. „Celkem je nás sedmnáct, s kojnou. Jsou tu mladí, staří
a jsou to všechno miminka. Jen bych dodala, že mimina nestačím přebalovat! Mám velkou
radost, že se tradice strážovského masopustu obnovila. Máme ohromnou účast, krásné počasí,
lidé se baví, co si přát víc,“ říká matka Josefína a předává slovo jednomu z miminek. „Myslím,
že jsme na Klatovsku největší masopust, protože Strážov dokáže udělat kdejakou kravinu.
Starostu máme bezvadného, ten vlastně tuhle tradici obnovil, že se i báby oblečou za mimina.
Starosta je vynikající člověk! Podporuje sport, zábavu, turistiku, důchodce, všechno, co se děje
ve Strážově. Udělalo se tady za tu krátkou dobu, co je ve funkci, strašně moc práce,“ říká
Zdena Tomanová v masce Pepánka.
„Dnešní den je krásný a mám velikou radost, že je to právě ve Strážově. Že jsou občané tak
hodní, že se tomu poddají a že se zúčastnili maškarního průvodu. Je to obnovená tradice.
Dlouho to tady nebylo, možná čtyřicet let. A začalo to loni znova s nástupem pana Rouska do
funkce. Pan starosta je zlatý člověk. Kdokoli za ním přijde s problémem, všechno se snaží
zařídit. Na letošní masopust jsem si připravil masku pašeráka. Mám kabát, klobouk a na zádech
ruksak, ve kterém pašuju šňupavý tabák z Německa. A jelikož nemůžu moc chodit, vozím se na
voze. Muzika je bezvadná! Těším se i na večer, že půjdu do sokolovny, protože už dávno jsem
nebyl u žádné muziky. A co říkám na dnešní účast? Je to úžasná podívaná! Řekl bych, že
k nám dnes zavítalo na tisíc lidí. Budeme si dnešní den pamatovat zase celý rok,“ říká 70 letý
Ladislav Karas.
A co řekl na druhý masopust ve Strážově sám starosta? „Jsem samozřejmě nadšen, protože při
každé podobné akci je vždycky důležité, aby ji místní vzali za svou a aktivně se zúčastnili.
Jsem tedy rád, že letos je opět víc masek než loni a vypadá to, že se z masopustu u nás stává
hezká tradice. Důležité je, že není pět masek a sto diváků, ale je tu dnes minimálně sto padesát
masek a stovky diváků. Nemohu porovnávat, zda máme největší masopust na Klatovsku, ale
byl bych přirozeně pyšný, pokud by tomu tak bylo. A proč jsme obnovili masopust v našem
městě? Loni se zde dala dohromady parta nadšenců, hasiči a další aktivní lidé ze Strážovska,
kteří masopust zorganizovali. Za to jim samozřejmě děkuji a doufám, že tomu bude i nadále.
Průvod v čele s ozdobenými povozy projde celým městem a skončí v místní sokolovně, kde
bude taneční zábava.“ Průvod, který se valil městem, doprovázela řízná muzika, která všechny
dostávala pěkně do varu! „Máme zde výborné místní muzikanty. K nim se přidali kamarádi a je
z toho zkrátka desetičlenná kapela. A právě na tom je založen náš masopust, že zde není nic
organizovaného, žádná pevná skupina, ale jsou to dobrovolníci, kteří se do toho dají a mají
chuť se bavit a to je moc důležité.“
Pane starosto, a můžeme se zeptat na váš parádní kostým? „Hodně se mě lidé ptali, kde jsem si
půjčil ten loňský oblek. Byl to renesanční oblek, v němž se na zámku v Horšovském Týně
hrabě Trauttmansdorff v roce 1635 ženil a měl jsem ho zapůjčen. Dnes bohužel pan kastelán
oddává, takže mi ho nepůjčil a já musel hledat jiný. Našel jsem tento barokní oblek, který má
velice zajímavou historii a ta se váže k našemu okolí. Říká se, že na počátku 18. století byl
pánem na Čachrově baron Ferdinand Kordík a nosil tento hábit se zlatými knoflíky. Údajně se
prý za těmi knoflíky a jeho červeným kabátem otáčely všechny ženy z okolí, on toho využíval
a chodil do okolních vesnic. Jednou takhle zašel do nedaleké Vítně, avšak v nejlepším ho tam
s místní kráskou přistihli vítenští mladíci. Nezbývalo mu nic jiného, než pouze ve spodkách
vyskočit z okna, běžet přes Božtěšice nahoru na Čachrov a tento kabát tam nechal. Takže díky
tomu mám dnes co na sebe. A zároveň vám zítra prozradím, jestli stále platí, že se za ním
všechny dívky otáčejí...“
Hana Sádlíková

