
Konečné pořadí turnaje: 

1. místo: Karel Soukup – Štěpán Presl 
2. místo: Radek Holub – Standa Ebenstreit 
3. místo: Jan Kalivoda – Tomáš Kalivoda 
4. místo: Aleš Presl – Jan Duda 
5. místo: Josef Soušek – Karel Cíl 
6. místo: Václav Soušek – Jindra Schovanec 
7. místo: Martin Valdman – Bob Kalivoda 
8. místo: Pavel Žatko – Zdeňka Žatková 

 

ÚSPĚŠNÝ TENISOVÝ TURNAJ 
Členové oddílu stolní-
ho tenisu Sokola Strá-
žov uspořádali v so-
botu 29. září 2012  
II. ročník turnaje ve 
velkém tenisu ve čtyř-
hře. Přihlásilo se 14 
tenistů. 

Pořadatelé po zkuše-
nostech z prvního roč-
níku rozdělili p řihlá-
šené jednotlivce podle 
věku do 2 skupin po 
sedmi hráčích. V prv-
ním koši se sešli mladí 
– od nejmladšího Ale-
še Presla, ve druhém 
koši se ocitli ti dříve 
narození – s nejstarším účastníkem Karlem Cílem. Protože však těch mladších byla 
většina, tak ve druhém koši byla i řada těch mladších. A tak následné losování svedla 
dohromady zajímavé dvojice - například: Karel Soukup a Štěpán Presl nebo Honza  
a Tomáš Kalivodové. Po skončení losování se do turnaje zapojili i Venca Soušek a Jindra 
Schovanec, kteří vytvořili nejstarší dvojici turnaje, když dali dohromady 126 let. Tím byl 
uzavřen počet účastníků na 8 dvojic. 

Hrálo se systémem každý s každým na tři vítězné gamy. Po odehrání všech utkání byl 
podle pořadí v tabulce sestaven pavouk a pokračovalo se systémem „play off “. Prvním 
kolem (čtvrtfinálem) úspěšně prošly do semifinále dvojice: Karel Soukup – Štěpán Presl 

proti Aleš Presl – Jan Duda, Jan 
Kalivoda – Tomáš Kalivoda proti Ra-
dek Holub – Standa Ebenstreit. Finá-
lový boj byl vyrovnaný. Z vítězství se 
radovali Karel Soukup a Štěpán Presl. 

Kvalitní práci během celého turnaje  
(i za deště) odváděli rozhodčí. Rozho-
dovali přesně a objektivně. Ředitel 
turnaje nemusel řešit žádné protesty. 

Jind řich Schovanec 
 

 
 
 
 

 
 

 

SVATOVÁCLAVSKÁ JÍZDA SE VYDAŘILA 
V pátek 28. září 2012 měli všichni, kteří se sešli na strážovském náměstí, nevšední 
podívanou. Desítky jezdců, koní, kočárů, bryček a dalších povozů se již po dvanácté 
vydaly na tradiční Svatováclavskou jízdu. Trasa tentokrát vedla z Janovic nad Úhlavou 
k nám do Strážova. Hlavním organizátorem této oblíbené akce je Dobrovolné sdružení 
chovatelů a přátel koní Domažlicka a Klatovska, jehož člen Václav Toman ze Zahorčic 
měl největší podíl na tom, že „koňáci“ přijeli letos právě k nám.  

Na zcela zaplněném náměstí ve Strážově, kde byl připraven hudební program, přivítal 
jezdce a povozy v čele s knížetem Václavem starosta města ve stylovém kostýmu. 
Slavnostní požehnání provedl místní farář Ryszard Potęga. K úspěchu akce přispělo  
i pěkné podzimní počasí, díky kterému se XII. Svatováclavská jízda zařadila mezi jednu 
z nejvýznamnějších strážovských akcí letošního roku. Pamětníci 
dokonce tvrdí, že tolik koní najednou už desítky let na místním 
náměstí neviděli, snad naposledy při dožínkách v roce 1945. 

Organizační dohled nad trasou koňského průvodu a občerstvení 
účastníků bravurně zvládli strážovští hasiči. Financování akce 
proběhlo v rámci Dispozičního fondu ČR - Bavorsko. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALISTÉ RADEK HOLU B, KAREL SOUKUP, ŠT ĚPÁN 
PRESL A STANDA EBENS TREIT 

SVATÝ VÁCLAV SE SVÝM DOPROVODEM VJÍŽDÍ NA STRÁ ŽOVSKÉ NÁMĚSTÍ 
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KAŠOVKA 
 6. října 2012 

foto: Tomáš Truneček,  
Lukáš Grössl a Josef Rousek 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

    

    

 

Vypadá to, že minulé kolo naší soutěže bylo 
příliš obtížné, neboť se tentokrát zapojili pouze 
tři soutěžící. Všichni správně odpověděli, že 
uvedená nemovitost stojí v Brtí. Někteří ještě 
upřesnili, že se jedná o čp. 15, kde se po 
chalupě říká „u Hanžlíků“. Vyhrát však může 
pouze jeden, proto byl ze správných odpovědí 
vylosován výherce – Dagmar Skálová z Lomce, 
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  
15. ledna 2013 do schránky v průjezdu radnice. 

