
PLAVECKÉ PŘEBORY 
Dne 2. března 2013 se zúčastnilo 5 členů 
Sokola Strážov přeboru Sokolské župy 
v plavání – Hanka Kalivodová, Jakub Koll-
ross, Lukáš Kalivoda, Marek Kessl a Jakub 
Kalivoda. Z Klatov přivezli 2 tituly pře-
borníka – Lukáš Kalivoda v kategorii mladší 
žáci - II a Jakub Kalivoda v kategorii do-
rostenci. Dobře si vedli i ostatní. Hanka 
Kalivodová v kategorii mladší žákyně  - I ob-
sadila 6. místo, shodně 5. místo vybojovali 
v kategorii mladších žáků - I Jakub Kollross  
a Marek Kessl v mladších žácích - III. 

Jind řich Schovanec 
 
 

SEDMÝ ROČNÍK TURNAJE OPÁLECKÁ DÁMA 
Po roce se na Opálce opět sešli hráči dámy z celého regionu. Stejně jako loni byl turnaj 
rozdělen do dvou kategorií. Vítězství v hlavním turnaji obhájil Miroslav Drastich  
z Klatov, kterého na stupně vítězů doprovodili bratři Pavel a Josef Rouskovi ze Strážova. 

Také školáci sváděli na šachovnici urputné bitvy. Nejvíce bodů nakonec získal Petr 
Hofman z Božtěšic. Loňský vítěz Filip Klátil ze Strážova letos obsadil druhou příčku  
a třetí skončil Radek Holub ze Strážova.  

 
 
 

 
 

 

 

AKCE O JARNÍ POUTI SVATÉHO JIŘÍ  
Strážovská pouť sv. Jiří, která se uskuteční o víkendu 27. – 28. dubna 2013, bude  
i letos doprovázena množstvím zajímavých akcí. Jejich přehled je zde:  

� V obřadní místnosti radnice budou k vidění obrazy mladého strážovského malíře 
Romana Souška. K dostání zde bude také autorův kalendář, přičemž část výtěžku z jeho 
prodeje je určena pro děti v místní mateřské škole.  

� V prostorách radnice budou zároveň vystaveny obrazy Davida Vichera z Kouta na 
Šumavě a dekorace z korálků, jejichž autorkou je Jana Tomanová ze Strážova. 
Dobrovolné vstupné na obě výše uvedené výstavy poputuje pro účely janovického 
Klokánku.  

� V zasedací místnosti radnice bude probíhat výstava fotografií Jitky Krouparové ze 
Strážova. Cyklus fotografií nese název „Dva a více, hoří mi (p)líce“. Na stejném místě 
budou též vystaveny výrobky z papírového pedigu Danuše Karasové ze Strážova. 
Všechny výstavy v prostorách radnice budou otevřeny v sobotu i v neděli od 13.00 do 
18.00 hod. 

� V budově prvního stupně místní školy bude vystavovat své obrazy klatovský malíř 
Alois Anderle. Autor obrazů vyrůstal v malířské rodině po boku svého otce  
akademického  malíře  Bedřicha Andrleho.  Výstava bude otevřena v sobotu i v neděli, 
vždy od 10.00 do 17.00 hod. 

� Tradičně samozřejmě bude po celý pouťový víkend strážovské náměstí rájem všech 
dětí, neboť zde budou umístěny oblíbené pouťové atrakce. 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 mimo-
řádně až ve 12.00 hod. Pouťovou mši bude celebrovat generální vikář Mons. Josef Žák. 

� 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 pátek od 17.30 hod. odehraje odložené mistrovské utkání krajské 
I.B třídy strážovské „áčko“ proti týmu ze Starého Smolivce. V sobotu od 10.00 hod. se na 
místním hřišti uskuteční turnaj starších přípravek. Mužské „béčko“ se v rámci okresní  
III. t řídy utká v neděli od 16.00 hod. doma s mužstvem z Kašperských Hor.  

ÚSPĚŠNÍ PLAVCI – SOUROZENCI 
JAKUB A HANKA KALIVODOVI 

ÚČASTNÍCI DĚTSKÉ KA TEGORIE – ZLEVA FILIP KLÁTIL, PETR HOFMA N, RADEK 
HOLUB, ADAM RENDL, DANIEL ŠMALCL A EDUARD BASTL 



°°°° 
FOTOGALERIE ZFOTOGALERIE ZFOTOGALERIE ZFOTOGALERIE Z    MASOPUSTNÍHO PRUVODUMASOPUSTNÍHO PRUVODUMASOPUSTNÍHO PRUVODUMASOPUSTNÍHO PRUVODU 

 
 
 
 
 
 

STRÁŽOV 
 9. února 2013 

foto: Jiří Jiřík a Jitka Denková 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

 

 
 

 
Minulé soutěžní kolo zaznamenalo 
rekordní počet správných odpovědí. 
Všech dvacet soutěžících odpovědělo, 
že na snímku byla bývalá rovenská 
hospoda „U Janků“, kde se také říká 
„na Poprdě“. Vítěze určil los. Stala se 
jím Karina Mazancová z Kolince. 
Šťastný výherce si může na radnici 
vyzvednout slíbenou odměnu. Pozná-
te-li, kde se nachází usedlost s historic-
kou branou z dnešní fotografie, vhoďte 

vyplněný kupón do konce května do schránky v průjezdu radnice.  

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

SOUTĚŽNÍ KUPÓN  (OBČASNÍK Č. 60) 
 

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

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

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

PANÍ UČITELKA PRVNÍ 
VÍTEŇSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY  

POLNÍ KUCHYNĚ OBORA 

STRÁŽOVSKÝ ASTERIX A OBELIX NÁVŠTĚVA Z CHODSKA  



 

Školní jídelna 
 

nabízí na prodej 

� 12 ks plastových kanystrů  
(objem 30 l) - 100 Kč/ks 

� 3 ks stáčecích kohoutů 
(cena 50 Kč/ks)  

 

Bližší informace ve škole. 