STRÁŽOV ŽIL MASOPUSTEM, MĚSTEM PROŠLO 150 MAŠKAR
Špičkovou akcí se stal druhý masopust ve Strážově, který se konal poslední únorovou sobotu.
Za přítomnosti početného publika z širokého okolí se zde shromáždilo na sto padesát maškar,
které prošly za doprovodu řízné muziky celým městem. Zřejmě šlo o největší masopust na
Klatovsku, kterého se zúčastnilo na tisíc lidí. A pokud jste tam nebyli, pojďte se podívat, o co
jste přišli.
“Vítám vás srdečně na druhém ročníku strážovského masopustu. Chceme poděkovat všem za
velikou účast, zejména maškarám, které si daly tu práci a dorazily. Přejeme všem příjemnou
zábavu. Jak vidíte, sluníčko svítí, počasí se nám vyvedlo, žebřiňáky jsou připraveny, zabijačka
šlape, všechno je prostě načasované k tomu, abychom letošní masopust zahájili. Tradičně ho
zahájí pan starosta. Takže prosím pana starostu, aby se dostavil a vyslechl naši oficiální žádost
o masopustní průvod,“ říká hlavní organizátor Josef Beran a předává slovo Josefu Rouskovi.
„Tož, vy holoto, vy už jste tu zas? To se ani trochu nestydíte, po loňském roce co ostudy jste
tady nadělaly? A vy se sem znovu vrátíte?! Ještě, že jsem si všechno sepsal, abych vám to tady
mohl přečíst a vyčinit vám za vaše prohřešky z loňska,“ hromuje starosta v parádním
baronském obleku. - „Nestydíme, pane starosto, nestydíme. Naopak tento rok vás opětovně
jdeme žádat o masopustní průvod, abychom se mohli veselit, něco popít, něco pojíst. Tímto vás
oficiálně žádáme, abyste povolil v našem městě masopustní průvod. Slibujem, že letošní rok se
polepšíme, budeme se řádně chovati a žádných prohřešků se nedopustíme. Tak slibujem!“ říká
organizátor a předává slovo prvnímu muži radnice. - „Tak, ještě než povolení vydám, přečtu
vám, co jsem si poznamenal – vaše prohřešky z loňského roku: Maškary během tance a řádění
celé náměstí nám loni poničily. Museli jsme pak kvůli tomu všechnu dlažbu nově přeložit.
Naštěstí nám na stavbu přispělo Spojené evropské království v čele s Řeckem. Místní občané
nahlásili po bujarých oslavách ztrátu dvou psů a pěti slepic, které pravděpodobně skončili
v hladových žaludcích vás, maškar. Proto jsme pro letošek stovky jitrnic, jelit, tlačenek
a dalších vepřových pochoutek pro vás připravili, abyste naše psy a kočky na pokoji nechali.
Svatý Jan byl po loňském masopustu z okolo tancujících obnažených černošek tak rozhozen, že
jsme mu museli nový podstavec vystavěti. Občané si stěžovali, že i když jste dvě kadibudky
k dispozici měli, po škarpách a za kdejakým rohem jste si ulevovali. Nějací přespolní frajeři
nám tu loni tři staré panny během průvodu zneuctili a ostudu před celým městem jim udělali.
Doufám, že se ke svým dětem dnes alespoň částečně přihlásí a za otce do matričních knih na
faře zapsat nechají. Stěžoval si mě také místní ranhojič, který měl prý plné ruce práce, když tři
naražená kolena fotbalistů a dvě zlomené hnáty léčit musel. O tom, kolik se toho vypilo, raději
pomlčím, abych vám tu před lidmi ještě větší ostudu nedělal. Doufám, že nic podobného se
letos opakovat nebude. A jestli ano, tak jste tu naposled!“ - „Pane starosto, můžeme toto
považovat za váš souhlas?“ - „Ano, můžete toto považovat za můj souhlas. A protože zde
vidím plno přespolních, tak teď trošku vážněji, aby se po okolí neříkalo, že strážovský starosta
je hulvát. Já vám přeji, aby se dnešní odpoledne líbilo, aby se vydařilo a srdečně vás zvu na
průvod, který teď proběhne a taneční zábavu, která po průvodu bude následovat,“ dodává
s úsměvem starosta.
V průvodu nechyběl ani sympatický hokejista. „Dnes tady ztvráňuju hokejistu HC Plzeň 1929
Jaroslava Kracíka, je to vlastně můj příbuzný. S maskou jsem neměl problém, připravil jsem ji
rychle. A co říkám na dnešní supr akci? Je výborné, že jsme se sešli v takovém počtu. Lidé
jdou blíž k sobě, sdružují se. To tady scházelo. Kolik je tu dnes masek si ani netroufám
odhadnout. Masopust se tu dělá druhým rokem, předtím nebyl, teď je nově. Zasloužil se o to
pan starosta Pepa Rousek. Dnešní den zakončíme zábavou, dáme si pivčo. Na masopust jsme
se těšili, ale budou i další akce, např. vesnické bály, tak zveme všechny občany,“ říká
čtyřiadvacetiletý Petr Koloros ze Strážova.

VYPALOVÁNÍ TRÁVY VÁS MŮŽE PŘIJÍT DRAHO
Vypalování porostů v jarních měsících může způsobit velkoplošný požár, při
kterém vznikají velké materiální škody a rovněž ztráty na životech. V ČR je
vypalování porostů legislativou zakázáno. Zákon č. 133/1985 Sb. se všemi
změnami stanovuje toto:
§ 5, odstavec 2: Právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat
porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na
rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých
látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit
územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další
podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení
zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena (zákon o myslivosti, lesní zákon, zákon
o odpadech, zákon o ovzduší).
§ 17, odstavec 3, písmeno f: Fyzická osoba nesmí provádět vypalování porostů.
§ 76, odstavec 2, písmeno n: Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního
dozoru může uložit pokutu až do výše 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající
fyzické osobě, která porušila povinnost vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že
vypaluje porosty nebo neoznámí spalování hořlavých látek na volném prostranství orgánu
státního požárního dozoru,případně nestanoví opatření proti vzniku a šíření požáru.
§ 76, odstavec 4: Právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, která opětovně poruší
povinnost, za kterou jí byla v předchozích třech letech uložena pokuta pravomocným
rozhodnutím, může hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru
uložit další pokutu až do výše dvojnásobku pokuty stanovené v odstavcích 1 až 4.
§ 78, odstavec 1, písmeno s: Přestupku na úseku požární ochrany se dopustí ten, kdo
vypaluje porosty.
§ 78, odstavec 2: Za přestupek podle odstavce 1 písmeno m) až z) lze uložit pokutu do
25000 Kč.
I přes časté výzvy v hromadných sdělovacích prostředcích v jarních měsících lidé ve
vypalování porostů pokračují.
za preventisty SDH Strážov Karel Fürbacher

Nevíte si rady, čím obdarovat své nejbližší
k životnímu jubileu nebo jinému výročí?
Co byste říkali poukázce na odběr pohonných
hmot? STRÁŽOVSKÁ ČERPACÍ STANICE nabízí
dárkové poukazy různých hodnot. Bližší informace přímo u čerpací stanice.