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

SOUTĚŽNÍ KUPÓN  (OBČASNÍK Č. 58) 
 

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

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

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

STYLOVÉ VÁNOČNÍ ČEPIČKY NOSIL 
V ADVENTNÍ DOBĚ TAKÉ PERSONÁL 

MÍSTNÍHO OBCHODU 

NA SVÉ ČTYŘKOLCE ZDE ŘÁDIL TAKÉ 
LIBOR SCHWARZ 

VÁCLAV FAUST  ML. NA JEDNÉ  
Z TERÉNNÍCH PŘEKÁŽEK  

SILNÉ ZASTOUPENÍ  
MĚLA TAKÉ OBORA 

V KATEGORII 
TRAKTORŮ 

ZVÍTĚZIL 
ZDENĚK KOLÁ Ř 



KULTURNÍ PŘEHLED 
SOKOLOVNA STRÁŽOV 

22.12. Zábava skupiny Brutus 

31.12. Silvestr – Ukradený vjecy 

19. 1. Myslivecký ples – kapela V. Žákovce 

 8. 2.  Ples SDH Víteň – kapela Orion 

 9. 2.  Tradiční masopustní průvod a zábava 

16. 3.  Ples SDH Strážov – kapela BK Band 
 

 
 

 
Ani dnes nezapomeneme blahopřát 
našim jubilantům. Vše nejlepší, 
hodně štěstí, zdraví a životního elánu 
přejeme oslavencům měsíců říjen  
a listopad letošního roku. 
 

Dagmar Fraňková ze Strážova 
18. října 2012 – 80 let 

Marie Holubová ze Strážova 
3. listopadu 2012 – 80 let 

Barbora Königová ze Strážova 
4. listopadu 2012 – 80 let  

MUDr. Otto Kaskoun ze Strážova 
5. listopadu 2012 – 95 let  

Jaroslav Polák z Lukavice 
10. listopadu 2012 – 90 let  

Marie Morongová z Opálky 
20. listopadu 2012 – 75 let  

 

� Každý někdy zatouží dozvědět se 
něco o svých předcích. V nejedné 
rodině se občas řeší otázky typu: 
odkud přišel do Strážova náš 
pradědeček, kdo asi před léty bydlel v naší staré chalupě nebo kolik sourozenců měla 
babička? Na všechny tyto otázky lze najít odpovědi ve starých matričních knihách. Od 
letošního podzimu je elektronická verze historických matričních knih Strážova  
a okolních obcí k dispozici na internetové adrese www.actapublica.eu. Možná vás 
pátrání po předcích zaujme natolik, že o dlouhých zimních večerech sestavíte dokonce 
svůj vlastní rodokmen. 

� Vánoce se nezadržitelně blíží. Nevíte-li si rady s vhodným vánočním dárkem pro vaše 
blízké, nabízíme možnost vystavení poukázek na odběr pohonných hmot  
u Strážovské čerpací stanice. Bližší informace podá a objednávky poukázek přijímá 
obsluha naší čerpací stanice.  

� Konec roku je vždy časem, kdy se dovídáme nemilé zprávy o plánovaném zvyšování 
cen energií, potravin a dalšího zboží. S jednou takovou zprávou přicházíme tentokrát  
i z radnice, neboť dojde ke zvýšení místního poplatku za odpady. Zvýšení není 
naštěstí nikterak razantní. Trvale bydlící příští rok zaplatí 500 Kč za osobu, majitelé 
rekreačních chat a chalup 600 Kč za objekt. Ani zvýšení sazby nepokryje skutečné 
náklady na svoz, které jsou u nás skoro dvojnásobné oproti vybraným poplatkům. 

 
Vážení spoluobčané, 

opět je tu konec roku. Ten, který měl číslovku 
2012, byl pro Strážov tak trochu mimořádný. Získali jsme v jeho průběhu titul „Vesnice 
Plzeňského kraje“ a úspěšně zakončit se podařilo mimo jiné kompletní rekonstrukci uliček 
na Hradčanech. Je dobře, že se nám v uplynulých letech podařilo revitalizovat podstatnou 
část historického jádra za pomoci evropských a státních dotací, neboť budoucnost 
dotačních programů není z pohledu žadatelů vůbec růžová. 

Upřímnou radost mám z vydařených kulturních, společenských a sportovních akcí, které se 
na Strážovsku v průběhu uplynulého roku uskutečnily. Velký ohlas měl „železný hasič“, 
„svatováclavská jízda“ i „offroad maratón“. Každý, kdo někdy něco podobného pořádal, 
si dokáže představit, kolik námahy za přípravou podobných akcí stojí. Chtěl bych tedy 
všem, kteří se podílejí na jejich organizaci a zabezpečení, poděkovat a popřát hodně sil 
v další záslužné práci. 

