ÚSPĚCH MLADÝCH STŘELCŮ

VYHLÁŠENÍ KRAJSKÉ VESNICE ROKU

STUPNĚ VÍTĚZŮ PATŘILY JEN A JEN STRÁŽOVSKÝM DĚTEM

Na konci června se na střelnici v Lubech na Výhořici uskutečnila střelecká soutěž dětí
z mysliveckých kroužků okresu Klatovy. Pořadatelem akce byl Okresní myslivecký spolek
Českomoravské myslivecké jednoty v Klatovech.
Soutěž probíhala ve třech kategoriích. Ze Strážova se zúčastnily čtyři děti (všichni v první
kategorii – do 5. třídy ZŠ). Střílelo se ze vzduchovky na terče ve tvaru figurek (4 x 6
terčů). V této kategorii soutěžilo celkem 17 dětí. Úspěch našich zástupců byl mimořádný:
1. Petr
Hofman
(5. (5.
třída)
– 20– (+
1. místo:
Petr
Hofman
třída)
20 5(+rozstřel),
5 rozstřel),
2. AlešAleš
Potužák
(mateřská
škola)
– 20– (+
2. místo:
Potužák
(mateřská
škola)
20 4(+rozstřel),
4 rozstřel),
3. místo:
Martina
Bušková
(5. třída)
– 19,
3. Martina
Bušková
(x. třída)
– 19,
5. místo:
Richard
Váňa
(5. třída)
– 17.
5. Richard
Váňa
(x. třída)
– 17.

Poslední červencová sobota letošního roku byla
pro Strážovsko významným dnem. Nově zrekonstruované náměstí,
které z velké části zakryl
velkokapacitní stan, totiž hostilo slavnostní vyhlášení soutěže „Vesnice Plzeňského kraje roku 2012“. Zhruba tisícovka účastníků byla
ZLATOU STUHU ZA VÍTĚZSTVÍ V KRAJSKÉM KOLE
svědkem milého vystouPŘEVZAL STAROSTA S MÍSTOSTAROSTOU
pení dětí ze zdejší mateřské školy, které do svých tanečků zapojily také představitele města, kraje a ministerstev,
i triumfálního příjezdu a vystoupení strážovského mužského pěveckého sboru. Když
zaplněným náměstím zazněly první tóny strážovské hymny, měl nejeden místní patriot
slzy na krajíčku. Po oficiálních projevech a zdravicích hostů následovalo předání cen.
Strážov získal ocenění dokonce dvě. Komise se nám totiž rozhodla mimo hlavní ceny
svěřit také diplom za vzorné vedení místní knihovny. Vyvrcholením příjemného odpoledne bylo převzetí zlaté stuhy, která bude zdobit prostory zdejší radnice. Strážováci, kteří
se od letoška mohou pyšnit titulem „Vesnice Plzeňského kraje roku 2012“, právem tento
úspěch oslavovali do pozdních nočních hodin.

Dále si naši zástupci vyzkoušeli mimo soutěž další střelecké disciplíny (malorážka na
lovecké terče 35 m) ve vyšších kategoriích s výbornými výsledky. Zásluhu na úspěchu
strážovských dětí má správce městských lesů – Aleš Potužák, který je na soutěž pečlivě
připravoval.

PŘÍJEZD STRÁŽOVSKÉHO MUŽSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU

FOTOGALERIE Z VYHLÁŠENÍ VESNICE ROKU

STRÁŽOVSKÉ NÁMĚSTÍ
28. července 2012
foto: Jiří Jiřík
a Václava Morongová

STRÁŽOVSKÁ ŠENKÝŘKO – PIVO – PIVO NALEJ ...