PO DVACETI LETECH MÁ KLUB NOVÉHO KORMIDELNÍKA

PETR VYBĚHL NA DOMAŽLICKOU VĚŽ JAKO TŘETÍ

Na volící valné hromadě Sportovního klubu
Kovodružstvo Strážov byl na další pětileté volební
období zvolen s menšími změnami staronový výbor.
Strážovský fotbal si nepotrpí na velké změny a má i štěstí
na to, že v čele klubu byli dlouholetí předsedové. Tak
tomu bylo i v případě, kdy po dlouhém období
předsednictví vystřídal v roce 1992 ve funkci prvního
muže klubu Josefa Berana Josef Soušek.
Tento obětavý funkcionář má velkou zásluhu na tom, že
Strážov má hřiště s travnatou hlavní i tréninkovou
plochou, na kterou jsou zde pyšní. Za dvacetiletého
předsednictví Josefa Souška dosáhl SK Strážov nejvyšších úspěchů v novodobé historii
fotbalu v tomto malebném městě v Pošumaví.
Strážov má leccos společné s některými kluby z Pošumaví,
se kterými se bude střetávat v 1.B třídě, a to je, že se na
vedení klubu i A týmu podílí stále ještě aktivní hráči.
Předsedou SK byl pro nové volební období zvolen
dlouholetý výborný fotbalista a opora týmu Petr Presl, který
působil doposud jako místopředseda a v této funkci ho
vystřídal další aktivní hráč, kapitán A týmu Broněk Mayer.
Bývalý předseda Josef Soušek bude nadále duší klubu už
tím, že zůstává členem výboru a nadále se bude starat
o celkové zázemí klubu včetně hrací plochy.
Josef Soušek, jak je již výše uvedeno, byl ve funkci
předsedy klubu plných dvacet let. V době, kdy přebíral
JOSEF SOUŠEK
funkci, podobal se klub parníku, který plul klidným
turistickým tempem. Od té doby proměnil se parník na
torpédoborec, který dokázal překonat i silné kry a na své
cestě po ose 1.B třída – nové hřiště - 1.A třída a zpět.
Dvacet let je dlouhá doba. Za tu dobu se končící předseda
Josef Soušek projevil jako skutečný funkcionář, oddaný
klubu tělem i duší. Dostal důvěru a tu nezklamal.
Nyní jsem sám rád, že jsem se mohl alespoň části plavby
torpédoborce s názvem SK Strážov zúčastnit. Josef Soušek
byl v roli kapitána a naši loď skvěle kormidloval a já se
mohl alespoň svojí rolí řadového plavčíka podílet a spolupracovat. Do přístavu s lodí doplul dnes již bývalý předseda
bez jakýchkoliv ztrát a přivezl sebou řadu trofejí. Nasadil
tím laťku pro nového předsedu hodně vysoko.

Zdolat téměř dvě stovky dřevěných schodů
domažlické věže dokáže vzít dech nejednomu
turistovi. Dobrovolní hasiči v plné polní vše
zvládnou za neuvěřitelných jeden a půl minuty.
Každoročně v Domažlicích měří své síly desítky
borců v rámci extrémního závodu „Výstup na
domažlickou věž“.

Miroslav Sedlmaier

PETR PRESL

Letos se do věže vydalo 62 závodníků v plné
výzbroji o celkové váze kolem dvaceti
kilogramů – ve stejnokroji, s přilbou, dýchacím
přístrojem a hasičskou hadicí. Bronzovou
medaili si z chodské metropole ve své kategorii
přivezl Petr Kollross ze Zahorčic. V náročné
konkurenci se neztratili ani další naši zástupci:
Marek Šlégl (11. místo), Daniel Chaluš (13. místo), Michal Chaluš (16. místo), Karel Kalista
(19. místo) a Pavel Kollross (26. místo).

PETROVI SE NA DOMAŽLICKÉ
VĚŽI DAŘILO

Tento rok se již pošesté na Opálce sešli
vyznavači deskové hry dáma. Akce se
celkem zúčastnilo dvacet hráčů.
Vítězství obhájil Miroslav Drastich
z Klatov, druhý skončil Pavel Rousek
a bronz si odvezl Otakar Muchka.
Nejlepším juniorem byl vyhlášen Jakub Kalivoda.
Novinkou letošního ročníku byl samostatný turnaj pro žáky prvního stupně strážovské
základní školy. Výběrové kolo proběhlo ve školní družině, přičemž na vlastní turnaj
postoupili tito žáci: Radek
Holub, Michaela Mayerová,
Adam Rendl, Dan Šmalcl, Filip
Klátil, Lukáš Kalivoda - všichni
3. ročník, Martina Bušková,
Richard Váňa - 5. ročník. V této
kategorii zvítězil Filip Klátil,
kterého na stupně vítězů
následovala druhá Michaela
Mayerová se třetím Radkem
Holubem. Poděkování zaslouží
především Jitka Jiříková, která
děti na turnaj připravila.
Kompletní výsledky budou
RADEK HOLUB I FILIP KLÁTIL DOKÁZALI, ŽE
v nejbližší době zveřejněny na
DÁMU ZVLÁDAJÍ VÝBORNĚ
webu http://dama.opalka.cz/.

PROF. FREMUTH Z MLADOTIC VYDAL ZAJÍMAVOU KNIHU
STRÁŽOVSKÝM BORCŮM SE V BÍLÉ STOPĚ DAŘÍ
Několik velice pěkných úspěchů přivezla výprava strážovských sportovců ze zimní
olympiády dětí a mládeže klatovského okresu v klasickém lyžování, která se uskutečnila
na konci února na Železné Rudě. I přes velkou konkurenci mladých sportovců ze zimních
lyžařských center i velkých měst získali Strážováci několik cenných medailí. Pro zlato si
ve svých věkových kategoriích s přehledem doběhli bratři Lukáš a Tomáš Kalivodovi ze
Strážova, na stříbrný stupínek pak v nejmladší kategorii vystoupil také Radek Holub ze
Strážova. Stříbro získala i jeho sestra, reprezentantka klatovského gymnázia Marcela
Holubová. Pro další cenné medaile si pak Strážováci dojeli též ve štafetách.

MLADÁ KADEŘNICE BYLA OCENĚNA
Zuzana Štěpánová ze Strážova, která je studentkou
oboru kadeřník Střední odborné školy a učiliště v Sušici, dosáhla obdivuhodného
úspěchu na soutěži odborných dovedností v Táboře.
Mladá kadeřnice zde obsadila
2. místo v kategorii „Extravagantní tvář hollywoodského filmu“, když na své
modelce vytvořila originální
gejšovský účes inspirovaný
filmem Gejša.

MLADÁ KADEŘNICE ZUZANA SE SVOU MODELKOU

VENDULA VÍTĚZSTVÍ S PŘEHLEDEM OBHÁJILA
Již před rokem jsme na stránkách našeho
zpravodaje psali o tom, že Vendula Preslová ze
Strážova je nejrychlejší písařkou v celém
Plzeňském kraji. Také letos své prvenství
obhájila a v krajské soutěži v psaní na klávesnici
bezkonkurenčně zvítězila. Oproti loňsku svůj
výkon zlepšila ze 412 na 441 čistých úhozů za
minutu.
Celorepublikové finále se uskutečnilo v druhé
polovině dubna v Karlových Varech. V konkurenci nejlepších písařů a písařek z celé České
republiky zde studentka třetího ročníku Obchodní
akademie v Klatovech obsadila vynikající jedenácté místo.