A co si přát do nového roku. Přejme si všichni, aby se i rok 2013 mohl do strážovské 
kroniky zapsat tím nejlepším písmem. Ať se nám tu všem dobře žije a ať každý Strážovák 
může být i nadále hrdý, že pochází z kraje pod Prenetem a nemusí se za svůj domov stydět. 

Také já osobně Vám všem přeji pohodové prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, úspěchů 
a hlavně zdraví v novém roce. 

Ing. Josef Rousek 
 

SENIOŘI VYZKOUŠELI NOVÉ ŽIDLE 
Ve středu 5. prosince 2012 
se ve strážovské sokolovně 
uskutečnilo tradiční před-
vánoční setkání místních se-
niorů. Pro více než 160 pří-
tomných byl na úvod při-
praven kulturní program. 
Veliký ohlas mělo muziká-
lové vystoupení dětí z míst-
ní mateřské školy, nemenší 
potlesk si vysloužil také 
pěvecký sbor základní školy 
z Blížejova pod vedením 
strážovské rodačky Mgr. 
Blaženy Konfrštové. K tan-
ci a poslechu vyhrávala kapela Kolovanka Zdeňka Trefance. O zajištění obsluhy  
a občerstvení se tradičně postarali členové místní sokolské jednoty. 

Ještě jednu premiéru letošní setkání důchodců zaznamenalo, neboť zde poprvé byly 
využity nové židle a stoly. Kompletní výměna židlí a stolů, po které bylo již několik let 
oprávněně voláno, mohla být realizována díky dotaci z Programu rozvoje venkova ČR. 
Kvalitní a vkusně provedený nábytek dodalo lukavické truhlářství Vladimíra Rendla. 

ADVENTNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ MÁ VE STRÁŽOVĚ 
DLOUHOLETOU TRADICI 



N E J L E P Š Í  K O L Á ČE  J S O U  ZE  ST R Á Ž O V A  
V sobotu 15. září proběhlo  
v Luhačovicích vyhlášení 
celostátního kola Vesnice 
roku 2012. Strážov postoupil 
mezi třináct finalistů (kraj-
ských vítězů), jakožto zá-
stupce Plzeňského kraje. Na 
mety nejvyšší jsme však  
v těžké konkurenci nedosá-
hli. Vesnicí roku 2012 České 
republiky se stala obec Řepi-
ce na Strakonicku. Na dru-
hém místě skončila obec 
Tvarožná Lhota z Hodonín-
ska, třetí příčka patří obci Křižánky z okresu Žďár nad Sázavou. S prázdnou jsme však  
z Luhačovic neodjížděli, neboť jsme všechny převálcovali v tzv. koláčové ceně, což je 
ocenění hodnotitelské komise za nejlepší koláče. Ty strážovské byly dílem paní Michaely 
Vacínové a zvítězily na plné čáře! Příjemnou povinností pak byla účast na slavnostním 
vyhlášení, které se uskutečnilo ve vítězné vesnici - v jihočeské Řepici. Každopádně zlatá 
stuha z krajského kola soutěže je pro nás mimořádným úspěchem, který oceňuje snahy 
a přičinění všech občanů o to, aby Strážov byl dobrým místem pro život. 

Všichni vítězové krajských kol pak byli ve čtvrtek 6. prosince pozváni do Prahy. Strážov 
zde zastupovali starosta spolu s místostarostou.  
Ráno nás čekalo přijetí u předsedy Senátu. Poděkování za úspěšnou účast v soutěži nám 
vyslovili zástupci všech čtyř vyhlašovatelů. Poté jsme se odebrali na Pražský hrad na 
setkání s prezidentem České republiky. Václav Klaus nás přivítal v dobré náladě a pobavil 
vtipnými komentáři. Venkovu jako celku složil poklonu a ocenění všech přítomných 
nazval důkazem toho, že svou práci dělají dobře a svědomitě. Po osobní gratulaci  
a pozdravení se všemi přítomnými následoval slavnostní přípitek a po oficiální části 

v přijímacím sále proběhla 
neformální rozprava v prezi-
dentském salónku. Odpoled-
ne nás pak milými slovy při-
jala v Poslanecké sněmovně 
její předsedkyně Miroslava 
Němcová a každému předala 
knihu a pamětní list.  
Touto slavnostní adventní 
akcí byla zakončena naše 
první a velice úspěšná účast  
v soutěži, která přinesla 
Strážovu veliké zviditelnění  
a ocenění práce nejen vedení 
města, ale všech občanů. 