ŽÁCI 3. TŘÍDY NASTUDOVALI
VÁNOČNÍ DIVADELNÍ HRU

STYLOVÉ VÁNOČNÍ ČEPIČKY NOSIL
V ADVENTNÍ DOBĚ TAKÉ PERSONÁL
MÍSTNÍHO OBCHODU

PŮVABNÉ VYSTOUPENÍ
DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

SBOR NEZKLAMAL A SVÝM ZPĚVEM DOJAL
STOVKY LIDÍ NA STRÁŽOVSKÉM NÁMĚSTÍ

Do naší pravidelné soutěže se v minulém
kole zapojilo osm čtenářů. Všichni správně
odpověděli, že uvedená nemovitost stojí na
Čepici (místní část Krotějova). Někteří
ještě upřesnili, že se jedná o čp. 26, kde se
po chalupě říká „u Jelínků“. Ze správných
odpovědí byl vylosován výherce – Anna
Huspeková z Nýrska, která si může na
radnici vyzvednout slíbenou odměnu.
Máte-li chuť se zúčastnit dalšího
pokračování soutěže, stačí na přiložený
kupón napsat, kde nemovitost stojí, a vhodit jej do konce října do schránky v průjezdu radnice.

-------------------------------------------------------------------------------------SOUTĚŽNÍ KUPÓN (OBČASNÍK Č. 57)
Uvedená nemovitost stojí v ..................................
Jméno: ...........................................................

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

STRÁŽOVSKÁ ŠENKÝŘKO – PIVO – PIVO NALEJ
Adresa: ....................................................................................................................................................

Vážení spoluobčané,

POSLEDNÍ P ŘÍLEŽITOST
Také tentokrát zachováme tradici
a popřejeme našim spoluobčanům,
kteří oslavili svá životní jubilea
v uplynulých měsících. Dodatečně
tedy k narozeninám hodně štěstí, zdraví a spokojenosti přejeme následujícím
jubilantům:
Ing. Václav Toman z Brtí
18. srpna 2012 – 85 let
Stanislav Toman z Vítně
27. srpna 2012 – 85 let
František Šimek z Lukavice
30. srpna 2012 – 75 let

využít sjednání garantovaného penzijního
připojištění (již od 18 let možno zajistit
garantovanou budoucnost)
Ú R A Z OV É P O J IŠ T ĚN Í
(příklad - výron kotníku)
1 – dítě (fotbalista ...) - plnění 5600,- Kč
při platbě 7,- Kč/1 den
2 – plnoletý klient - plnění 4200,- Kč
při platbě 8,50 Kč/1 den
Česká pojišťovna a.s. DOPORUČUJE
Na MěÚ Strážov zajišťuje služby každou středu
od 14.00 do 17.00 hod. Bc. Stanislav KALIVODA
tel. 737165987 e-mail: SKalivoda@servis.cpoj.cz.
Pro náročnější klienty schůzku lze sjednat též
v bydlišti klienta. (zajištěno soukromí a diskrétnost)

 Od října se ve Strážově rozbíhá
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. Bližší informace získáte v místní knihovně, kde se
také můžete nejpozději do konce září přihlásit.
 Veliká konkurence je v současné době v našem regionu mezi prodejci pohonných
hmot. I přesto se snažíme na strážovské čerpací stanici trvale udržovat příznivé
ceny. Pomozte nám i vy, tankujte ve Strážově a podpořte fungování tohoto zařízení,
jehož stoprocentním vlastníkem je Město Strážov.
 Hodně krátké byly letošní prázdniny v mateřské škole, jejíž provoz byl přerušen
pouze na tři týdny. Díky obětavosti vedení a pracovníků školky, školy a školní jídelny
mohli rodiče po většinu prázdnin své děti do mateřské školy pravidelně umisťovat.
Pro mnohé pracující maminky a tatínky to byla velice příjemná zpráva.
 Od nového školního roku se v místní škole a školce rozbíhá výuka tanců a hudby.
Záštitu nad vedením těchto volnočasových aktivit převzal Bc. Jaroslav Pleticha,
kterého možná znáte jako sbormistra Šumavanu. Mezi dětmi je prý o novou nabídku
kroužků mimořádný zájem.