NEJRYCHLEJŠÍ PÍSAŘKA V KRAJI

Prof. Dr. František Fremuth, DrSc., se narodil 16. prosince 1941 ve Vítni.
Vystudoval obor genetika na Karlově univerzitě v Praze, kde následně
na lékařské a na přírodovědecké fakultě pracoval jako vysokoškolský
učitel. Je profesorem biofyziky Lékařské fakulty Masarykovy
univerzity v Brně. Kromě osmdesáti vědeckých prací napsal řadu
odborných knih a učebnic. Za knihu „Regulace růstu normálních
a nádorových buněk“ získal cenu České lékařské společnosti.
Působil též v USA na Národním institutu zdraví Bethesda
Maryland a na Salkově Institutu biologických věd Kalifornské
Univerzity San Diego. Spolupracoval a publikoval s profesorem
R. W. Halleyem, nositelem Nobelovy ceny za genetiku. Založil
a řídí Střední školu ekonomickou se sportovním zaměřením a Sportovně regenerační
centrum v Praze. Jeho hlavním koníčkem je sport (nejlepší
výkon v běhu na 100 metrů má 10,5 sec.). Při své publikační
činnosti čerpá z odborných znalostí a životních zkušeností.
Na sklonku loňského roku vydal profesor Fremuth přehlednou
a zábavnou knihu nazvanou „Život na hraně“. Čtivou formou
jsou zde zpracována témata jak žít, jíst, hubnout a nestárnout.
Dílo představuje ucelený pohled na život za přispění našich
předních odborníků a širokého okruhu autorových přátel.
Doprovodné kresby jsou dílem známého ilustrátora Jiřího Slívy.
Knihu si můžete zapůjčit také ve strážovské knihovně, které
autor svoji publikaci i s podpisem věnoval. Zde je krátká ukázka
z kapitoly „Jak si udržet mládí“:
Plíživé příznaky stárnutí:
1. Provázejí Vás velké proměny. Ráno se cítíte na osmdesát, vstáváte na „všechny čtyři“,
ale večer na barové židli po doušku alkoholu na dvacet.
2. Začnete zapomínat a vzpomínat. Nepamatujete si, co bylo včera, ale vybavujete si
detaily, které se udály před léty.
3. Označují Vás jako pamětníka v době, kdy už si nic nepamatujete.
4. Když Vám něco upadne, neriskujete ohýbání, raději to odkopnete. Do vany lezete po
hlavě, protože neohnete nohy v kolenou.
5. Začnete používat lžíci na obouvání alespoň 1 m dlouhou. Všechny boty vás tlačí nebo
se vám vyzouvají. Čím máte méně zubů, tím jste kousavější.
6. Budete mít různé druhy brýlí, jedny na blízko, jedny na dálku, bifokální, trifokální
a pak jedny s jednou nožičkou, kterými budete vidět.
7. Líbí se vám stále mladší ročníky. Pánbůh vám nechal chuť, ale vzal síly a možnosti.
8. Ve všem jste pomalejší, v chůzi, jídle, myšlení, hovoru. Čas se vám s léty začne
zkracovat a tempo života zpomalovat. Stále více svého času trávíte v posteli ne kvůli
sexu, ale kvůli odpočinku; prostě se nemůžete zvednout.
9. Čas se krátí, máte stále více znalostí a zkušeností, ale žádné posluchače, a ti coby vám
naslouchali, Vás neslyší.
10. Až Vám někdo přijde přát, abyste se dožili stovky, pošlete ho někam ...

ZÁJEZD NA KRAJKÁŘSKÉ SLAVNOSTI DO VAMBERKA

11.
12.
13.
14 .

OKÉNKO MÍSTNÍ KNIHOVNY
A SENIOR KLUBU

Sladký život s knihovnou – V rámci celostátní akce (Březen –
měsíc čtenářů) proběhl dne 9. 3. 2012 v místní knihovně výtvarný kurz pro veřejnost
s názvem Jarní dekorace. Motto letošního ročníku je „Sladký život s knihovnou!“,
a proto jsme i náš kurz zahájili sladkými oplatkami s kakaovým a cappuccinovým
krémem. Poté jsme se pustili do výtvarného tvoření, při kterém jsme se naučili zdobit
vajíčka pergamenovým papírem, korálky a peříčky.
Po jarních prázdninách to v místní knihovně opět ožilo. Uskutečnil se výtvarný kurz
pro veřejnost – Květy z organzy. Šlo o jednoduchou a přitom efektní techniku, na
kterou jsme potřebovali organzu,
svíčku, korálky, jehlu a nitě.
Hotové květy se dají použít jako
ozdoba čelenek, sponek, brože...
Následující týden proběhl výtvarný kurz s názvem Velikonoční
tvoření. Kurz byl určen pro žáky
1. až 5. třídy ZŠ Strážov. Děti si
zde vyrobily jarní svícny zdobené
morušovým papírem a ubrouskem. V Junior klubu se dívky
naučily madeirové zdobení kraslic. Jde o práci s vrtačkou
a voskem. Hobby vrtačkou vrtaly
MARIE JIRKOVSKÁ S VNUČKOU KATKOU
dívky do kraslic dírky, které poPŘI VÝROBĚ KVĚTŮ Z ORGANZY
tom obtahovaly bílým a červeným
voskem. Tímto voskem se
zdobila i skořápka mezi
dírkami. Mezi těmito
výtvarnými dílnami proZVE ZÁJEMCE DO KLUBU V KNIHOVNĚ
běhla ve spolupráci se
(AREÁL MŠ) KAŽDOU STŘEDU OD 9.00 HOD.
Svazem zdravotně posti9.5. – posezení u kávy
žených Strážov beseda
s regionální spisovatelkou
16.5. – procházka na Klenovou
Marií Malou – Putování
23.5. – zájezd - Jižní Čechy
Šumavou.
Beseda
se
uskutečnila v restauraci
30.5. – posezení u kávy
„U Zlatého jelena“. Ve
6.6. – výroba prstýnků a náušnic (J. Javorská)
vzpomínkách paní Marie
Malé ožívala zdánlivě
13.6. - posezení u kávy
pustá a zapomenutá místa
20.6. - posezení u kávy
Šumavy.

Strážovské krajkářky nabízí volná místa na autobusový zájezd do Vamberka, který se
uskuteční v sobotu 30. června 2012. V rámci mezinárodního setkání krajkářek jsou zde
pořádány výstavy paličkované krajky, ukázky paličkování, prodej potřeb pro paličkování,
módní přehlídky a semináře.
Bližší informace podá a přihlášky přijímá Jitka Jiříková (tel. 607 188 998, e-mail:
jirikova.jitka@email.cz). Plánovaná odjezdová místa: Strážov (4:15 hod.), Janovice,
Klatovy u Lidlu (4:35 hod.), Klatovy u muzea (4:40 hod.), Štěpánovice, Švihov u Lišků
(5:00 hod.), Přeštice (5:15 hod.). Cenu za osobu 430 Kč můžete uhradit na bankovní účet
číslo 1152817153/0800.

Základní škola a mateřská škola Strážov hledá
kuchařku pro místní školní jídelnu s nástupem
na přelomu května a června. Bližší informace
získáte u ředitele příspěvkové organizace.