VÝSTAVA OBRAZŮ AKADEMICKÉHO MALÍŘE VÁCLAVA SOUŠKA VÝSTAVA OBRAZŮ AKADEMICKÉHO MALÍŘE VÁCLAVA SOUŠKA VÝSTAVA OBRAZŮ AKADEMICKÉHO MALÍŘE VÁCLAVA SOUŠKA VÝSTAVA OBRAZŮ AKADEMICKÉHO MALÍŘE VÁCLAVA SOUŠKA  
Orlická galerie v Rychnově 
nad Kněžnou hostila v září 
a říjnu letošního roku 
v rámci již devátého roč-
níku akce s názvem „Pod-
zimní salón“ výstavu děl tří 
českých malířů. V repre-
zentačních sálech druhého 
patra Kolowratského zám-
ku bylo kromě Oldřicha 
Hlavsy a Jana Konůpka 
představeno také dílo aka-
demického malíře Václava 
Souška. Malíř, který svým 
životem i tvorbou patří 
Strážovsku a Šumavě, se 
tentokrát představil na 
druhé straně republiky.  

Zásluhu na tom má renomovaný rychnovský právník JUDr. Jiří Fuks, z jehož sbírky 
kolekce pochází. Doktor Fuks, předseda rychnovského okresního soudu, je prototypem 
sběratele, u kterého se mísí vášeň patriota s cílevědomým dokumentačním  
a popularizačním úsilím. Vystavená kolekce obrazů Václava Souška byla odborníky 
hodnocena jako velice vyvážená a kvalitní. Nejen dílo akademického malíře Souška, ale 
vlastně celé Strážovsko, se touto výstavou dostalo do povědomí lidí z druhého konce 
republiky. Bylo by velice pěkné, pokud bychom podobnou výstavu obrazů našeho 
významného rodáka jednou v budoucnu dokázali uspořádat i ve Strážově.  
 

NA OPÁLCE OPĚT ŘÁDILI ŠACHISTÉNA OPÁLCE OPĚT ŘÁDILI ŠACHISTÉNA OPÁLCE OPĚT ŘÁDILI ŠACHISTÉNA OPÁLCE OPĚT ŘÁDILI ŠACHISTÉ         
Na Opálce se letos na konci října konal již sedmý ročník 
turnaje s názvem “Opálecký ŠACH“. Tentokrát se pre-
miérově turnaj rozdělil do dvou kategorií. Dětská kategorie 
navázala na letní šachovou školu, jejíž absolventi tvořili 
převážnou část účastníků. 

Medaile si mezi dospělými odvezli následující šachisté:  
1. Pavel Rousek,  
2. Jan Kašpar,  
3. Karel Pretl.  

V dětské kategorii byl výsledek následující:  
1. David Váňa,  
2. Radek Holub,  
3. - 4.  Daniel Šmalcl a Richard Váňa.    

VYHLÁŠENÍ NA KOLONÁD Ě V LUHAČOVICÍCH 

PŘIJETÍ U PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 

DOKTOR JIŘÍ FUKS, Z JEHOŽ ROZSÁHLÉ SBÍRK Y 
OBRAZY AKADEMICKÉHO MALÍ ŘE SOUŠKA POCHÁZÍ  

DAVID VÁŇA 



    

    

    

    

    

 
PODZIMNÍ  VÍTÁNÍ  OBČÁNKŮ 
Pět dětí (tři děvčata a dva chlapce) přivítala Občanská komise při Městském úřadu ve 
Strážově na druhém letošním vítání občánků. Na podzimním vítání občánků, které se 
uskutečnilo v sobotu 17. listopadu 2012, byli přivítáni následující novorozenci: Václav 
Uldrych z Vítně, Nikola Kolrosová ze Strážova, Adriana Urbanová ze Strážova, Marek 
Bušek ze Strážova a Eliška Soušková ze Strážova. 

    

 

Keramický kroužek při ZŠ Strážov Keramický kroužek při ZŠ Strážov Keramický kroužek při ZŠ Strážov Keramický kroužek při ZŠ Strážov 

děkuje všem seniorům, kteří zakoupením děkuje všem seniorům, kteří zakoupením děkuje všem seniorům, kteří zakoupením děkuje všem seniorům, kteří zakoupením 

dětských výrobků podpořili nákup dětských výrobků podpořili nákup dětských výrobků podpořili nákup dětských výrobků podpořili nákup 

materiálu pro další činnost.materiálu pro další činnost.materiálu pro další činnost.materiálu pro další činnost.    

VYŠEL STRÁŽOVSKÝ KALENDÁ Ř N A ROK 2013  
S kresbami strážovského malíře Romana Souška se 
pravidelně můžete seznamovat v rámci pouťových 
výstav. Na základě četných žádostí místních patriotů 
se mladý malíř rozhodl vydat kalendář na rok 2013 
sestavený právě z kreseb s tématem Strážovska. Ori-
ginální nástěnný kalendář formátu A3 obsahuje velice 
precizně zpracované kresby mnoha strážovských 
památek a dalších zajímavých zákoutí. Kromě jiného 
je zde celkový pohled na náměstí, kostel sv. Jiří či 
historická podoba dnes již neexistující synagogy. 
Kalendář si můžete zakoupit za 120 Kč na strážovské 
radnici nebo přímo u jeho autora. Prodej proběhne 
také v rámci vánočního zpívání u stromku. 