Podzimní notování v kostele sv. Jiří ve Strážově
6. října 2012 od 17.00 hod.
účinkují: Strážovský dětský sbor, pěvecký sbor Fialky,
Kateřina Kratochvílová (housle), Anna Hejduková (varhany) a hosté

jistě jste v médiích v poslední době zaznamenali
bouřlivé diskuse ohledně novely zákona o rozpočtovém určení daní. Tato svým názvem nevýrazná legislativní norma podstatně
ovlivňuje běžný život lidí na území celé České republiky. Určuje totiž přesný klíč
k rozdělení daňových výnosů jednotlivým obcím a městům. Největší města doposud
získávala nepoměrně více peněz než běžné venkovské obce. Výsledkem bylo pár bohatých
měst (Praha - 29 700 Kč ročně na 1 obyvatele, Plzeň - 18 000 Kč ročně na 1 obyvatele)
a na druhé straně chudý venkov (vesměs 7 000 – 8 000 Kč ročně na 1 obyvatele).
Návrh, který iniciovalo zejména Sdružení místních samospráv ČR, od začátku prosazoval
částečné narovnání této disproporce. Dlouho jsem nevěřil, že se uvedenou změnu podaří
prosadit. Vždyť všechny velké strany mají většinu svých voličů ve městech … O to více si
vážím odhodlanosti a odvážnosti všech poslanců a senátorů, kteří novelu podpořili. Nyní
je tato legislativní norma podepsána i prezidentem a od 1. ledna 2013 vstupuje v platnost.
Výsledek je i pro nás velice příjemný. Od příštího roku se totiž roční daňový výnos
Strážova zvyšuje z deseti na třináct miliónů. Pro obce a města našeho charakteru je nárůst
příjmové položky o 30 % velice významným posunem v investičních možnostech. Po
mnoha nepříjemných zprávách přišla tentokrát na český venkov alespoň jedna pozitivní,
snad jich bude do budoucna více.
Ing. Josef Rousek

PODZIMNÍ SBĚR ODPADŮ
Svoz nebezpečného a elektro odpadu bude proveden v sobotu 27. října 2012 ze
sběrného dvora v Káclinku. Odpad musí být ve sběrném dvoře uložen nejpozději do
9.00 hod. Z ostatních osad je tentokrát nutné odpad dopravit do Strážova.
V odůvodněných případech zajistí odvoz na základě telefonické domluvy městský úřad.
Sbírat se budou akumulátory, pneumatiky, barvy, zářivky, lednice, televize a veškeré další
elektrické spotřebiče. Tradiční svoz ze všech obcí a osad bude proveden opět v jarních
měsících 2013.
Na parkovišti u sokolovny ve Strážově bude umístěn kontejner na velkoobjemový
odpad v sobotu 27. října 2012 od 8.00 hod. do naplnění kontejneru. Občané tam budou
moci uložit odpad, který se nevejde do popelnic. Do kontejneru nepatří stavební suť,
železo nebo nebezpečný odpad.

PŘÍPRAVA ÚZEMNÍHO PLÁNU
Jak jsme vás již informovali v jednom z předchozích čísel našeho zpravodaje, připravujeme nový územní plán. Vyzýváme v této souvislosti všechny majitele nemovitostí,
kteří mají jakýkoliv záměr mimo současné zastavitelné území, aby svůj požadavek
doručili nejpozději do konce září na Městský úřad ve Strážově. O konečné verzi nového
územního plánu bude jednat zastupitelstvo. Je nutné počítat s tím, že po schválení tohoto
nového strategického dokumentu bude po nějaký čas pozastavena možnost realizace jeho
změn.

KR AJSKÉ A SEN ÁT NÍ V OL BY SE BLÍ ŽÍ
Opět po čase se na celém území České republiky otevřou volební místnosti. Konkrétně to
bude v pátek 12. října 2012 (od 14.00 do 22.00 hod.) a v sobotu 13. října 2012 (od 8.00
do 14.00 hod.). Volit budeme tentokrát členy Zastupitelstva Plzeňského kraje a našeho
zástupce v Senátu. Krajský úřad zaregistroval pro volby do Zastupitelstva Plzeňského
kraje celkem 16 kandidátních listin. Nejžhavějšími kandidáty na hejtmanské křeslo jsou
pravděpodobně současný hejtman Bc. Milan Chovanec (ČSSD) a bývalý ministr
spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil (ODS).
Ve stejném termínu budou probíhat také volby senátní. V obvodě zahrnujícím Domažlicko
a část Klatovska je registrováno šest kandidátů. Za ODS bude kandidovat starosta Klatov
Mgr. Rudolf Salvetr, za ČSSD poslanec Jan Látka, KSČM nominovala v domažlickém
obvodu starostu Dešenic RSDr. Jana Rejfka, TOP 09 poslance MUDr. Michala Janeka, NS
- LEV 21 endokrinologa prof. MUDr. Ivana Šterzla, CSc. a SPOZ současnou senátorku
JUDr. Jiřinu Rippelovou. Pokud žádný kandidát nezíská přes 50 % hlasů, koná se druhé
kolo voleb, kam postupují první dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Případné druhé
kolo senátních voleb se uskuteční ve dnech 19. a 20. října 2012. Tradiční volební místností
je ve Strážově obřadní místnost radnice. Hlasovací lístky obdrží všichni oprávnění voliči
do poštovních schránek.