MUCHKOVIC RYBNÍK - RYBAŘENÍ PRO VŠECHNY
Muchkovic rybník, v minulosti zdevastován nepříliš k přírodě
šetrným zacházením, se v roce 2008 konečně „dočkal“ celkového
vyčištění a jiných nezbytných oprav. Odstranění starých
sedimentů, oprava hráze a osazení nového čapu, to vše bylo
provedeno z velké části za přispění z fondů EU.
Dnes, po třech letech od znovunapuštění můžeme konstatovat, že
se práce zdařila. V rybníku se hemží ryby a žáby, v kamenech na
hrázi se vyhřívají užovky a opodál v rákosí vyvádějí každým
rokem divoké kachny nespočet mláďat.
V roce 2009 bylo hospodaření a péče o rybník svěřena místním
strážovským hasičům. Díky jejich pomoci a zásahu v roce 2010 byl také
úspěšně sveden boj s invazivní rostlinou morem kanadským. Velké
odezvy se také dočkalo pořádání chytání ryb pro veřejnost, zejména pro
děti. Cílem této akce je smysluplné využití volného času a poskytnutí nevšedního zážitku
z rybolovu všem, tedy i těm, kteří nevlastní rybářský lístek. Na základě kladného ohlasu
budeme v letošním roce v této akci pokračovat.
Vzhledem k tomu, že v případě velkého počtu lovících na březích rybníka docházelo
k plašení ryb, plánujeme v letošním roce ustanovit jako lovnou dobu všechny soboty od
začátku června do konce září. Jak již bylo napsáno, zachytat zdarma si může přijít každý,
podmínkou je ryby si nepřivlastňovat a vracet šetrně zpátky do rybníka. Jen tak se
můžeme v budoucích letech dočkat kapitálních úlovků. Přesné vymezení lovících časů
a stanovení nezbytných základních pravidel rybolovu bude včas zveřejněno na
www.strazov.cz
Hezké zážitky a Petrův zdar přejí všem strážovští hasiči.
Josef Beran

INFORMACE O ČINNOSTI STUDENTSKÉ RADY OBCE
Studentská rada obce
V jednom z minulých čísel občasníku
jste se již mohli něco o Studentské radě
dozvědět. Od té doby se změnilo
složení. Nyní jsou členy rady tito žáci:
Tomáš Pangerl, Tomáš Truneček, Filip
Muchka, Blanka Preslová a Karolína
Tomanová. Do této chvíle jsme
vyhlásili jednu fotosoutěž a seznámili
se s chodem města Strážov. Doufáme,
ZLEVA: B. PRESLOVÁ, T. TRUNEČEK,
že se Vám budou líbit naše akce a že
K. TOMANOVÁ, F. MUCHKA A T. PANGERL
nás v nich budete podporovat.
Závod netradičních plavidel aneb „Vše, co plave“
Studentská rada obce ve spolupráci s Městským úřadem ve Strážově Vás srdečně zve na
závod, ve kterém mohou soutěžit všechna nemotorová „plavidla“, která plavou na vodě.
Plavidla mohou být vyrobena z jakýchkoliv materiálů a mohou mít jednočlenné nebo
dvojčlenné posádky. Hodnotit se bude vzhled a rychlost jízdy. Vítězové ve třech
kategoriích (do 12-ti let, do 18-ti let, nad 18 let) budou odměněni zajímavými cenami.
Závod se bude konat na strážovském koupališti v sobotu 23. června 2012 od 13 hodin.
Sraz všech závodníků je ve 12 hodin.
Vyhlášení výsledků fotosoutěže „Krajinka“
Po těžkém rozhodování s přihlédnutím k hlasování na internetu jsme vybrali 10 fotografií.
O nejlepších rozhodli hlasováním občané, kteří navštívili knihovnu. Tři nejlepší si mohou
na Městském úřadě ve Strážově vyzvednout zasloužené výhry. 1. místo - Miloš Anděra
(noční Strážov v zimě), 2. místo - Olga Kodymová (Strážov v mlze), 3. místo - Josef
Rousek (cesta k Lukavici). Děkujeme za Vaši účast a těšíme se na vaši účast v dalších
fotosoutěžích.
Fotosoutěž „Strážovské památky“
Díky velkému zájmu v předchozí fotosoutěži vyhlašujeme další s názvem „Strážovské
památky“. Vybrané fotografie budou použity na propagaci města Strážov. Snímky
zasílejte do 30. června 2012 (autor zasláním fotografií souhlasí s jejich dalším použitím).
Maximální počet fotek na osobu je 10. Zasílejte snímky například Židovského hřbitova,
Židovské ulice, kostela sv. Jiří, strážovských škol, kašny, náměstí (svatý Jan Nepomucký,
památník padlých). Popřípadě fotky vyhlídky (nebo z vyhlídky) u hřbitova nebo jiných
zajímavých míst.
Tomáš Truneček a Tomáš Pangerl

POHÁDKOVÝ LES
První červnový víkend se ve Smrkové hoře
uskuteční tradiční pohádkový les pro děti.

POZVÁNKA NA „FESTIVALOVOU“ MŠI
V neděli 3. června se v rámci pravidelné
bohoslužby ve strážovském kostele sv. Jiří od
10.15 hod. uskuteční vystoupení smíšeného
pěveckého sboru Mikrochor. Zazní zde
skladba pro dva sbory, Mše od švýcarského
autora Franka Martina (1890–1974).
Jedná se o náročnou a jedinečnou skladbu, která
je komponována bez doprovodu, pro dva
smíšené sbory (oba v klasickém rozdělení
soprán, alt, tenor, bas). Vznikala v letech 1922
až 1924, finální podobu dostala v roce 1926.
Martin se narodil a vyrůstal v Ženevě, velkou
část života však strávil v Nizozemsku, kde také
v Naardenu zemřel. Na přání rodičů vystudoval
matematiku a fyziku, vedle toho se však
vzdělával také v hudbě.
Mikrochor účinkuje na Klatovsku při Festivalu
duchovní hudby a na přání jedné z členek
sboru, která tráví ve Strážově svůj volný čas s rodinou, se rozhodl zařadit Strážov do
festivalového programu. Tento festival je nesoutěžním setkáním pěveckých sborů,
instrumentálních souborů a přátel sborového zpěvu převážně z České republiky
a Německa, ale i dalších evropských zemí, založený roku 1997. Od roku 2008 organizaci
festivalu zastřešuje Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy ve spolupráci s Unií českých
pěveckých sborů (jejímž členem je i Mikrochor). Hlavním cílem festivalu je snaha
o záchranu středoevropského kulturního dědictví, spočívajícího na křesťanských
základech, a oživením jednotlivých kostelů českobavorského pohraničí přispívat
k přeshraničnímu setkávání evropských národů a jejich vzájemnému dialogu nejen
v oblasti duchovní hudby. Festival by měl vést ke zvýšení atraktivity tohoto regionu.
Jménem sboru vás srdečně zveme k poslechu této skladby a doufáme, že Vám svým
zpěvem zpříjemníme červnovou neděli.
O sboru … Mikrochor je sbor čítající okolo třiceti zpěváků, ale také parta lidí, kteří spolu
tráví volný čas. Sice jsme amatéři, ale rádi čelíme výzvám, jakou je i náročná Martinova
mše. Bohatá historie našeho tělesa sahá do roku 1954 a takřka půlstoletí jej vedl
legendární sbormistr Čestmír Stašek. Na jeho práci navazuje od roku 2002 Lukáš Prchal,
pod jehož vedením zpíváme především klasickou a duchovní hudbu, ale i populárnější
kusy. Pořádáme pravidelně vlastní koncerty, ale vítáme i spolupráci s jinými soubory
a umělci. Z poslední doby je nahrávka skladby Z. Košnarové pro Český rozhlas, obnovená
premiéra jazzové mše K. Růžičky či „Projekt Stravinskij“, v němž vedle autorovy Mše a
Žalmové symfonie zazněla také světová premiéra P. Wajsara „Průzračný svět“.
za Mikrochor Michal Procházka