V souvislosti s aktivitami Romana Souška je potřeba 
ještě zmínit skutečnost, že veškeré vybrané vstupné  
z pravidelných výstav je vždy v plné výši 
poskytováno na nákup výtvarných potřeb místní 
mateřské školy. Celkově se jednalo již o více než sedm tisíc korun, za což autorovi patří 
veliké poděkování. 
 

STRÁŽOVSKÉ KRAJK Á ŘSTVÍ SE PREZENTUJE 
Městská knihovna Janovice nad Úhlavou vás zve na výstavu „Vánoce v krajce“, která 
probíhá od 3. prosince 2012 do 4. ledna 2013 v prostorách tamní knihovny. Výstavu 
připravily děti z kroužku paličkování při ZŠ Strážov. Od 7. do 18. ledna 2013 budete mít 
možnost si výstavu prohlédnout ve Strážově – v budově I. stupně ZŠ v odpoledních 
hodinách po vyučování. 

Strážovské krajkářství bylo také tématem dalšího dílu seriálu Českého rozhlasu s názvem 
"Řemesla na západě Čech". V pořadu, který připravil redaktor Lukáš Milota, vystoupila 
veliká strážovská propagátorka paličkování Jitka Jiříková a také některé místní krajkářky 
včetně těch nejmladších. Živé vysílání proběhlo opakovaně na počátku října. Pokud jste 
pořad zmeškali, můžete si jej dodatečně poslechnout na internetových stránkách Českého 
rozhlasu Plzeň.  
 

ROK 2012 PŘINESL MIMOŘÁDNOU ÚRODU OVOCE 
Letošní úroda ovoce, zejména jablek, byla na Strážovsku silně nadprůměrná. I když se 
samozřejmě našly lokality, kde ovoce díky jarním mrazíkům bylo méně. O mimořádné 
úrodě svědčí také rekordní množství zájemců o moštování. Během šesti podzimních sobot 
se v moštárně místní organizace zahrádkářů ve Strážově podařilo vymoštovat zhruba deset 
tisíc kilogramů jablek a hrušek. Více než 120 spokojených zákazníků ze širokého okolí si 
ze strážovské moštárny odvezlo okolo pěti tisíc litrů kvalitního moštu. Strážovská 
moštárna, která má v širokém okolí bezkonkurenční ceny, funguje díky obětavé práci 
členů místního zahrádkářského spolku. 

ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMKU NA NÁMĚSTÍ 
 

� neděle 23. prosince 2012 od 17.00 hod.  

� koledy a další váno ční písn ě  
v podání místních d ětí a mužského 

pěveckého sboru  

� sva řené víno zajišt ěno  

� on-line p řenos na internetu  

 

“PF – 2013“ 
Hodně štěstí a zdraví do nového roku, 

krásné prožití vánočních svátků, 
přeje Bc. Stanislav Kalivoda, 

Česká pojišťovna, agentura Klatovy. 
 

SPOLEČNÁ FOTOGRAFIE VŠECH PĚTI OBČÁNKŮ A JEJICH RODIČŮ 



VÝSLEDKY VOLEBVÝSLEDKY VOLEBVÝSLEDKY VOLEBVÝSLEDKY VOLEB    
Na podzim letošního roku proběhly na úze-
mí České republiky hned dvoje volby. Jed-
nak se volilo nové vedení krajů a zároveň 
proběhly volby do třetiny senátu. A jak 
vlastně volby ve Strážově dopadly? 

Krajské volby vyhrála ve Strážově ČSSD 
(29 %), před ODS (27 %) a KSČM (18 %). 
Volební účast byla 37 % oprávněných voli-
čů. Kandidáti, kteří u nás získali nejvíce 
preferenčních hlasů: JUDr. Jiří Pospíšil - 
ODS (43), Mgr. Rudolf Salvetr - ODS (24), 
Eva Uldrychová - ČSSD (18), RSDr. Jan 
Rejfek - KSČM (16), Bc. Igor Jakubčík - 
ČSSD (16), Milan Chovanec - ČSSD (15). 

V prvním kole senátních voleb získal ve 
Strážově nejvíce hlasů oční lékař MUDr. 
Michal Janek (88), druhý skončil klatovský 
starosta Mgr. Rudolf Salvetr (78), třetí Jan 
Látka z Domažlic (69), čtvrtý dešenický 

starosta RSDr. Jan Rejfek (55), pátá senátorka JUDr. Jiřina Rippelová (51) a šestý 
profesor MUDr. Ivan Šterzl (12). K volbám přišlo 37 % oprávněných voličů.  

V druhém kole voleb do Senátu ČR přišlo ve Strážově 22 % oprávněných voličů. 
Klatovský starosta Mgr. Rudolf Salvetr získal u nás 121 hlasů, protikandidát Jan Látka  
z Domažlic pak 113 hlasů. Na základě výsledků z celého senátního obvodu se novým 
senátorem pro Klatovsko a Domažlicko stává Jan Látka (ČSSD).  
 