CELOSTÁTNÍ KOMISE HODNOTILA STRÁŽOV
V neděli 2. září 2012 navštívila
Strážovsko třináctičlenná hodnotitelská komise celostátního kola
soutěže Vesnice roku, kam jsme
postoupili jako reprezentanti Plzeňského kraje. Během čtyřhodinového
časového limitu jsme měli možnost
zástupcům ministerstev a dalším
odborníkům z řad státní správy a samosprávy prezentovat Strážovsko.
Samozřejmě jsme se pochlubili
opraveným náměstím a uličkami na
Hradčanech. Svou činnost představila místní knihovna, školka, škola
i některé spolky (hasiči, myslivci,
DO ROLE ZASAHUJÍCÍCH HASIČŮ
fotbalisté). Zvláštní ohlas měla
SE NAPLNO VŽILI KOMISAŘI PŘI JÍZDĚ
prezentace tradiční výroby stráTATROU STRÁŽOVSKÝCH HASIČŮ
žovských krajek, kterou předvedly
děti z kroužku paličkování. V rámci projížďky po obci se bohužel komisařům porouchal
autobus, takže zbytek dne nám dopravu zajišťovali místní hasiči. Zážitek některých členů
komise z jízdy hasičským speciálem je patrný z přiložené fotografie. O tom, jak se komisi
u nás líbilo, budou vypovídat výsledky, jejichž vyhlášení proběhne již tento víkend
v Luhačovicích. Konkurence je však veliká a samotné vítězství v krajském kole je pro
Strážov mimořádným úspěchem.

ŽELEZNÍ HASIČI SI NA STRÁŽOVSKÉM NÁMĚSTÍ SÁHLI AŽ NA DNO
První srpnová neděle byla na strážovském
náměstí ve znamení neskutečné dřiny. Místní
hasiči zde totiž uspořádali první ročník soutěže
s názvem „Železný hasič“. Soutěž tohoto typu
silových hasičských disciplín měla v našem
regionu premiéru.
Každého ze soutěžících čekala náročná trať:
roztažení dvou proudů B, šedesát úderů
desetikilovým kladivem, proskok skrz okno,
výlez na čtyřmetrové lešení, vytažení patnáctikilového závaží, proběhnutí dvaceti
pneumatikami, smotání dvou hadic, přenesení
dvou třicetikilových kanystrů, převalení traktorové pneumatiky, přeskočení bariéry,
transport osmdesátikilové figuríny a běh do
cíle, přičemž po celou dobu měl hasič na
zádech dýchací přístroj Saturn, který váží
14 kilogramů.
Celkem závod absolvovalo 33 soutěžících,
mezi nimi i dvě ženy. Nejcennější kovy
DANIEL CHALUŠ
zůstaly doma, když zvítězil Daniel Chaluš
PŘI TRANSPORTU FIGURÍNY
před Martinem Kopeckým. Smeknout však
musíme před všemi, kteří závod dokončili. Z místních to byli: Jiří Bouzek (4. místo), Pavel
Jiřík (10. místo), Petr Kollross (12. místo), Ing. Stanislav Kopecký (18. místo), Lukáš
Kiesenbauer (24. místo) a Richard Charvát
(29. místo). Vyhecovat se nakonec nechali
také otec a syn Rendlovi ze Strážova.
V rodinném kl ání
s přehledem zvítězil
otec Vladimír před
synem Pavlem.
Poděkování patří hlavním pořadatelům (Daniel Chaluš a Martin
Kopecký), kteří Strážovu představili novou, divácky velice
zajímavou sportovní
disciplínu.