Jaroslava ŠtěpánováJaroslava ŠtěpánováJaroslava ŠtěpánováJaroslava Štěpánová    

zajišťuje zajišťuje zajišťuje zajišťuje     

PRAVIDELNÝ PROVOZ PRAVIDELNÝ PROVOZ PRAVIDELNÝ PROVOZ PRAVIDELNÝ PROVOZ     
FINANČNÍ PORADNYFINANČNÍ PORADNYFINANČNÍ PORADNYFINANČNÍ PORADNY        

    

v prostorách strážovské radnice.v prostorách strážovské radnice.v prostorách strážovské radnice.v prostorách strážovské radnice.    

Vždy vVždy vVždy vVždy v    pondělí od 13.00 do 17.00 hod.pondělí od 13.00 do 17.00 hod.pondělí od 13.00 do 17.00 hod.pondělí od 13.00 do 17.00 hod.    

Tel. 722Tel. 722Tel. 722Tel. 722    660 932660 932660 932660 932 

INFORMACE O DŮCHODOVÉ REFORMĚ 
1 – Průběžný důchodový systém – státní důchody 

2 – Dobrovolné důchodové spoření – reforma 

- Snížení sazby o 3% ze svého sociálního pojištění 

- Do 30.6. poslední možnost pro občany nad 35 let 

3 – Dobrovolné doplňkové penzijní spoření 

Každou středu v době od 14.00 hod. do 17.00 hod.  

na MěÚ Strážov 

Česká pojišťovna  a.s. agentura Klatovy 
Bc. Stanislav Kalivoda - Tel: 737165987 

 

 
Na začátku letošního roku oslavili svá životní 
jubilea další občané Strážovska. Také jim přejeme 
hodně štěstí a hlavně zdraví do dalších let. 

Karel Kalivoda ze Strážova 
8. února 2013 – 80 let 

Jana Krouparová ze Strážova 
8. března 2013 – 75 let 

Zdeňka Šimánková z Lukavice 
29. března 2013 – 80 let 

 
 

 
 

 
 

 

 

SDH Strážov a Město Strážov pořádají 

VEŘEJNÉ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ, 
které se uskuteční v pátek 12. dubna 2013  

od 19.00 hod. v restauraci  

„U Zlatého jelena“ ve Strážově. 

Odborný lektor autoškoly vás seznámí s novinkami v pravidlech silničního provozu  

a dalšími aktualitami v této oblasti. Akce je bezplatná, srdečně zveme veřejnost. 

 
 

Vážení spoluobčané, 

dnešní moje zamyšlení není bohužel vůbec veselé. 
V únoru letošního roku nám totiž zástupci České 
spořitelny a.s. oznámili, že s účinností od 1. července bude ve Strážově zrušena pobočka 
tohoto bankovního domu. Přiznejme si, že jsme tento krok mohli očekávat – vždyť naše 
spořitelna byla nejmenší v okrese. Dávno již bylo zrušeno zastoupení této banky ve větších 
městech - v Janovicích, Železné Rudě, Kašperských Horách, Plánici i Švihově. Přesto se 
s tím člověk těžko vyrovnává, vždyť „Kampelička“ u nás fungovala již od roku 1895. 
Slavnostní otevření se tehdy shodou okolností konalo taktéž 1. července. Proč právě teď 
má být zrušena, když banka s radostí oznamuje, že v loňském roce dosáhla historicky 
nejvyššího čistého zisku (více než 16 miliard korun)?  

Adresoval jsem v této věci nesouhlasný dopis generálnímu řediteli České spořitelny a.s.  
a informoval jej o našem prioritním zájmu zachování strážovské pobočky podložený 
podporou třech stovek občanů, kteří podepsali petici proti plánovanému kroku 
managementu banky. Odpovědí mi bylo, že celkový počet poboček v republice se nemění, 
jen se přesouvají do velkých měst. Co na to říct? Asi jen to, že tento argument Strážováky 
a další občany venkovských regionů, které dopadly stejně, moc nepotěší.  

Mohu Vám slíbit, že budeme ještě za strážovskou spořitelnu bojovat, i když 
pravděpodobnost úspěchu je již mizivá. Zároveň podnikáme i další kroky, které by 
vzniklou nepříjemnost alespoň trochu kompenzovaly. Je svoláno jednání o možnosti 
osazení bankomatu, zde však rozhodnutí závisí na finančních podmínkách, které nám 
banka nastaví. Jednáme také s Československou obchodní bankou a Poštovní spořitelnou 
o rozšíření služeb pro strážovskou veřejnost v prostorách České pošty. Bližší informace 
jsou na jiném místě našeho zpravodaje. Na závěr alespoň jedna pozitivní zpráva – 
pobočka pošty ve Strážově zůstává, přestože se mezi lidmi začaly šířit nepodložené fámy, 
že i ona by měla ukončit svůj provoz.  

Ing. Josef Rousek 
 

 

 

INFORMACE Z RADNICE: 

� Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době používaná vakcína pro očkování psů 
má dvouletou účinnost, nebude v letošním roce hromadné očkování zajišťováno.  

� Konec března byl termínem, do kdy je obecně závaznou vyhláškou o místních 
poplatcích stanovena splatnost poplatku za odpady a za psy. Přestože většina občanů 
svoji poplatkovou povinnost v termínu řádně splnila, našlo se několik poplatníků, kteří 
ještě nemají závazky vůči městu uhrazeny. Vyzýváme proto všechny, kteří zapomněli, aby 
toto neprodleně napravili. 