 

P O D ĚK O V Á N Í  V O L I Č ŮM  

Voličům ve Strážově chci touto cestou srdečně poděkovat za 

podporu, kterou mi dali ve volbách do Senátu. Vašeho hlasu si 

velice vážím a vnímám ho jako závazek pro svou další práci 

pro Vás v Poslanecké sněmovně PČR. I nadále budu hájit 

Vaše zájmy a prosazovat slušnou a poctivou politiku. 

Váš MUDr. Michal Janek, o ční léka ř a poslanec PS P ČR  

P RVNÍ ROČNÍ K OFFROA DP RVNÍ ROČNÍ K OFFROA DP RVNÍ ROČNÍ K OFFROA DP RVNÍ ROČNÍ K OFFROA D  MA RA TÓNU MA RA TÓNU MA RA TÓNU MA RA TÓNU     
Strážovští Bahňáci uspořádali na počátku října na své nové trati v Kašovce amatérský 
offroad maratón. Akci předcházela spanilá jízda malotraktorů domácí i tovární výroby po 
Strážově. V pravé poledne byl pak na vzorně upravené trati odstartován urputný boj 
v jednotlivých kategoriích: fichtly, čtyřkolky, motorky, traktory, sajdkáry. Z místních 
závodníků na stupně vítězů vystoupili: Petr Maxa (3. místo – fichtl), Dominik Slouka  
(3. místo – čtyřkolky – děti), Zdeněk Kolář (1. místo – traktory) a Karel Vítovec (3. místo 
– traktory). Velice vydařená akce s hojnou účastí soutěžících i diváků byla podpořena 

krásným podzimním počasím.  

Organizačně náročnou akci zvládli 
pořadatelé (Václav Faust, Karel Víto-
vec a Zdeněk Procházka) na jedničku. 
Fotografie z offroad maratónu najdete 
v jiné části našeho zpravodaje. 

  

 

� V pátek 21. prosince 2012 od 19.30 hod. proběhne v restauraci TUTY 
promítání expedičního dokumentu o dětské výpravě na čtyřkolkách, 
které se zúčastnily děti ze Strážova a Zahorčic v srpnu letošního roku. Zvané 
je i dětské publikum.  

� TJ Sokol Strážov Vás srdečně zve na turnaj ve stolním tenisu „Vánoční 
pálka", který se koná ve středu 26. 12. 2012 v sokolovně ve Strážově. 

 
I MAMINKY S DĚTMI BUDOU MÍT SVŮJ KLUB  
Milé maminky, ve spolupráci s Městem Strážov Vám nabízíme možnost pravidelného 
"randění" s Vašemi ratolestmi ve věku 0-3 roky v nově vznikajícím Baby klubu 
STONOŽKA. Dopřejte si příjemnou změnu v každodenním stereotypu a přijďte si s dětmi 
do klubu zahrát, zacvičit nebo jen tak "pokecat" a podělit se s ostatními  maminkami  
o starosti a radosti související s výchovou dětí. "Těhulky" vítány. Bližší informace: 
marketa.furbacherova@seznam.cz nebo tel. 777 906 278. 

JEDNÍM Z VOLIČŮ BYL TAKÉ PAVEL 
JIŘÍK ZE ZAHORČIC, KTERÝ 

TENTOKRÁT ZÁROVEŇ PŮSOBIL 
JAKO ČLEN VOLEBNÍ KOMISE 

SPANILÁ JÍZDA 
MALOTRAKTOR Ů TOVÁRNÍ  

I DOMÁCÍ VÝROBY  
PO STRÁŽOVĚ, PŘI NÍŽ  

BYLO K VIDĚNÍ NEJEDNO 
RARITNÍ VOZIDLO 



    

    
    

ŘÍJENŘÍJENŘÍJENŘÍJEN – Přesně před 150 roky (v říjnu 1862) byla zhotovena kamenná kašna na 
náměstí. Dílo na objednávku správy obce tenkrát za 450 zlatých vyrobil Václav Kvíčala, 
kamenický mistr ze Stříbrných Hor. Podstavec kašny na náměstí stojí dodnes, avšak 
v první polovině 20. století byla kašna přestavěna na pomník padlých. 

LISTOPADLISTOPADLISTOPADLISTOPAD – Nedávno uplynulo 40 let od doby (10. listopadu 1972), kdy byla 
dokončena stavba bazénu nového strážovského koupaliště.  Na stavbu bazénu pak na 
břehu Městišťského potoka v dalších letech navázaly další investice v podobě 
doprovodného zázemí a ubytovacího zařízení.  

PROSINECPROSINECPROSINECPROSINEC – Bude tomu již 160 let (5. prosince 1852), kdy vypukl ve 
Strážově veliký požár.  Oheň tenkrát vyšel po jedné hodině odpoledne z kovárny Jana 
Denka v č.p. 136. V mžiku zachvátil a zničil celý střed města. Vyhořelo 21 obytných 
stavení, 15 stodol a 10 chlévů. Poškozených rodin bylo téměř pět desítek. 
 

