ÚSPĚCHY STRÁŽOVSKÝCH SPORTOVCŮ
Patnáctiletý Tomáš Kalivoda zazářil na letošním cyklistickém maratónu Král Šumavy. Ve
své kategorii totiž dojel
na krásném čtvrtém místě, přičemž měl na víc,
ale v úvodu závodu jej
bohužel zbrzdil defekt
zadního kola. Stříbrná
navíc dojela ve své kategorii strážovská rodačka Štěpánka Mundlová
(Soukupová).

TOMÁŠ POD NÁNOSY
BAHNA DOJÍŽDÍ DO CÍLE
LETOŠNÍHO - MIMOŘÁDNĚ
NÁROČNÉHO - KRÁLE
ŠUMAVY

Prvně jmenovaný držitel zlaté medaile ze zimní olympiády dětí
a mládeže ve štafetovém běhu na lyžích
oslavil v uplynulých
dnech další sportovní
úspěch. Jako účastník
letní olympiády totiž
obsadil krásné 3. místo
v triatlonu, když jej od
zlata dělily pouhé tři
sekundy. Bronzová medaile je každopádně taktéž skvělým úspěchem.

BIKE HAZARD NA KOUPALIŠTI

JEDEN Z NEJMLADŠÍCH
ÚČASTNÍKŮ – TOMÁŠ
BOUBERLE

V bikovou dráhu se na konci května proměnil bazén
strážovského koupaliště. Zazávodit si přišli malí i velcí
na všech typech kol, nechyběla ani exhibice pro diváky
a skoky na rampě. Jedním z těch, kteří na svém bicyklu
předváděli neuvěřitelné kousky, byl také Jakub Vavřinec
z Opálky.

VÍ TEŇ SK Á HA SIČ SK Á ZB RO JNI C E V NOV ÉM

30. BŘEZNA 2013 BYLA ZAHÁJENA ČÁSTEČNÁ
DEMOLICE STARÉHO OBJEKTU

Již několik let plánovaná celková rekonstrukce hasičské zbrojnice a klubovny ve Vítni
se pomalu dostává do
závěrečné fáze. V podstatě teď již chybí jen
finální dokončovací práce, úprava okolního prostranství a venkovní fasáda. Vše by mělo být
během letošního roku
hotovo. Víteňští hasiči
se tak po letech plánování a příprav konečně

dočkají kvalitního zázemí. Hlavní stavební,
tesařské a pokrývačské
práce provedl Josef Klátil ve spolupráci s Miroslavem Matějkou.
Stovky brigádnických
hodin zde odpracovávají také členové
místního sboru dobrovolných hasičů. Odměnou za odvedenou práci jim budou odpovídaO TŘI MĚSÍCE POZDĚJI JE STAVBA PŘED DOKONČENÍM
jící prostory pro spolkovou činnost. Předpokládaný rozpočet akce je cca 2,25 mil. Kč, přičemž 750 tisíc se nám
podařilo získat z dotačních programů Plzeňského kraje.

ˇ
FOTOGALERIE Z HASICSKÝCH
OSLAV

110 let SDH Rovná
90 let SDH Zahorčice
25. 5. a 1. 6. 2013
foto: Pavel a Josef Rouskovi
OKRSKOVÉ SOUTĚŽE SE
ZÚČASTNILY TAKÉ SESTRY
FLORIÁNKY Z OPÁLKY

Minulé kolo se opět setkalo s velikým
zájmem našich čtenářů. Všech sedmnáct
soutěžících odpovědělo, že na snímku je víteňská nemovitost č.p. 4, kde se říká „u Petrmichlů“. Vítěze určil los. Stala se jím
Anna Zollpriesterová z Božtěšic. Šťastný
výherce si může na radnici vyzvednout
odměnu. Dnešní soutěžní otázka je velice
náročná. Poznáte-li, kde se nachází
nemovitost, vhoďte vyplněný kupón do
15. srpna do schránky v průjezdu radnice
a budete mít velikou šanci, že zvítězíte.

POLNÍ KUCHYNĚ OBORA

ŽENSKÉ DRUŽSTVO SDH ZAHORČICE
ROVENŠTÍ SVŮJ TÝM ZNAČNĚ
OMLADILI

-------------------------------------------------------------------------------------SOUTĚŽNÍ KUPÓN (OBČASNÍK Č. 61)
Uvedená nemovitost stojí v ..................................
JEDINOU VADOU NA KRÁSE VZORNĚ PŘIPRAVENÉ AKCE
V ZAHORČICÍCH
BYLO
NÁVŠTĚVA
Z CHODSKA
NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ, NEBOŤ PO CELÉ ODPOLEDNE VYDATNĚ PRŠELO

Jméno: ...........................................................