 



MMAASSOOPPUUSSTTNNÍÍ  PPRRŮŮVVOODD  SSEE  II  LLEETTOOSS  VVYYDDAAŘŘIILL  
Třetí ročník masopust-
ního průvodu byl ve 
Strážově ve znamení 
mrazivého počasí s ob-
časným sněžením. Pod-
mínky pro masky a di-
váky nebyly vůbec ide-
ální, přesto se akce set-
kala s velkým zájmem 
veřejnosti. Masek bylo 
letos cca 250. Tradičně 
přišlo i několik větších 
skupin, tentokrát to 
byli: Šmoulové, piráti, 
jeptišky z Opálky, prv-
ní víteňská základní ško-
la či Sněhurka a sedm 
trpaslíků. Lidé všech generací se v průvodu i na následné zábavě velice dobře bavili. 
Hasiči a sokolové vzorně zabezpečili lahodné občerstvení. Nezbytností, která na 
obnoveném strážovském masopustu nemůže chybět, je kolona starých povozů a všudy-
přítomná dobrá nálada a bujaré veselí. 

 

 

  
 

 

� O tom, že na Strážovsku žijí poctiví lidé, 
jsme se přesvědčili v době letošních 
velikonočních svátků. Bě-
hem víkendu totiž došlo  
ke ztrátě mobilního tele-
fonu a digitálního foto-
aparátu. Obě cenné věci se 
díky poctivým nálezcům 
(Zdeněk Denk ze Strážova 
a Karel Holub ze Strážova) 
dostaly ke svým majite-
lům. Oba si zaslouží veliké 
poděkování.  

� Již čtvrté setkání č lenů 
bývalého jednotného ze-
mědělského družstva a je-
jich rodinných příslušníků 
se uskutečnilo v sobotu 16. února 2013 v restauraci na náměstí ve Strážově. K tanci  
a poslechu tentokrát zahrála originální kapela Kůrovci z Kašperských Hor. Příjemné 
posezení, jehož organizátorem je Ladislav Karas ze Strážova, se protáhlo do pozdních 
nočních hodin.  

� Pravděpodobně již od května bude v kiosku autobusové zastávky ve Strážově 
otevřena „zmrzlinkovna“ . Nájemcem stánku bude Zdeňka Maier, která podobné 
zařízení úspěšně provozuje v Janovicích. 

� První dubnovou sobotu se konala výroční schůze místní tělocvičné jednoty Sokol. 
Tentokrát byla volební, přičemž starostou jednoty byl znovu zvolen Stanislav Ko-
pecký. Schůze se zároveň zú-
častnil nejstarší člen strážov-
ského Sokola – Karel Kalivoda, 
který se narodil v roce 1924, to 
bylo přesně v roce zahájení 
stavby místní sokolovny.  Nej-
starší sokol ukázal, že fyzičku 
má opravdu mimořádnou, když 
na parketu vytočil téměř vše-
chny přítomné členky jednoty.  

� Konec zimy je obdobím, kdy 
šumavští jeleni shazují své 
paroží. Jedním z místních my-
slivců, který se s úspěchem vě-
nuje hledáním trofejí, je Zdeněk 
Denk ze Strážova. Letos již na-
šel na Strážovsku téměř deset 
jeleních shozů. 

ANTONÍN KALISTA A VÁ CLAV KOLÁ Ř NA SETKÁN Í 
BÝVALÝCH „JEZEDÁK Ů“  

TAKÉ NA ZÁBAV Ě V SOKOLOVNĚ BYLO VESELO  

HASIČKY Z OPÁLKY, KT ERÉ PŘI MASOPUSTU VYBÍRALY PENÍZE NA KLÁ ŠTER NA 
OPÁLCE, DOŠLY PO PŘEPOČÍTÁNÍ PENĚZ K TOMU, ŽE VYBRANÁ ČÁSTKA  NESTAČÍ 

ANI NA DVEŘE DO KLÁŠTERA, PROTO SE ROZHODLY, ŽE PENÍZE, TEDY 
KONKRÉTNĚ VYBRANÝCH 1112 KORUN, BUDE POUŽITO NA NÁKUP CEN P ŘI 

CIKÁNSKÉM DNU, KTERÝ JIŽ TRADI ČNĚ POŘÁDÁ KONCEM SRPNA SDH 
OPÁLKA. VŠEM, KTE ŘÍ PŘISPĚLI, JEŠTĚ JEDNOU DĚKUJÍ.  

ÚSPĚŠNÝ HLEDAČ JELENÍCH SHOZŮ  



MALÉ PIVNÍ SLAVNOSTI 
sobota 13. dubna 2013 od 12.00 hod.  

na náměstí ve Strážově 
Jedná se o první ročník pivních slavností, 
jejichž pořadatelem je Lukáš Beneš a kde  
bude představeno několik malých českých  

a bavorských pivovarů. 
 

Česká piva: 
• Kout na Šumavě, světlé, nefiltrované, 12° 
• Klostermann, filtrované, polotmavé, 13° 
• Belveder, nefiltrované, světlé, 11° 
• Belveder, světlé medové, 13° 
• Urban, Red Ale Cornel, svrchně kvašené, pivo britského typu "ALE", 12° 
• Urban, IPA (India Pale Ale), svrchně kvašené, silné pivo světlé barvy, použity 

zahraniční chmely, tento typ piva byl původně určen pro námořníky, plující ze 
Spojeného království do koloniální Indie, krásně voní, 14°  
 

Bavorská piva: 
• Arcobräu, Urfass, světlé, filtrované, 12° 
• Aldersbacher, Urhell, filtrované, 12° 
• Aldersbacher, Weissbier, pšeničné kvasnicové, 12° 
• Podle účasti možná zařadíme i nějaký bavorský Bock, černé, filtrované, silné, 

18°, 7,5% 
 

Malý kulturní program , který začne cca od 15.00 hod. a bude s přestávkami navazovat: 
• Švejk a jeho oficíři (Plzeň) 
• Infinito (Klatovy) 
• Tomáš POI Bartoš - Fire POI (Karlovy Vary) 

 

 
  

  GGAASSTTRROONNOOMMIICCKK ÉÉ  OOCCEENNĚĚNNÍÍ   PPUUTTUUJJEE  DDOO  SSTTRRÁÁŽŽOOVVAA 

Na konci února obdržela Eva Sedláčková ze Strážova významné ocenění Asociace 
kuchařů a cukrářů České republiky. V rámci valné hromady, která se uskutečnila v hotelu 
InterContinental v Praze, totiž učitelka odborného výcviku oboru cukrář Střední školy 
zemědělské a potravinářské Klatovy převzala stříbrné ocenění M.D. Rettigové.  
 