 
Strážova na Šumavě. V minulém roce byl zdejší starobylý chrám Páně sv. Jiří 
prodloužen o 8 m.  Po 50 let jednalo se o přístavbu kostela, bylo to snahou všech 
zdejších farářů, ale vždy z toho sešlo, neboť úhrada nákladu byla vždy kamenem 
úrazu. Kostel byl malý a jeho rozšíření bylo nutné. Bohu díky, loni došlo ke přístavbě 
kostela, když úhradu nákladu v obnosu Kč 52.250 byla opatřena u patronátního 
úřadu při ředitelství státních lesů a statků v Třeboni, složena a osadníci písemně se 
zavázali, že dají potřebné povozy in natura. Předsíň kostela a schody na kůr z venku 
byly odstraněny, poněvadž hyzdily vzhled kostela. Zároveň byl kostel celý zevně  
i uvnitř opraven a dána nová krytina. Opravena též fara a hospodářské budovy. 
Stavební práce zadal patronátní úřad fě Viktor Chmelík, mistr zednický a tesařský 
v Janovicích n. Úhl. Vnitřní renovaci kostela, oltářů a celého vnitřního zařízení zadal 
duch. správce kostela fě Jar. Major, nyní nást. Jiří Jelínek, z Prahy. Vnitřek kostela 
tvoří jeden harmonický celek. Vše září čistotou a krásou. Není proto divu, že bývá 
v neděli naplněn a na větší svátky namačkán a ozývají se hlasy osadníků, že měl býti 
ještě větší. Po vykonaných opravách byl náš chrám Páně posvěcen v pondělí 
velikonoční, dne 29. března, zdejším farářem Ferd. Kalivodou za asistence dpp. Fr. 
Balíka, bisk. vik. sekretáře z Bezděkova, Fr. Boudala, adm. z Čachrova a zdejšího 
faráře v. v. Václava Fremutha a obrovského zástupu věřících.  Pak byla posvěcena 
ještě křížová cesta, která na farní půdě odpočívala 36 let. Nyní byla vyčistěna, 
obnovena a jest jako nová. Velikostí i slohově pěkně zapadá do celkové harmonie 
kostela. Dosavadní křížová cesta byla uložena na půdu a bude prodána, neboť 
velikostí hodí se do menšího kostela nebo větší kaple. 

Hlas lidu – 16. dubna 1937 

 

STRÁŽOVÁCI OBDRŽELI VÝZNAMNÉ OCEN ĚNÍ 
Dne 9. listopadu 2012 převzali 
nejvyšší ocenění „Zasloužilý hasič“ 
pan Josef Fürbacher a pan Alfréd 
Korschinský. Vyznamenání obdrželi 
v centru hasičského hnutí v Přiby-
slavi z rukou starosty ÚSH ČMS ing. 
Karla Richtera. Vyznamenaným 
poblahopřál i náměstek starosty ÚSH 
ČMS Lubomír Janeba a vedoucí 
aktivu Zasloužilých hasičů při ÚSH 
ČMS bratr Josef Netík. Dále jim 
poblahopřál starosta OSH ČMS 
v Klatovech Josef Veith a náměst-
kyně OSH ČMS v Klatovech Zdeňka 
Hošťálková. 

Před vlastním převzetím vyzname-
nání si všichni prohlédli hasičské 
muzeum, které je v prostorách Centra hasičského hnutí v Přibyslavi. Vyznamenaným 
blahopřejí všichni hasiči a hasičky SDH Strážov.                               

Karel Fürbacher, starosta SDH Strážov  

HASIČI RADÍ, CO DĚLAT, ABY U VÁS NEHO ŘELO 
Základem požární bezpečnosti komína je jeho pravidelné čištění a kontrola. Podle nařízení 
vlády č. 91/2010 Sb. si může čištění spalinových cest a běžně používaných spotřebičů na 
pevná paliva do 50 kW (v rodinném domku) provádět vlastník sám. Kominík musí být 
přizván nejméně 1 x za rok na kontrolu komína, o které je povinen sepsat písemnou 
zprávu. Nezapomeňte - i topidla mohou způsobit požár, proto je podle návodu výrobce 
nechte včas zkontrolovat. Topidla na plyn musí být zkontrolována nejméně 1 x za 3 roky.  
V poslední době je moderní zateplování domů a utěsňování oken. Nezapomeňte, že každé 
hoření, to znamená i topidla na pevná a plynová paliva – krbová kamna, plynový kotel 
nebo karma - potřebují dostatečný přívod kyslíku. Když nebude zajištěný dostatečný 
přívod vzduchu, může se obrátit komínový tah, budou vám kouřit kamna, a můžete se  
i přiotrávit.                                                 za preventisty SDH Strážov – Karel Fürbacher  

 

 
SDH Strážov přeje všem svým členům a příznivcům klidné prožití 

vánočních svátků a vše nejlepší v novém roce 2013. 

ZASLOUŽILÍ HASI ČI ZE STRÁŽOVA  
A. KORSCHINSKÝ A J. FÜRBACHER 



 

1.  

 
2.2.2.2.         