DĚTI POZOROVALY JELENY,
JEDEN JIM SVÉ PAROŽÍ VĚNOVAL

DĚTI PŘI POHLEDU NA JELENY
ANI NEDUTALY

Na neděli 19. února 2012 připravili Jitka
Jiříková a Aleš Potužák pro děti z přírodovědného kroužku při školní družině
zajímavý výlet. Společně se totiž vydali do
přezimovací obůrky Správa CHKO a NP
Šumava na pozorování šumavských jelenů.
Návštěva byla zpestřena mimořádnou událostí, kdy se děti v pozorovacím srubu Beranky
u Srní staly svědky toho, jak král lesa, šumavský dvacaterák, shodil své paroží. Zážitek byl
o to větší, že podobně krásné parohy na západní straně Šumavy nepamatují ani ti
nejzkušenější lesníci.
Nerovný dvacaterák, kterému tamní hajní říkají král lesa, je podle vedoucího územního
pracoviště NP Šumava na Srní Jiřího Kece jelen s nejsilnějším parožím na západní straně
Šumavy. Každý paroh váží zhruba sedm kilogramů. Mají velké množství výsad, krásně
tvarovanou a rozložitou korunu. Zcela dokonalé ale parohy nejsou. V letošní jelení říji
bojoval o přízeň laní nejspíš s německým kolegou v oblasti Rokyteckých slatí. Svědčí
o tom ztráta několika výsad v koruně a některé ulomené špičky výsad po nelítostném
souboji.
Děti se pak v souvislosti s touto mimořádnou příhodou staly mediálními hvězdami.
Reportáž odvysílala ve své zpravodajské relaci České televize a článek o mladých
přírodovědcích ze Strážova se objevil také v několika tištěných a internetových denících.
Spolu se strážovskými myslivci se 26. května 2012 mladí přírodovědci chystají na další
odbornou exkurzi. Tentokrát pojedou do Národního parku Bavorský les, kde kromě
vrcholu Luzného navštíví také oboru divoké zvěře u Neuschönau. Volná místa nabízejí
také široké veřejnosti. Bližší informace podá a přihlášky přijímá Jitka Jiříková ve školní
družině nebo případně na tel. čísle 606 384 871.

ÚSPĚCH FLORBALISTŮ
Florbalisté Sokola Strážov se jako každý rok
zúčastnili přeboru Sokolské župy šumavské
ve florbalu pro rok 2011/2012. Letos jsme
vyslali družstva do všech čtyř kategorií.
Hrálo se systémem dvou turnajů.
V kategorii I.a - mini žáci se přihlásila pouze
2 družstva. Strážovské naděje tak čekala
2 utkání se Švihovem. Po vzájemné
domluvě
vedoucích se obě utkání
uskutečnila ve Švihově. Naši však na
soupeře nestačili a oba zápasy prohráli. Jak
nastupovali: Ondra Chval, David Váňa,
Lukáš Kalivoda, David Vácha, Sára
Faustová, Václav Faust, Eda Bastl, Patrik
Prošek, Radek Chval, Radek Holub, Adam
PŘEBORNÍCI ŠUMAVSKÉ ŽUPY
Rendl, Filip Klátil, David Bouberle.
O nic lépe se nám nevedlo ani v kategorii I.b – mladší žáci. Zde se nám podařilo porazit
v jednom utkání Přeštice, ostatní zápasy jsme prohráli. Na horší skóre jsme skončili na
posledním místě. Vítězem se stalo družstvo Sokola Janovice bez jediné porážky. Sestava:
Marek Kessl, Filip Lidinský, Ríša Váňa, Ondra Chval, Lukáš Kalivoda, Petr Hudský, Vojta
Vítovec, Ondra Rubáš, Eda Bastl.
O trochu lepších výsledků jsme dosáhli v silně obsazené kategorii II - starší žáci a dorost.
Celkem se přihlásilo 7 družstev. Na prvním turnaji v listopadu vybojovalo družstvo celkem
5 bodů a ztrácelo na třetí místo 1 bod. Z důvodu změny termínu se v lednu nepodařilo Martinu
Kalivodovi postavit družstvo do odvetného turnaje. Po součtu bodů z obou turnajů obsadil
Strážov konečné 5. místo. Přeborníkem župy se stal Sokol Oplot. Reprezentovali nás - Luděk
Soušek, Ondra Adamec, Lukáš Hrach, Jakub Kalivoda, Filip Muchka, Lukáš Janda, Tomáš
Novák, Petr Kiesenbauer, Aleš Presl, Daniel Hudský, Václav Maršálek.
Úspěchem skončilo účinkování našich juniorů a mužů v kategorii III. Sešli se zde tradiční
soupeři: Přeštice, Janovice a Strážov. Prvním turnajem v prosinci jsme prošli bez porážky se
ziskem 4 bodů. S jednou porážkou byly na druhém místě Janovice. Zajímavý byl průběh
druhého turnaje v únoru. V prvním utkání totiž Janovice porazily Přeštice, ve druhém také
Strážov porazil Přeštice, a bylo jasné, že o přeborníkovi se rozhodne ve vzájemném utkání
Strážov - Janovice. Našim borcům stačila k vítězství remíza. Utkání bylo hráno ve vysokém
tempu a dost ostře. V první půli jsme z řady šancí využili dvě, soupeři se nepodařilo překonat
naši obranu a spolehlivě chytajícího brankáře. Když jsme po přestávce přidali třetí branku,
soupeř se sesypal. Do konce hrací doby jsme přidali ještě 2 branky. A bylo rozhodnuto. Strážov
se stal přeborníkem župy. Kromě zisku titulu to znamená i postup do oblastního přeboru České
obce sokolské, který se bude hrát 6. května v Praze. Tím si zopakují cestu do Prahy z roku
2009. Budou zde reprezentovat jednotu, župu Šumavskou i město Strážov. Přejeme hodně
zdaru. Otázkou je, zda se hráčům podaří skloubit termín turnaje s rozpisem mistrovských
utkání v kopané. Vítězná sestava: Mirek Jiřík, Luboš Vaněk, Karel Kalista, Michal Chaluš,
Martin Kolář, Aleš Presl.
Poděkování patří všem hráčům a rodičům za zabezpečení dopravy na jednotlivé turnaje.
Jindřich Schovanec