MARTIN KOPECKÝ KRÁTCE PO STARTU

RODÁK Z VÍTNĚ VYDAL ZAJÍMAVOU KNIHU
Právě v těchto dnech se na pulty knihkupectví dostává velice zajímavá publikace
s názvem „České zemědělství – očima těch,
kteří u toho byli“.
Na knize pamětí předrevolučního ministra
zemědělství a prvního místopředsedy vlády
Ing. Miroslava Tomana, CSc. se spoluautorsky podíleli Ing. Stanislav Codl, CSc.
a Ing. Petr Tuček, CSc. Všichni tři zasvětili
celý svůj život zemědělství, ať již v praktické či teoretické rovině.
Zatímco Miroslav Toman vystupuje jako
průvodce uplynulým šedesátiletím českého
zemědělství, dalších dvanáct osobností
svěřuje čtenáři jedinečné zážitky z tohoto
oboru.
Kniha, jež čtivou formou rekapituluje
dějiny poválečného zemědělství až po
současnost, je určena všem, kteří se o historii českého zemědělství zajímají, pamětníkům i mládeži, která může mít o minulosti
českého zemědělství neúplné či jednostranné informace.
Kromě vzpomínek pamětníků a zemědělských odborníků je v publikaci mnoho
zajímavých a velice pečlivě zpracovaných statistických dat. Právě na vypovídací hodnotě
číselných ukazatelů autoři publikace jasně vymezují fáze vzestupu a pádu českého
zemědělství.

Ing. Miroslav Toman, CSc.
Datum a místo narození: 28. května 1935 ve Vítni
Dosažené vzdělání: Vyšší rolnická škola v Klatovech, Vysoká
škola zemědělská Brno a Praha
Pracovní pozice: Praktikant na statku, hlavní inženýr, studijní
a pracovní pobyt v Dánsku, ředitel zemědělské správy, ředitel
odboru Federálního ministerstva zemědělství a výživy, náměstek
předsedy Státní plánovací komise, I. místopředseda vlády České
republiky, český a federální ministr zemědělství a místopředseda federální vlády.
V současné době president společnosti AGROTRADE, a.s.

STRÁŽOVSKÁ POUŤ - 15. a 16.
16. září 2012
 Výstava ručních prací bude otevřena v sobotu od 13.00 do 17.00 hod., v neděli od
10.00 do 17.00 hod. Místem konání bude přízemí radnice. Výstava bude tentokrát
zaměřena na patchwork, což je starodávná technika výroby dek, ubrusů a dalších
ozdobných dekorací z rozstříhaných látek různých barev a ornamentů. Vystavovat
a prodávat budou ženy z Kašperských Hor - Radka Kolářová, Hana Boušková, Leandra
Janderová a Milada Loužilová. Chybět samozřejmě nebude ani strážovská paličkovaná krajka – výrobky dětí z kroužku paličkování.
 Ve stejných prostorách a čase bude probíhat také výstava obrazů strážovské rodačky
Lucie Koželuhové rozené Klátilové. Její kresby se objevily mimo jiné v úspěšné
knize pro mládež s názvem „Otazníková říše“ či několika jazykových učebnicích.
 V přízemí radnice budou k vidění také kaktusy strážovského pěstitele Martina
Kopeckého. Prodejní výstava bude stejně jako všechny ostatní expozice v prostorách
radnice otevřena v sobotu od 13.00 do 17.00 hod. a v neděli od 10.00 do 17.00 hod.
 Strážovští zahrádkáři představí svoji letošní úrodu na výstavě ovoce, zeleniny
a květin, která se uskuteční v prostorách radnice.
 V přízemí 1. stupně základní školy budou k vidění obrazy místních malířů – Marie
Hrachové z Lukavice a Romana Souška ze Strážova. Výstava bude otevřena
v sobotu od 10.00 do 18.00 hod. a v neděli od 10.00 do 18.00 hod.
 Místní organizace svazu chovatelů pořádá výstavu drobného zvířectva (králíků,
drůbeže a holubů) ve školním dvoře za obecnou školou. Výstava bude otevřena
v sobotu od 13.00 do 18.00 hod. a v neděli od 8.00 do 15.00 hod. Připravena je bohatá
tombola o zajímavé ceny.
 Tradičně samozřejmě bude po celý pouťový víkend strážovské náměstí rájem všech
dětí. Pouťové atrakce budou obohaceny o autodrom. Rodiče si budou moci navíc na
náměstí posedět v pivní zahradě, kterou pořádá bavorský pivovar Aldersbacher.
 Sbor dobrovolných hasičů pořádá další kolo Pošumavské hasičské ligy v požárním
útoku “O pohár starosty města Strážov“. Slavnostní zahájení a nástup je v sobotu od
13.00 hod. na hasičském cvičišti.
 Na kurtech u sokolovny se v sobotu od 8.30 hod. uskuteční oblíbený volejbalový
turnaj smíšených družstev s názvem Burčák open. Přijďte se podívat a ochutnat
lahodný burčák a kvalitní moravská vína.
 Pouťová zábava skupiny KABÁT REVIVAL proběhne v sokolovně v sobotu od
21.00 hod.
 V neděli se uskuteční mše svatá v kostele sv. Jiří. Začátek je mimořádně od 12.00 hod.
 V neděli od 13.00 do 17.00 hod. bude na náměstí koncertovat dechová kapela
Vrchovanka. Přijďte si posedět a poslechnout vystoupení této mrákovské dechovky.
Možná dojde i na tanec.
 O pouťovém víkendu můžete zajít také na fotbalová utkání na hřiště SK
Kovodružstva Strážov. Bohatý program zahájí páteční derby mezi strážovskou starou
gardou a výběrem Krajského úřadu Plzeňského kraje, které začíná od 16.00 hod.
V sobotu od 16.00 hraje „béčko“ s rezervou Klatov, v neděli od 10.00 hod. starší žáci
proti svým vrstevníkům z Bolešin a od 16.00 hod. se mužské „áčko“ v rámci krajské
1.B třídy utká s týmem ze Žákavy.