 

  SSTTRRÁÁŽŽOOVVAAČČKK AA  MM ÁÁ  NNEEJJRRYYCCHHLL EEJJŠŠÍÍ   PPRRSSTTYY  VV  KK RRAAJJII  

I do třetice obhájila Ven-
dula Preslová ze Strá-
žova titul nejrychlejší pí-
sařky Plzeňského kraje. 
V krajské soutěži v psaní 
na klávesnici, která se us-
kutečnila 19. března 2013 
v Plzni předvedla 426 
čistých úhozů za minutu 
a bezkonkurenčně tak po-
razila všechny své sou-
peře. 

Studentku čtvrtého roč-
níku Obchodní akademie 
v Klatovech tak v násle-
dujících týdnech kromě 
maturity čeká také celo-
republikové finále. Drží-
me palce! 
Těsně před uzávěrkou jsme se dozvěděli, že Vendula Preslová byla na mistrovství 
republiky třetí, čímž si vybojovala postup na mistrovství světa. To je bomba! Strážovačka 
bude za tři měsíce v Belgii reprezentovat Českou republiku mezi světovou elitou. 

H U M A N I T Á R N Í  S B Í R K A  Š A T S T V A   
Svaz zdravotně postižených Strážov pořádá „sběr šatstva“ ve dnech  
7. května 2013 (8.00 – 16.00 hod.), 9. května 2013 (8.00 – 16.00 hod.)  
a 10. května 2013 (8.00 – 12.00 hod.) v přízemí radnice ve Strážově.   
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

VÝROČÍ OSVOBOZENÍ PŘIPOMENOU AMERICKÉ JEEPY 
Také letos se do Strážova vrátí kolona 
spojeneckých vozidel, která nám připomene 
výroční osvobození našeho regionu ame-
rickou armádou.  
Kolona historických vozidel se spoje-
neckými znaky a posádkou v autentických 
uniformách k nám dorazí v neděli 5. květ-
na 2013 okolo půl jedenácté dopoledne. 
Přijďte si i vy na náměstí připomenout zlo-
mové okamžiky druhé světové války a osvo-
bození naší vlasti. 