DUBEN –

Právě uplynulo 50 let (14. dubna 1962), kdy se uskutečnila ustavující
členská schůze „Svazu chovatelů drobného hospodářského zvířectva ve Strážově“,
tzn. již třetí v řadě chovatelských organizací v naší obci. Spolková činnost strážovských
chovatelů pokračuje nepřetržitě až dodnes.

KVĚTEN

VZPOMÍNKA ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Pěkná fotka ze strážovské školy zachycuje žáky ročníku narození 1970 společně s jejich
třídní učitelkou paní Věrou Vaňkovou. Jestlipak některé z tehdejších školáků poznáte?

– Před 55 roky (6. května 1957) přidělila obec místnímu spolku
zahrádkářů hektar pozemků za sokolovnou za účelem vybudování zahrádkářské
kolonie. Zahrádky na svazích Vinného vrchu musely v následujících desetiletích ustoupit
výstavbě rodinných domů v této lokalitě.

ČERVEN – Bude tomu již 20 let (10. června 1992), kdy byl předsedou místního
zemědělského družstva zvolen Stanislav Schweigl z Horních Němčic. Vedení
tehdejšího družstva v době jeho transformace a počínajících restitucí nebylo vůbec
jednoduchou záležitostí mimo jiné vzhledem ke zrušení zemědělských dotací.

O slavných strážovských rodácích se toho napsalo
mnoho, avšak v téměř naprosté zapomnění upadly
ve svém rodišti celosvětově uznávané osobnosti
z řad místní židovské komunity. Jednoho z nich si
dnes představíme. Je jím Abraham Benisch, který
se narodil ve Strážově v roce 1811. Studoval
medicínu, avšak studia předčasně opustil a v roce
1841 se přestěhoval do Anglie. Již od mládí se
v něm probouzelo horlivé nadšení pro obnovu
židovské nezávislosti ve Svaté zemi. Často se proto
obklopoval stejně smýšlejícími jedinci. Po dlouhá
léta byl redaktorem časopisu Jewish Chronicle Židovská kronika. Je taktéž autorem mnoha prací
hebrejské literatury. Aktivně propagoval a spoluzakládal několik náboženských spolků a společenstev. Strážovský rodák zemřel 31. července 1878 v Hornsey Rise na předměstí Londýna.
Jeho jméno nechybí v žádné z významných
židovských encyklopedií.

„Strážov žádá o autobusovou linku“ Nutnost zavedení autobusové linky ze
Strážova je plně odůvodněna, neboť z této obce dochází denně na železniční
stanici Běšiny pěšky přes hodinu cesty více než 50 dělníků a studentů
dojíždějících do Klatov. Autobusová linka byla zavedena letos z Klatov na
Čachrov a Zejbiš. Tento autobus by mohl obstarávat jízdy také do Strážova tak,
že by jezdil k rannímu vlaku do Běšin. Pak by mohl obstarávat dopravu druhým
směrem do Čachrova a Zejbiše. Do Strážova by jezdil opět odpoledne z Běšin od
vlaku asi v 17 hodin. Místní občané věří, že naleznou pochopení u příslušných
míst a že nebudou muset již dlouho chodit přes hodinu k vlaku a od vlaku.
RUDÉ PRÁVO – 19. 10. 1947

AKADEMICKÝ MALÍŘ VÁCLAV SOUŠEK
V dubnu tohoto roku uplyne 30 let od úmrtí akad. malíře Václava Souška. Byl jsem požádán
panem starostou, abych zpracoval vzpomínkový příspěvek pro STRÁŽOVSKÝ OBČASNÍK,
neboť je obecně známo, že tvorbu Mistra Souška již několik desítek let velice obdivuji a jeho
obrazy sbírám. Osobně jsem se s Mistrem nikdy nesetkal a mohu tudíž čerpat jen ze
zprostředkovaných informací, od ještě žijících, či již zemřelých pamětníků. Panu starostovi
jsem při potvrzení jeho oslovení sdělil, že mohu jen navázat, resp. rozvést na velmi kvalitní
vzpomínku, zpracovanou znalcem Mistrova díla, panem MUDr. Otto Kaskounem v publikaci
z roku 1995 „Z historie Strážova a jeho okolí“ (str. 64 a 65). Při svém zájmu o Mistrovo dílo
jsem v posledních desetiletích mnohokrát hovořil s jeho známými, přáteli i rodinnými
příslušníky – v tomto směru jsem poměrně mnoho času strávil rozhovory s oběma Mistrovými
dcerami – paní Novákovou z Kozí i paní Denkovou z Lukavice a do doby jeho úmrtí
i s malířem Gabrielem Tomanem – „Gabrínem“ anebo s panem Kodymem. Všichni mně
poskytli mnoho zajímavých informací a údajů o Mistrově životě i tvorbě.
V novém Slovníku československých výtvarných umělců, vydaném Prokopem Tomanem, je
Václav Soušek zaznamenán na straně 478 touto formulací:
Soušek, Václav * 30. / 3. 1899 v Javoříčku u Klatov. Malíř krajin a zátiší, žák A. Kalvody
a akademie v. u. v Praze (1927 - 1930; prof. Nejedlý). Obrazy: „Zátiší s královským
bažantem“, „Vesnická cesta“.
Vzpomínkový text MUDr. Otto Kaskouna z r. 1995 vymezuje následující:
Václav S O U Š E K
Akademický malíř, narozen 1899 v Javoříčku, v rodině drobného zemědělce, jako nejstarší
z pěti dětí. Prvním učitelem byl mu krajinář Alois Kalvoda, který měl v běhařovském zámku
svoji krajinářskou školu. Tu pobyl mladý adept tři roky. Kalvoda záhy vystihl nevšední
malířský talent svého žáka a oblíbil si jej do té míry, že mu věnoval knižní autobiografii
s podpisem a v závěti mu odkázal svůj pojízdný atelier – kočár upravený k malování
v pleneru, zejména v zimě. Leč otužilý Šumavan jej nikdy nepoužil a daroval jej svému příteli
– Kalvodovu žáku – Andrlovi.
Krajinářská záliba a touha po zdokonalení a finanční podpora strážovského pana Stadlera,
majitele koželužny, přivedla jej na pražskou Akademii výtvarných umění, kde se stal žákem
profesora Nejedlého, vynikajícího krajináře ze školy Slavíčkovy a Engelmüllerovy, Podnikl
čtyři cesty po západní Evropě, jejímž cílem byla Paříž, Alpy, pobřeží Normandie, Florencie,
Řím. Svého učitele Mistr Soušek, stejně tak jako ostatní „Nejedláci“, nesmírně miloval
a s láskou jemu vlastní uchovával jeho dopisy, zejména list, ve kterém jej vyzývá, aby se
v sekretariátě Akademie přihlásil ke studiu. Celým svým životem a tvorbou zůstával Mistr
věrný své rodné vísce a jejímu nejbližšímu okolí. Jeho první atelier byla dřevěná kůlna
postavena na zahradě rodné chalupy, později si postavil v nedaleké Lukavici vilku
s atelierem, kde žil svůj malířský život, skryt před veřejností. Všechny Mistrovy krajiny jsou
podány měkkou, citlivou duší, která zjemňuje drsnost horských pásem a nenávratně mizí
z její tváře: mohutné listnáče, mýtní porosty, nízké roubenice a jejich zápraží. Ze všech jeho
obrazů cítíme teplo a důvěrnou znalost svého hornatého domova.
Myslivost jej odváděla na celé týdny z atelieru. Louky nad Lukavicí posety hejny čejek, jimž
tu říkali „kniharky“ v lesích nad Brtím hnízdili tetřívci, pole a lesy byly plné srnčí zvěře
a koroptví. Z této myslivecké záliby vznikala lovecká zátiší, mnohdy velkých formátů.
Vystavoval málo a ještě nerad. Jeho skromnost v jednání a neprůbojnost jej připravila