 

Čti, žij zdravě! – V říjnu se 
uskutečnil 16. ročník celostátní akce Týden 
knihoven. Letošní motto znělo: „Čti, žij 
zdravě!“. Naše knihovna se také k Týdnu 
knihoven připojila a proběhlo zde několik 
akcí: výstava knih na téma Zdraví, 
přednáška pro seniory - Energie potravin  
a výtvarný kurz pro děti z MŠ Strážov – 
Šnekiáda. Výtvarné kurzy pokračovaly  
i v Junior klubu, kde si dívky tentokrát 
vyrobily hedvábné, saténové náhrdelníky.  

 

Univerzita třetího věku 
– Dne 16. 10. 2012 naši knihovnu 
navštívila Ing. Klára Nehodová z České 
zemědělské univerzity v Praze, která u nás 
zahájila Virtuální univerzitu třetího vě-
ku. Projekt je určen především pro vzdě-
lávání seniorů v regionech, kteří se nemo-
hou zúčastňovat přednášek prezenční 
formou v sídlech vysokých škol a univerzit. Virtuální univerzitu třetího věku ve 
Strážově navštěvuje 18 "studentů" a naším prvním kurzem je Astronomie.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OKÉNKO MÍSTNÍ KNIHOVNY 

A SENIOR KLUBU

 

ZVE ZÁJEMCE DO KLUBU V KNIHOVNĚ 

(AREÁL MŠ) KAŽDOU ST ŘEDU OD 9.00 HOD. 
 

 9.1. – posezení u kávy 

16.1. – návšt ěva u č. st řediska cukrá řů 

23.1. – posezení u kávy 

30.1. – výrobky z pedigu (E. Schovancová) 

 6.2. – posezení u kávy 

13.2. – solná jeskyn ě 

20.2. – solná jeskyn ě 

27.2. – posezení u kávy 

 6.3. – potisk tašek (J. Javorská) 

13.3. - posezení u kávy 

20.3. – p řednáška s promítáním (J. Rousek)

27.3. – posezení u kávy  

 

  

S VYROBENÝMI ŠNEČKY 
Z KNIHOVNY SE CHLUBÍ 

BARBORKA FIALOVÁ A PATRIK 
PRESL 

VESNICE DŘÍVE A DNES 

Ladislav Karas 

 

Z pradědečků žádný dnes, nepoznal by naší ves, 

dneska mladí, staří dobře se jim hospodaří. 

Krávy, koně mají po dřině, 

leží v létě v trávě, v zimě ve sněhu jako v peřině. 
 

Nač dneska stavět stáje nebo kravíny, 

když se hospodaří bez dřiny. 

Kravám dáme balík sena, adyje, 

ve strouze se napije. 

Dnes je doba taková, 

že na vesnici se prase, ovce ani koza nechová. 

Nikdo nechce ani kravici, 

raději si koupí mléko v krabici. 
 

To koukaly by naše mámy, 

že jsou masa plné krámy, 

koukaly by i naše babičky, 

že jsou v zimě k dostání živé kytičky. 

To koukali by staří hospodáři, 

jak se na vesnici daří. 

Peří už se nedere, 

z vlny už se neplete, 

to je dnes cizí, 

lepší je sednout si k televizi … 
 

Jestli budem hospodařit, jak to chce pan Veleba, 

nebude za chvíli ani na chleba. 

 

KRÁSNÝ SEN SVATÉHO JÁNA 

Josef Kodym 
 

 

Od dob, kdy z kamene byl vytesán, 

stojí tu ve Strážově Svatý Ján. 

Přečkal dny, noci radostné, ale i řadu kalných rán 

na místě před radnicí. – Dneska už starý pán. 

Letos má samou radost, ve své kamenné duši. 

Stojí na novém podstavci i nový šat mu sluší. 

Kol štíhlé lípy zelené, 

celé náměstí dlážděné, 

Hradčany také dlážděny, 

už žádné bláto na zemi. 

Lidé, co kolem chodívali mrzutí, neteční, 

chodí mu zpívat, s náladou sváteční. 

V zimě ho pozdravil masek rej, z jara postavili máj, 

dvě pouti zaplnily náměstí, skutečný dětský ráj. 

S podzimem přivítal Svatého Václava 

a před tím nevšední sláva, veliká oslava. 

Celý kraj přišel pozdravit sem světce kamenného, 

ocenit město malebné, pradávný domov jeho. 

Za jeho zády slavnostní prapor vlál, 

nejhezčí vesnicí na Plzeňsku Strážov se stal. 

I proto radost má v kamenné své duši 

jak srdce jeho Strážova veselým rytmem buší. 

Kéž vydrží ta radost po dlouhou řadu let, 

že lidi kolem vidí veselé, šťastné a s chutí pět 

o tom, že tady žijí rádi, 

že nebolí, když prchá jejich mládí 

a v pohodě a lásce prožijí každý den. 

Toto je jeho krásný SVATOJÁNSKÝ SEN. 

 

ŠNEČKA SI VYROBILA T AKÉ 
TEREZKA BOUBERLOVÁ 