NEJRYCHLEJŠÍ PÍSA ŘKA PLZEŇSKÉHO KRAJE 
PŘEBÍRÁ OCENĚNÍ 

KOLONA NA CEST Ě K LUKAVICI  



TRADIČNÍ SBĚR ODPADŮ 
SVOZ NEBEZPEČNÉHO A ELEKTRO ODPADU 
bude proveden v sobotu 20. dubna 2013 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 20. dubna 2013 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 v pátek 19. dubna 2013 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. 12.4., 26.4., 10.5., 24.5. atd. ). Také letos bude 
během prázdninových měsíců (červenec a srpen) vyvážen odpad každý týden.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a poznat, musel mít také nějaké známosti. Po vojně už jsem začal malovat olejem a jak se říká „z chyb se 
člověk učí.“ Velké štěstí je, že olej se dá přemalovat, kdežto akvarel či jiné techniky už nejdou nijak 
opravit.  
Čím se necháváte inspirovat?  
Rád chodím na procházky do přírody. Nejradši chodím na klatovskou Hůrku, kde je vidět celá krajina jako 
na dlani. Tam si sednu a kochám se tou krásou, které říkám šumavská panoráma. To je moje zamilovné 
místo, odkud se dívám na Týnec, Janovice. Tam zapomínám na všechno, jsem zabraný jen do krajiny. 
Vždycky mám sebou tužku a papír, něco si načrtám, přijdu domů a perem či propisovacím fixem udělám 
perokresbu. Úplně nejkrásnější je ráno, když se projdu lesem. Stromy dávají kyslík a právě ten kyslík do 
sebe všechen nadýchám a mám inspiraci. Pak vyjdu z lesa a zase vidím další kus krajiny... To je nádhera. 
To je můj elixír! Kolikrát někde sedím na stoličce, maluju a přijde zajíc nebo srnka, jelen. Nikdy 
nezapomenu na okamžik, když jsem maloval Ostrý nad Hojsovkou a kousek ode mne vyšel z lesa krásný 
jelen. Nejvíc inspirace mi však dal můj rodný domov – Krotějov na Strážovsku. Jsme na kraji vesničky, 
odkud krásně vidíme Strážov, Klenovou, Brtí, Divišovice jako na dlani. Dodnes tam jezdím na chalupu.  
Co říkáte na ceny malířských potřeb dnes a před lety? Je malování drahý koníček? 
Co říkám na ceny? Je to poznat, protože tehdy jedna tubička olejových barev vyšla na 3,60 až 7,90 korun. 
Dnes jedna tuba stojí 80 korun! V současné době je malování velmi drahý koníček, ale já prostě musím 
malovat. Nic mě od toho neodradí. Malování je radost. V takové chvíli nekoukáte na ceny barev, štětců, na 
nic. Já prostě musím tvořit.  
Co říká na váš koníček rodina? Olejové barvy jsou aromatické. Voní olej i vaší manželce?  
Před dvanácti lety jsem ovdověl a moje současná partnerka Libuška, která je velmi milá, laskavá a přející, 
mě v tom podporuje. Chodí se mnou do přírody a z obrázků, které maluju, má velkou radost. Jezdí se 
mnou na výstavy, chodí na vernisáže. V současné době už nemaluju doma, ale v garzonce. Kolikrát tam 
přijdou lidé nebo moje dcera a řeknou: „Tady to smrdí.“ Někdo to nesnáší, ale mně to voní. Dříve jsem  
v rozmalovaných obrazech a olejových barvách dokonce spal. 
Bylo pro vás malování některého obrazu hodně významné?  
Dělal jsem dva obrazy velké čtyři metry. První byl pro Okresní výbor hasičů. Na plátně byli hasiči, jak 
jedou s koňmi k ohni. Druhý obraz byl pro hasičský sbor Strážov, na kterém jsem maloval cisternu, první 
Tatru v Kovodružstvu, kolem které stojí hasiči. To byly největší zakázky. Mám v garzonce jednu místnost, 
která má čtyři metry, takže plátno bylo od jednoho rohu do druhého a obraz jsem maloval měsíc. 
Vzpomínám, že když jsem maloval kopyta koní, ležel jsem a zespoda obraz domalovával. Kromě toho jsem 
maloval obrazy do kapliček pro Děpoltice, Strážov, nebo do kaple v Dešenicích sv. Annu na oltář a na 
oltář v Kozí sv. Václava na koni. Jako bývalý starosta hasičského okrsku jsem věnoval všem sborům 
dobrovolných hasičů na Strážovsku obraz sv. Floriána. Patron hasičů dnes zdobí prostory osmi 
hasičských kluboven na Strážovsku.  
Jako krajinomalíř kterou roční dobu milujte nejvíc?  
Nejkrásnější období je pro mne podzim, kdy už příroda dává barvy. Rád maluju šumavské lesy, řeky Vydru 
a další potůčky - Křemelnou, Otavu, Hamernický potok, Jelenku.  
Čím je pro vás dnes malování? 
Malířině se věnuju šedesát let. Malování je pro mne úžasný a krásný koníček. Malování je pro mě radost, 
která vyplní můj den. Já nedokážu sedět doma, abych se flákal nebo chodil po hospodách. Když mám 
volno, sednu si doma v kuchyni u okna, kde mám stůl a už maluji. Dělám to strašně rád. Kohokoliv, kdo 
přišel a chce namalovat obraz, ještě jsem nikoho neodmítl.  
Mnozí obdivují vaši vitalitu a elán. Jaký máte lék na dlouhověkost?  
Mít koníčky - já mám hasiče, malování, turistiku - a veškeré starosti hodit stranou. Každý den si vypiju dvě 
pivíčka, v jídle se neomezuju. Důležitý je pohyb, projít se do lesa, mít smysl pro humor a poslouchat 
pěknou muziku. Když slyším šumavské písničky, to je moje! Denně poslouchám Český rozhlas Plzeň nebo 
se dívám na TV Šlágr. Na to, že je mi osmdesát, nemyslím. Já neznám nějaké marodění, žádné léky 
neberu. A jedno přání mám být tu aspoň do devadesátky. 