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

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

V uplynulých měsících oslavili svá životní jubilea
další občané Strážovska. Většina gratulací dnes
putuje do Strážova, jeden oslavenec byl v Rovné.
Přejeme jim všem k jejich narozeninám hodně
štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví do dalších let.
Mezi jubilanty jsou:
Marie Tomanová ze Strážova
8. dubna 2013 – 75 let
Štefan Boňko ze Strážova
15. dubna 2013 – 75 let
Jan Bříza ze Strážova
22. dubna 2013 – 75 let
Zdeňka Boučková ze Strážova
26. dubna 2013 – 95 let
Bohuslav Sýkora ze Strážova
2. května 2013 – 80 let
Blažena Jandová z Rovné
7. května 2013 – 75 let

Od letošní letní sezóny je

Česká pojišťovna a.s. Klatovy
se sídlem na MěÚ ve Strážově
zajišťuje provoz (servis)
i v letních měsících u klienta:
- úrazové pojištění, životní
pojištění, pojištění staveb,
pojištění motorových vozidel,
- ČP Invest (investice dle potřeby
klienta),
- hypotéku České pojišťovny.

Info rmac e :
telefon
737 165 987

e-mail
stanislav.kalivoda@ceskapojistovna.cz

KALENDÁŘ LETNÍCH AKCÍ

celý areál strážovského
koupaliště pokryt WIFI

20.7.2013 – Malování nejen pro děti (koupaliště)

připojením k internetové

27.7.2013 – Expedice Trans Trabant (koupaliště)

síti. Internet zde poskytuje
společnost AIRWEB
bezplatně. Službu jistě
ocení nejen ubytovaní
turisté, ale i ostatní
návštěvníci rekreačního
areálu.

27.7.2013 – Opálecká pouť s kuželkami
28.7.2013 – Poutní mše v kapli na Opálce (od 15.00 hod.)

Ing. Josef Rousek

28.7.2013 – Železný hasič na náměstí ve Strážově
3.8.2013 – Dětský den v Zahorčicích
10.8.2013 – Oslavy založení SDH H. Němčice
24.8.2013 – Pošumavské dožínky
31.8.2013 – Cikánský den na Opálce
7.9.2013 – Pošumavská hasičská liga (SDH Strážov)

Vážení spoluobčané!

Vážení spoluobčané,
ještě donedávna jsem si naivně myslel, že bezdomovci jsou problémem velkých aglomerací a že
nás se toto netýká a ani týkat nebude. A je to tu! Po
Strážově se po několik měsíců potloukalo podivné
individuum, povalovalo se po lavičkách před místním obchodem a na autobusové zastávce, vybíralo
popelnice a znečišťovalo veřejná prostranství. Děti
z něj měly panický strach a také pro dospělé bylo
setkání s ním nepříjemným zážitkem.
Opakovaně jsem od lidí slýchal: „Starosto, dělej
s tím něco!“ Nesčetněkrát jsem toto řešil s policií
a právníky, o pomoc jsem žádal i jeho rodiče.
Bohužel naše legislativa je v této oblasti absolutně
bezzubá a nesmyslně chrání společenské parazity
před spořádanými občany. K čemu jsou pokuty,
když je stejně nikdo nezaplatí a není je jak
vymáhat? K čemu jsou přestupky, když je není
komu doručit? Naši snahu jsme však nevzdávali –
těsně před vydáním je zákaz pobytu (legislativní
novinka v zákoně o přestupcích), avšak je to vše
běh na dlouhou trať a ani zde není jasné, jestli nás
tato cesta dovede ke kýženému cíli, tj. klidný Strážov bez člověka, kterého tu nikdo nechce.
Byl jsem velice smutný, když jsem se z okna radnice podíval na náměstí. Tak jsme se
snažili, aby centrum města vypadalo hezky a místním i turistům se tu líbilo. Teď se tam
potácela špinavá existence, kterou každý obcházel obloukem, a štítil se na lavičku po ní
usednout. A nejhorší na tom je ten pocit bezmoci ...
Před pár dny tato osoba Strážovsko naštěstí opustila, přesto však vyzývám všechny –
jakékoliv slovní i jiné útoky proti Vaší osobě ze strany strážovského bezdomovce
neprodleně hlaste Policii ČR. Snad jen trvalým nátlakem mu dokážeme život v našem
městě znechutit a donutit jej natrvalo změnit teritorium.