MALÍ BAHŇÁCI ZDOLALI RUMUNSKÉ HORY
Na dobrodružství, které letos o prázdninách
zažilo pět dětí ze
Strážovska ve věku od
šesti do dvanácti let,
tito školáci jen tak
nezapomenou. Mladí
čtyřkolkáři totiž podnikli přejezd divokých
rumunských hor. Na
východ Evropy se konkrétně vydali: Tomáš
Vavírka ze Zahorčic,
Vojta a Terezka Vítovcovi ze Zahorčic, Vašík a Sára Faustovi ze
Strážova.
Doprovod
jim zajišťovali čtyři
„dospěláci“.

HRADČANY I ROZHLAS JSOU JIŽ V PROVOZU
Největší investiční akci města, kterou byla rekonstrukce
komunikací na Hradčanech, se podařilo dokončit v řádném
termínu. Díky mimořádnému úsilí dodavatelské firmy Lesní
stavby Nýrsko byly hradčanské uličky již na počátku srpna
přístupné. Následně proběhla kolaudační prohlídka stavby
a nyní pracujeme na vyúčtování této více než šestimiliónové
akce, která byla ze sedmdesáti procent financována z dotace
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Nový asfaltový povrch již
dostaly také silničky v Káclinku a jedna komunikace v Lehomi.
První zářijový den byl zahájen zkušební provoz bezdrátového
rozhlasu. Od investice podpořené Plzeňským krajem si
slibujeme zlepšení informovanosti občanů o dění na Strážovsku. Přestože byla osazování rozhlasu věnována adekvátní
péče, je možné, že v některých lokalitách může být jeho
slyšitelnost horší. Jsme domluveni s dodavatelskou firmou
SOVT-Radio Vodňany, že po měsíčním vyhodnocení dojde
případně k úpravě hlasitosti a nasměrování jednotlivých
hlásičů. Máte-li se slyšitelností rozhlasu problémy, nahlaste
toto, prosím, na městském úřadu. Vše se samozřejmě pokusíme
v rámci reálných možností vyřešit ke všeobecné spokojenosti.