Za rozhovor d ěkuje Hana Sádlíková  



MALÍŘ NAZAPŘE LÁSKU K ŠUMAVĚ A RODNÉMU KRAJI 
Bývalý starosta hasičského okrsku, dnes člen klubu zasloužilých 
hasičů, rodák z Krotějova a nadšený malíř pan Václav Toman je 
výrazná osobnost, která neustále něčím překvapuje! Ve svých  
80 letech je stále plný elánu, který by mu mohl nejeden mladík 
závidět. Jeho největší vášní je malování, kterému se věnuje přes 
šedesát let. Pan Toman maluje rád v přírodě prakticky po celé 
Šumavě, ale nezapomíná zvláště na své rodné Strážovsko. Na 
jeho obrazech je zachycena řeka Vydra, horské části Šumavy  
i malebná krajina kolem Klatov. Svým štětcem dokáže 
zdůrazňovat zadumanost šumavských kopců a hor, zeleň trávy, 
barvu květů, krásu vesniček a kostelíků, modré oblohy. Z jeho 
obrazů na nás dýchne láska k této krajině a domovu.  
Jak jste se dostal k malování? Byl jste samouk nebo jste měl nějaké odborné vedení? 
Malovat jsem začal už ve škole na měšťance ve Strážově. Tam byl dobrý učitel Rudolf Soušek, který rád 
maloval a také se mi trošku věnoval, ale víceméně jsem byl samouk. Už v patnácti letech byly všechny mé 
obrázky vystavené na chodbách školy. Malování mě bavilo, tak jsem si doma ´čmáral .́ Tehdy jsem měl 
jenom tužky, pastelky, vodovky. V roce 1947 jsem šel do učeního oboru sedlář-brašnář, tehdy se tomu 
říkalo „koňskej krejčí“. Už tehdy jsem maloval plakáty na bály pro hasiče, myslivce. Před vojnou jsem se 
poznal s malířem Gabrínem – Gabriel Toman, který byl Strážovák a také výborný muzikant. Jednou na 
zábavě mě Gabrín nabídl: „Vašku, nechceš jít se mnou malovat do plenéru?“ Vždy měl sebou tužku  
a čtvrtky, tak jsem u něho také něco pochytil. V roce 1952 jsem šel na vojnu do Rychnova nad Kněžnou. 
Vojnu jsem měl dobrou, maloval jsem transparenty, plakáty. Po vojně (r. 1963) jsem nastoupil do Kozaku 
jako sedlář brašnář, ale řemeslo jsem dělal jen pár let. V roce 1972 jsem pro závod začal dělat 
propagačního referenta.  
Co nejraději malujete?   
Já mám nejraději krajinky. Šumava mě láká moc, prošel jsem ji celou. Šumava je moje celoživotní 
milenka! Mnohokrát jsem byl v Železné Rudě, na Rokytě. Vždycky někam odjedu na celý týden a chodím  
v přírodě. Vyjdu ráno a přijdu až na samotný večer a tam sbírám inspiraci. Mám sebou čtvrtky, fixy, 
dělám si skicy, podle kterých potom maluju. Rád maluju i květiny. Máme zahrádku plnou květin, které 
otrhám, dám do vázy a maluju růže, jiřiny, luční kvítí. Rád také maluju karikatury a už dva roky zkouším 
perokresby. V současné době dělám kronikáře hned pro čtyři kroniky – Svazu zdravotně postižených  
v Klatovech, Českého zahrádkářského svazu. Nejvíc se však maluje a píše do kroniky Zasloužilých hasičů 
v Klatovech a kroniky hasičů okrsku Strážov.   
Kolik jste měl výstav?   
Bylo jich hodně. Obrazy vystavuju posledních sedm let a mé olejomalby a perokresby zachycují různé 
motivy a postřehy z mých cest a turistických putování. Hlavní výstavy jsem měl v klatovské knihovně, od 
Klubu přátel Klatovska v kostele sv. Anny na Hůrce, v klatovském Klubu seniorů. Každý rok má výstavu  
i zdejší Svaz zdravotně postižených, kde mám také obrazy. Vystavoval jsem v dešenické tvrzi, měl jsem  
i několik výstav u hasičů v Pačejově, ve Strážově. Jenom na letošní rok mám přislíbeno pět výstav, a to 
musíte mít pořád něco nového. Nejhezčí obrazy mám samozřejmě doma; třeba velký obraz Klatov, vlčí 
máky. Plno obrazů jsem rozdal. Také často dávám obrazy do tomboly nebo když má někdo životní výročí 
šedesátku, sedmdesátku, osmdesátku. Myslím si, že obraz je nejlepší dar, který můžete člověku dát.  
Měl jste nějaké malířské vzory?  
Když jsem začínal, nejvíc mě zajímal Mikoláš Aleš, který dělal krásné perokresby nebo Josef Mánes. Měl 
jsem však i jiné vzory. V Klatovech mě hodně ovlivnil Jindřich Bílek, (otec současného malíře Jindřicha 
Bílka – pozn. autorky), který se mnou dělal v Kozaku v propagaci. To byl také můj velký vzor, který mě 
hodně naučil. Potom byl v Klatovech dobrý Zrzavecký, Hron, Netal. Hodně mě také ovlivnili malíři ze 
Strážova, akademický malíř Soušek, Paveza. Když měl člověk o malování zájem a chtěl něco vědět  

ÚSPĚCH STRÁŽOVSKÝCH FLORBALISTŮ 
Florbalisté Sokola Strážov se jako každý rok zúčastnili přeboru Sokolské župy šumavské 
ve florbalu pro rok 2012/2013. Soutěž byla organizována od listopadu 2012 do února 2013  
formou 3 turnajů pro každou kategorii, na každém turnaji se hrálo systémem „každý 
s každým“. Do přeboru se přihlásilo celkem 16 družstev ve 4 kategoriích: I.a mini žáci  
(4 družstva), I.b žáci (5 družstev), II. žáci, dorost (5 družstev) a III. junioři, muži  
(3 družstva). Letos jsme vyslali po 1 družstvu do všech 4 kategorií. A jak se nám vedlo? 
V kategorii I.a - mini žáci naši nejmladší nepodávali vyrovnané výkony. Bylo to jako na 
houpačce. Na prosincovém turnaji vyhráli pouze jedno utkání, v lednu vyhráli všechna  
3 utkání a v únoru získali 4 body za 1 vítězství a 2 remízy. Celkově získali 12 bodů, stejně 
jako Švihov. Naši nastříleli celkem 42 gólů, švihovští však o 3 více. To rozhodlo – pře-
borníkem župy se stal Švihov, Strážov obsadil 2. místo. Sestava je patrná z fotografie. 
V kategorii I.b - mladší žáci se vítězem stalo družstvo Sokola Švihov. Strážov obsadil  
3. místo. Reprezentovali nás - David Bouberle, Ondřej Chval, Lukáš Kalivoda, Radek 
Chval, Adam Rendl, Richard Váňa, Vojtěch Vítovec, Petr Hudský, Eduard Bastl a Patrik 
Prošek.  
Stejného výsledku (3. místo) jsme dosáhli  i v kategorii II - starší žáci a dorost. 
V  kategorii III naši junioři a muži jsme nezopakovali loňský úspěch. Sešli se zde tradiční 
soupeři – Janovice, Strážov a Přeštice. Jako vždy vyrovnané byly souboje s Janovicemi – 
uhráli jsme s nimi 1 vítězství, 1 remízu a jednou jsme prohráli. Prohra s Přešticemi na 
posledním turnaji rozhodla, že přeborníkem župy jsou Janovice, Strážov obsadil 2. místo. 
Na úspěšném vystoupení mají podíl i trenéři Martin Kalivoda a Mirek Jiřík. Poděkování 
patří všem hráčům, ale i rodičům, kteří zabezpečovali dopravu na jednotlivé turnaje. 

 

 

Jind řich Schovanec 

ÚSPĚŠNÍ MINI ŽÁCI – HORNÍ ŘADA ZLEVA: RADEK HOLUB, LUKÁŠ KALIVODA, 
DAVID BOUBERLE, EDUARD BASTL, OND ŘEJ CHVAL, ALEŠ RENDL A VÁCLAV 

FAUST. DOLNÍ ŘADA ZLEVA: MARKÉTA TOMANOVÁ, HANA BOUBERLOVÁ  
A DENNIS HEIDENREICH. 