o popularitu. Maloval z vnitřní potřeby. Strážovské radnici věnoval 15 pláten, mnohdy
i rozměrných, které zdobí její zasedací síň i ostatní její místnosti.
Umírá r. 1982, dožil se 83 let a Strážov mu věnoval pamětní desku, umístěnou v průčelí
radnice, odhalenou v r. 1992.
Já sám o Mistrově díle hovořil s mnoha renomovanými a uznávanými výtvarnými odborníky,
když několikrát se Mistrovy obrazy dostaly do volného prodeje v některých pražských
uznávaných starožitnictvích, občas se jeho obrazy dostaly i na aukční programy aukčních síní
v Praze a Brně.
Mistrova tvorba je dle mého názoru syntézou znalostí, dovedností a technik, které si osvojil
u dvou klasických českých malířských velikánů – Aloise Kalvody i Otakara Nejedlého.
Počátek Mistrovy tvorby je evidentně ovlivněn především Kalvodovým impresivním
realismem (to zvláště v letech 20. a 30.). V další době je už v jeho tvorbě zcela patrný vliv
Nejedlého impresivně realistického romantismu (konec 30. let a léta 40.). V další době pak už
Mistr Soušek nacházel svoji vlastní malířskou cestu, avšak Kalvodovy a Nejedlého stopy
v jeho díle nalézáme prakticky až do konce jeho tvorby.
Navštívil jsem desítky (možná více než stovku) majitelů obrazů V. Souška a myslím si, že
mám poměrně dobrý přehled o jeho tvorbě. Moje sbírka jeho obrazů se zastavila na čísle 74
a jde skutečně o rozmanitou plejádu motivů krajinných, zátiší, i ryze dokumentačních. Velice
řídce se v Mistrově tvorbě objevuje motiv figurální a velmi vzácné jsou jeho zimní zasněžené
motivy, či motivy s vodními hladinami.
Od roku 2005 jsem se snažil zajistit podklady k vydání monografie o Mistrovi, avšak tento můj
úmysl byl a je limitován především finančními prostředky. Ve fotografickém katalogu mám
evidovaných cca 250 Mistrových obrazů, přičemž kvalitní odborný kunsthistorický text jsem
zvažoval přenechat profesionálním výtvarným kritikům či teoretikům, s nimiž jsem Mistrovo
dílo probíral. K vydání kvalitní monografie je však třeba minimálně částky 150.000,-Kč, byť
by se jednalo o omezený náklad cca 500-800 výtisků. Kumulace případných sponzorských darů
i s případnou ingerencí státu však na předpokládaný rozpočet zdaleka nedosáhly.
V minulosti jsem hovořil s majiteli nejkvalitnějších Mistrových obrazů (jak rodinnými
příslušníky, tak především s občany ze Strážova a Klatovska), zda by byli ochotni zapůjčit
svoje obrazové majetky k instalaci výstavy např. v prostorách budovy Sýpky v Galerii na
Klenové. Ani tento můj plán zatím nevyšel – převážná část majitelů Souškových obrazů je
velice zdrženlivá k tomu, aby je na takovou akci na několik týdnů či měsíců zapůjčila.
Uvažuji do budoucna, že by se taková výstava mohla eventuelně realizovat v prostorách
strážovských škol, neboť v rychnovském regionu, kde žiji, byla před několika lety uspořádána
krásná výstava vynikajícího českého krajináře Jana Trampoty právě ve školní budově v obci
Pěčín a při této příležitosti byla vydána drobnější brožovaná publikace s barevnými
reprodukcemi vystavených obrazů. Vůbec taková výstava v těchto školních podmínkách
nevyzněla „lacině“ a setkala se ve Východních Čechách s poměrně velmi kladným ohlasem.
K takové akci by v podmínkách Strážova však mohlo dojít pouze při souhlasné součinnosti
vedení města a především při již vzpomenuté „dobré zápůjční vůli“ majitelů Mistrových
obrazů.
Uvidíme, zda by se tento způsob Mistrova zviditelnění a propagace ujal – kdyby se to podařilo
do konce roku 2014, což bude 115. výročí Mistrova narození, bylo by možno jen konstatovat,
že “... dobrá věc se podařila“. Příspěvek možno zakončit již téměř legendární a klasickou větou
prvního Mistrova učitele Aloise Kalvody, který glosoval začátky svých výstav obvykle slovy:
„.tož, uvidíme, jak se to vyvrtí“.
JUDr. Jiří Fuks