V DIVOKÝCH RUMUNSKÝCH HORÁCH SI DĚTI PŘIPADALY
JAKO V JINÉM SVĚTĚ

O tom, že to nebyla právě procházka růžovým sadem, svědčí fakt, že akci naplánoval
a vedl známý strážovský dobrodruh Václav Faust. Malí Bahňáci ze Strážova a Zahorčic na
svých čtyřkolkách plně naložených pro pobyt v divokých Karpatech přejeli hřeben
Vladeasa s následným sjezdem do oblasti Somesul Cal, známé svými strašidelnými
kaňony a jeskyněmi. Celkem výprava úspěšně zdolala cca 200 km v hodně náročném
kamenitém terénu. Samozřejmě se již netrpělivě těšíme na veřejné promítání
videozáznamu z této dobrodužné výpravy.

Bahňáci Strážov pořádají
v sobotu 6. října 2012 od 12:00 hod.

amatérský offroad maratón Kašovka
Kategorie:


čtyřkolky a motorky všech věkových kategorií

Speciál kategorie:


fichtl cup - soutěž starých pionýrů – „dachlů“



traktůrky a „rikšy“ domácí výroby

Bližší informace, propozice a instrukce pro přihlášení
naleznete na webových stránkách města.

VE STRÁŽOVĚ PROBĚHLA LETNÍ ŠACHOVÁ ŠKOLA
Š KOLA

ZAHORČICE SE PROMĚNILY VE STŘEDOVĚKOU
STŘEDOVĚKOU PEVNOST
Druhou srpnovou sobotu zavládl v Zahorčicích středověk, neboť zdejší náves na celé
odpoledne zaplnili rytíři a dvorní dámy. Akci
plnou soutěží pro malé i velké návštěvníky
přichystal zahorčický sbor dobrovolných
hasičů. Hlavním organizátorem a tahounem
akce, kterou místní připravovali více než půl
roku, byl Petr Hudský. Zapojila se téměř celá
vesnice a výsledek opravdu stál za všechnu
námahu. Kromě bezplatných pouťových
atrakcí bylo pro děti přichystáno mnoho

VŠICHNI OBDRŽELI CERTIFIKÁT O ÚSPĚŠNÉM ABSOLVOVÁNÍ ŠACHOVÉ ŠKOLY

Pro dvanáct strážovských dětí letos škola začala o týden dříve. Žáci tam dokonce chodili
rádi a dobrovolně, neboť se nejednalo o klasickou školu, ale školu šachovou. Poslední
srpnový týden byla v prostorách radnice uspořádána série základních výukových hodin
nejznámější deskové hry. Výuku vedl Ing. Pavel Rousek, Ph.D., který je pořadatelem
tradičních turnajů „Opálecký šach“ a „Opálecká dáma“. Děti se naučily základní šachová
pravidla a při demonstrativní hře pak zvládaly první společné partie. O tom, že se akce
dětem líbila, svědčí fakt, že se mnohé z nich zajímaly o to, jestli bude mít šachová škola
další pokračování.

Václav Kasík se narodil 25. února 1925 v Zahorčicích. Na
přelomu třicátých a čtyřicátých let minulého století absolvoval
hospodářskou školu v Klatovech a následně se ještě vyučil
zahradníkem. Pracoval jako vedoucí prodeje a expedice
v jednom klatovském zahradnictví, odkud odešel po válce do
Mariánských Lázní na ředitelství státních lázní.
Po absolvování základní vojenské služby zůstal Václav Kasík
u armády. V letech 1951 – 62 na letišti v Hradci Králové a další tři roky na tamním velitelství letectva. V letech 1965 – 71
byl zaměstnancem Ministerstva národní obrany. Avšak
vzhledem k tomu, že nesouhlasil se vstupem ruských vojsk,
byl v roce 1971 v hodnosti plukovníka propuštěn do civilu.
Zbytek svého pracovního života strávil v závodě Silnice Hradec Králové. Většinu svého
penzijního odpočinku tráví zahorčický rodák na chalupě v Zámrsku u Vysokého Mýta.