Přihlášky a zálohu vybírá P. Ryszard Potęga na faře ve Strážově. 
 

POJEĎTE NA ZÁJEZD DO POLSKA 
Římskokatolická farnost Nýrsko ve spolupráci s Městským úřadem Strážov pořádají 
zájezd "Perly jižního Polska", který se uskuteční ve dnech 28. - 30. června 2013.  
 

Program: 

pátek 28. června 2013 – odjezd ve velice 
brzkých ranních hodinách z Nýrska, 
Strážova a Klatov. Přejezd do poutního 
místa Kalwaria Zebrzydowska. Nachází 
se zde velký klášter, kostel, 42 kaplí  
a dalších drobných církevních staveb, 
které pocházejí ze 17. a 18. století. Kal-
waria Zebrzydowska, kde budete též 
ubytováni, však není pouhý komplex 
sakrálních budov. Je považována za jedno 
z nejzajímavějších a nejpůsobivějších ar-
chitektonických děl mistrovsky zasaze-
ných do krajiny.  

sobota 29. června 2013 – po snídani 
odjezd do světoznámého solného do-
lu Wieliczka, který patří k největším tu-
ristickým atrakcím v Polsku. Prohlídková trasa vás zavede také do solné kaple sv. Kingy, 
která se nachází více než sto metrů pod zemským povrchem. Odpoledne prohlídka 
města Krakow . Centrum Krakowa, které je zapsané na seznamu UNESCO, je velmi 
celistvé, vzdálenosti jsou poměrně malé a koncentrace památek je úžasná. Prohlédnete si 
kouzelné Staré město, vyjdete na wawelské návrší, poté se budete věnovat symbolu 
Krakowa – návrší Wawel se zámkem a katedrálou. 

neděle 30. června 2013 – po snídani odjezd do města Wadowice, které je známé 
především tím, že se zde v roce 1920 narodil Karol Wojtyla (papež Jan Pavel II.). Poté 
pojedete do poutního místa Częstochowa. Jedná se o jedno z  nejvýznamnějších středisek 
náboženského kultu v křesťanském světě je zároveň spolu s Lurdy a Fatimou 
nejnavštěvovanějším poutním místem Evropy. Unikátní památný komplex na Jasné Goře. 
Klášter paulínů, kaple se zázračným obrazem Matky Boží s děťátkem. Odjezd domů  
a návrat v pozdních nočních hodinách. 

Cena: předpokládaná cena zájezdu včetně vstupenky do solného dolu je 4000 Kč, záloha 
ve výši 3000 Kč se vybírá do 30. dubna 2013. Doplatek bude vybírán na zájezdu. Týden 
před zájezdem obdržíte odjezdové časy a další informace. Cena obsahuje: dopravu, 
vstupenku do solného dolu, polopenzi a ubytování v 1-3 lůžkových pokojích s vlastním 
sociálním zařízením.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KALWARIA ZEBRZYDOWSK A 



RECEPT NA VÍTĚZNÉ DVOJCTIHODNÉ KOLÁČE RECEPT NA VÍTĚZNÉ DVOJCTIHODNÉ KOLÁČE RECEPT NA VÍTĚZNÉ DVOJCTIHODNÉ KOLÁČE RECEPT NA VÍTĚZNÉ DVOJCTIHODNÉ KOLÁČE  
Blíží se pouť, při které tradičně hospodyňky pečou koláče. 
Máme pro vás recept na dvojctihodné koláče, které 
peče Michaela Vacínová z Lukavice a byly 
v rámci loňské soutěže Vesnice roku ohod-
noceny jako nejlepší v republice.  

Suroviny na těsto: 500 g hladké mouky, 500 g 
polohrubé mouky, 3 lžíce rozpuštěného másla,  
6 lžic rozpuštěného sádla, trochu více než ½ litru 
mléka, 50 g droždí, 4 žloutky, lžička soli, 150 g 
cukru, citrónová kůra a 2 x vanilkový cukr 

Nádivka: kombinace tvaroh + mák nebo tvaroh + povidla nebo tvaroh + ořechová nádivka 

Postup: Po vykynutí lžící vykrajujeme bochánky tak velké, abychom utvořili koláček  
o velikosti cca 10 cm, ten naplníme nádivkou, zabalíme a spojem položíme na vál. Tak 
pokračujeme, až máme zabalené všechny koláčky jako buchtičky. Poskládáme na plech. 
Promáčkneme je ve středu a plníme druhou rozdílnou nádivkou, zdobíme rozinkami, 
mandlemi a drobenkou, potřeme rozšlehaným vejcem a pečeme v troubě do růžova. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFROAD KAŠOVKA 2013 
Bahňáci Strážov pořádají v sobotu 8. června 2013 
od 12.00 hod.  amatérský jarní Offroad Kašovka.  

Závod bude probíhat v těchto kategoriích: fichtl klasik 
bez úprav 2x20 min., fichtl s úpravou 2x20 min., 
čtyřkolky děti 110 ccm 2x10 min., čtyřkolky děti, 

junioři 125-200 ccm 4tk. 100 ccm 2. tk. 2x15 min.,  
motorky děti, junioři 2x15 min.  

Svoji účast a kategorii potvrzujte na e-mail: 
vaclavfaust@seznam.cz nebo na tel: 724 517 051, 

startovné a prohlášení až na místě. 

POHÁDKOVÝ LES 

 V sobotu  
18. května 2013  

se ve Smrkové hoře  
uskuteční tradiční 

pohádkový les  
pro děti. 

V NEDĚLI 24. BŘEZNA 2013 SE V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ USKUTEČNILY TRADIČNÍ 
DĚTSKÉ ŠIBŘINKY. ÚČAST BYLA KV ŮLI CHŘIPKOVÉMU OBDOBÍ O TROCHU 
MENŠÍ, NEŽ BÝVÁ ZVYKEM, PŘESTO SE DĚTI DOBŘE BAVILY. NA SNÍMKU JE 

SKUPINKA PŘEDSTAVUJÍCÍ POSTAVY Z POHÁDKY O ŘEPĚ, KTERÁ BYLA 
VYHODNOCENA V SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ MASKU. JEDNÁ SE O SOUROZENCE 

MAYEROVI, JANKOVI A PRESSLOVI. 
  

 

 

 

 
10.4. –  posezení u kávy   29.5. –  zájezd 

17.4. –  posezení u kávy       5.6. –  posezení u kávy 

24.4. –  hlíva ústřičná - ing. Macúch   12.6. –  výlet na Klenovou 

15.5. –  požáry v domácnosti - HZS 19.6. - potisk hrníčků - paní Javorská 

22.5. –  posezení u kávy   26.6. - posezení u kávy 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ 
13.4.2013 - zábava skupiny Škwor (sokolovna) 

13.4.2013 - pivní slavnosti s kulturním programem (náměstí) 

20.4.2013 - sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu 

18.5.2013 - pohádkový les (Smrková hora) 

25.5.2013 - okrsková soutěž a oslavy 110 let SDH Rovná 

25.5.2013 - závody na kolech - bike hazard (koupaliště) 

  1.6.2013 - oslavy 90 let SDH Zahorčice 

  8.6.2013 - offroad (Kašovka) 

15.6.2013 - setkání zahorčických rodáků 

29.6.2013 - pivní slavnosti (Zahorčice) 



ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 
Ve středu 13. února 2013 se ve Strá-
žově uskutečnil zápis dětí do první 
třídy zdejší základní školy. K zápisu 
přišlo celkem 13 dětí. Předpokládá se, 
že jedenáct z nich nastoupí od září do 
první třídy, dvě děti mají odklad. 

V souvislosti s místní základní školou 
vás možná zajímá, jaký je zde nyní 
početní stav žáků. První a druhý 
stupeň Základní školy Strážov nav-
štěvuje v současné době 110 žáků. Je 
zde sedm tříd, neboť na prvním stupni 
jsou jen tři třídy (jedna klasická a dvě 
spojené). 

 
 

 
 

 

 

TTUURRIISSTTŮŮMM  SSEE  VVEE  SSTTRRÁÁŽŽOOVVĚĚ  LLÍÍBBÍÍ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O tom, že Strážovská krajina je velice malebná, asi pochybuje málokdo. Každého místního 
patriota určitě zahřejí u srdce pochvalná slova všech, kterým se u nás líbí. Zde je přehled 
vybraných citací návštěvníků z celé republiky, kteří vystoupili na vyhlídku na Vinném 
vrchu a svoje postřehy zaznamenali do návštěvní knihy, která je umístěna na internetových 
stránkách příznivců geocachingu: 

� O tomto nádherném městečku jsme neměli ani tušení, díky za zavedení na další pěkné 
místo, vyhlídka je parádní. 

� Přes Strážov jezdím každý den, ale o tak pěkném místě s krásným výhledem jsem 
nevěděl. 

� Díky za ukázání krásného místa u dobře známého městečka. A taky za krásnou poctu 
panu Hodkovi, poznala jsem ho ve svých deseti letech ve škole v přírodě v Děpolticích 
a právě on kladně ovlivnil můj vztah ke Strážovsku.  

� Tak pěkný výhled jsem opravdu nečekal. Jedním slovem nádhera!  

� Kraaasa. Poseděli jsme, kochali se a nasávali ten úžasný klid. Děkujeme!  

� Ačkoliv jsem znedaleka, o této krásné nově zbudované vyhlídce jsem dosud neměl 
tušení.  

� Děkuji strážovským turistům, ostatně kolem dokola je plno takových míst, z nichž byl 
kdysi krásný výhled, od kapliček, křížku a zřícenin, které nyní zarůstají lesnatým 
vousem. 

� Ačkoliv jsem byla ve Strážově několikrát, na této vyhlídce jsem byla poprvé. Moc 
hezké místo.  

� Mnohokrát děkuji za ukázání nenápadného kopečku, ze kterého jsou však čarokrásné 
výhledy.  

OBŘADNÍ MÍSTNOST RADNICE SE KAŽDÉ ÚTERÝ OD 9.30 HOD. STÁVÁ DĚTSKÝM 
RÁJEM. SCHÁZÍ SE ZDE TOTIŽ RODIČE S DĚTMI DO TŘÍ LET V NOVĚ VZNIKLÉM 
KLUBU STONOŽKA. ZATÍM SE VŠE TEPRVE ROZBÍHÁ, P ŘESTO SE SEM RODIČE  

I DĚTI TĚŠÍ. ZÁSLUHU NA TOM MÁ ZEJMÉNA MARKÉTA FÜRBACHEROVÁ,  KTERÁ 
JE HLAVNÍ INICIÁTORKOU SETKÁVÁNÍ. RODI ČE S DĚTMI ZDE TAKÉ PRAVIDELN Ě 

CVIČÍ. JAKO NOVINKA JE PRO D ĚTI PŘIPRAVEN PSYCHOMOTORICKÝ PADÁK  
A 200 KS PLASTOVÝCH MÍ ČKŮ, S NIMIŽ DĚTI ZAŽIJÍ JISTĚ MNOHO ZÁBAVY.  

DO BABY KLUBU STONOŽKA JSOU SRDE ČNĚ ZVÁNI I DALŠÍ RODIČE  
SE SVÝMI RATOLESTMI.   

JIŽ SKORO ČTYŘI ROKY MOHOU NÁVŠTĚVNÍCI STRÁŽOVA VYUŽÍT TÉTO VYHLÍDKY 

KUBÍK FREMUTH U ZÁPISU DO ŠKOLY  