STYLOVĚ OBLEČENÁ BYLA
I OBSLUHA U OBČERSTVENÍ

NA AKCI SE VYŘÁDILY NEJEN DĚTI, ALE
S PŘÍPRAVOU SE ZABAVILI I DOSPĚLÍ

dam se středověkou hudební
kulisou. V dolní části návsi své
umění ukazoval kovářský mistr.
V obležení byl také kočár, který
nabízel vyhlídkovou projížďku
středověkou osadou. Tím rozhodně výčet zdejších atrakcí
nekončil a děti, kterých se dle
evidence pořadatelů zúčastnilo
několik stovek, měly plné ruce
práce, aby vše za odpoledne
stihly vyzkoušet a zažít. Za vše
patří veliký dík pořadatelům
a všem, kteří akci podpořili.
Velikou radost udělali hasiči ze
Zahorčic dětem z janovického
Klokánku, které byly na středověkém dni VIP hosty.

zážitkových soutěží. Mimo jiné střelba
z luku, střelba z praku, ražba historických mincí či překonávání opičí
dráhy. Před hasičskou zbrojnicí každou
chvíli zápasili šermíři a jejich boje
střídala taneční vystoupení dvorních

NA PRŮBĚH DNE BEDLIVĚ DOHLÍŽEL
ZAHORČICKÝ RYCHTÁŘ – PETR HUDSKÝ

LETNÍ FOTOGRAFIE NAŠICH ČTENÁŘŮ

OKÉNKO MÍSTNÍ KNIHOVNY
A SENIOR KLUBU

1.
2.
2.
2.
2.

NEJLÍP CHUTNÁ NANUK NA STRÁŽOVSKÉM KOUPALIŠTI
FOTOGRAFII SVÝCH VNOUČAT MATÝSKA, ŠTĚPÁNKA A MARIÁNKY
NÁM ZASLALI DANIELA A PAVEL ZICHOVI ZE STRÁŽOVA

Regionální knihovnička – Dnes
startujeme novou tradici, kdy vás s každým vydáním
našeho zpravodaje seznámíme s novým knižním
přírůstkem místní knihovny. Konkrétně se bude jednat
o publikace, které nadchnou zejména strážovské patrioty a všechny, kteří se budou chtít dozvědět něco
o místní historii. První knihou, kterou vám tímto
způsobem představíme, je „Strážovsko v obrazech
2011“. Více než čtyřicetistránková publikace je průřezem dění v našem městě během uplynulého roku.
Téměř dvě stovky fotografií připomínají nejvýznamnější kulturní, společenské i sportovní akce loňského
roku. První přírůstek regionální knihovničky si můžete
prohlédnout v místní knihovně.
Pohádková knihovna – Překvapení čekalo před prázdninami
v knihovně na děti 2. třídy MŠ Strážov. Pro děti byla připravena beseda s názvem
Čtvrtkoviny. Povídali jsme si o pohádkách Václava Čtvrtka. Během našeho povídání
však přišly mezi nás i dvě pohádkové postavy. Maková panenka a loupežník Rumcajs
četli dětem úryvky z knih. Nakonec si všichni společně zazpívali, zasoutěžili
a vyráběli náramky. I v junior klubu při našich výtvarných kurzech vznikaly pohádkově vypadající výrobky. Zájemci si ozdobili trička, tašky pomocí sítotisku a malovali
obrázky na plátno.

ZVE ZÁJEMCE DO KLUBU V KNIHOVNĚ
(AREÁL MŠ) KAŽDOU STŘEDU OD 9.00 HOD.

BÝVALÉ AUTO SDH STRÁŽOV SLOUŽÍ DNES V RUMUNSKU
NA SVÉM ČUNDRU PO RUMUNSKU ZAVÍTAL MAREK HOSNEDL TAKÉ DO VESNICE
GERNIK, KDE SE VYFOTOGRAFOVAL S NAŠÍM STARÝM HASIČSKÝM AUTEM

12. 9.
19. 9.
26. 9.
3.10.
10.10.
17.10.
24.10.
31.10.
7.11.
14.11.
21.11.
28.11.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

nemoci štítné žlázy (prof. Šterzl)
vycházka na Klenovou
kosmetika
posezení u kávy
výrobky z pedigu (E. Schovancová)
posezení u kávy
poznávací zájezd
tvořivá dílna (J. Javorská)
výrobky z pedigu (E. Schovancová)
posezení u kávy
strážovská historie (J. Rousek)
posezení u kávy

LOUPEŽNÍK RUMCAJS
A MAKOVÁ PANENKA
PŘI NÁVŠTĚVĚ KNIHOVNY