7.9.2013 – Offroad Kašovka

INVESTIČNÍ AKCE NA STRÁŽOVSKU POKRAČUJÍ
Dokončením opravy hasičské zbrojnice ve Vítní investiční akce pro letošní rok rozhodně
nekončí. Na druhou polovinu roku 2013 se připravuje rekonstrukce komunikace mezi
bytovkami. Tato akce bude spojena s nutnou výměnou kanalizačního řadu a opravou
vodovodu. Po sezóně budou zároveň započaty práce na opravě koupaliště a vybudování
dětského brouzdaliště, což je akce spolufinancovaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Z dotačních prostředků Programu rozvoje venkova bude snad také doplněno vybavení
místní školní jídelny a nakoupena komunální technika určená pro údržbu veřejných ploch
a prostranství.

JARNÍ POUŤ S BOHATÝM DOPROVODNÝM PROGRAMEM
Pěknou odezvu měla letošní jarní strážovská pouť. Většina návštěvníků si nenechala ujít
ani probíhající výstavy. V obřadní místnosti radnice byly k vidění obrazy mladého
strážovského malíře Romana Souška. Návštěvníci na radnici obdivovali také obrazy
Davida Vichera z Kouta na Šumavě a dekorace z korálků, jejichž autorkou je Jana Tomanová ze Strážova. Výtěžek z dobrovolného vstupného z těchto výstav ve výši 4606 Kč byl
věnován pro účely janovického Klokánku.
V zasedací místnosti radnice probíhala výstava fotografií Jitky Krouparové ze Strážova.
Na stejném místě byly též vystaveny výrobky z papírového pedigu Danuše Karasové ze
Strážova. V budově prvního stupně místní školy vystavoval své obrazy klatovský malíř
Alois Anderle.

NOVÉ PROVOZOVNY NA STRÁŽOVSKU

TŘÍDENNÍ VÝLET DO JIŽNÍHO POLSKA MĚL VELIKÝ OHLAS

VE ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU BYLO OTEVŘENO MASÁŽNÍ STUDIO ZDEŇKY
SOUŠKOVÉ – OBJEDNÁVKY A DÁRKOVÉ POUKAZY NA TEL. 723 839 171

MŠE SVATÁ BYLA
SLOUŽENA TAKÉ
V PODZEMNÍM
SOLNÉM DOLE

Velice zajímavý zájezd připravil strážovský pan farář na
konec června. Poutníci se vydali poznávat
nejkrásnější místa jižního Polska. Společně
navštívili solný důl
Wieliczka, historické
SPOKOJENÍ POUTNÍCI ZE STRÁŽOVA
centrum Krakowa,
rodné město Jana Pavla II. Wadowice i nejvýznamnější poutní místo Polska
Częstochowou. Nocleh byl pro Strážováky zajištěn v krásném poutním areálu u kláštera
Kalwaria Zebrzydowska.
PO DOBU LETNÍ SEZÓNY MAJÍ TURISTÉ I OBČANÉ STRÁŽOVA MOŽNOST
OCHUTNAT ZMRZLINU V NOVĚ OTEVŘENÉM STÁNKU NA NÁMĚSTÍ



VŠ ICHNI STŘELCI PŘIVE ZL I MEDAILE
V sobotu 25. 5. 2013
uspořádal Okresní myslivecký spolek Klatovy soutěž "Zlatá srnčí
trofej". Její součástí
byl také okresní střelecký přebor žáků. Zástupci
strážovského
přírodovědného kroužku zde dosáhli mimořádného úspěchu.
V nejmladší kategorii
zvítězil Aleš Potužák.
STŘELCI ZE STRÁŽOVA, KTEŘÍ NEDALI SVÉ KONKURENCI
V kategorii mladších
SEBEMENŠÍ ŠANCI
žáků vystřílela zlato
Michaela Mayerová, stříbro přidal Marek Seltenhofer. Mezi staršími žáky kralovala
Martina Bušková, druhý skončil Petr Hofman.

VIN AŘSKÝ ŠAMPIÓN JE Z „PRDELE“

STANISLAV KOPECKÝ S BŘECLAVSKÝM
SENÁTOREM HAJDOU

Na počátku května se v jihomoravské obci Perná uskutečnil
již dvacátý ročník místní výstavy
vín. Šampiónem výstavy, kde se
ochutnávalo a posuzovalo téměř
šest stovek vzorků, se stal
Stanislav Kopecký ze Strážova,
když získal cenu vinařského spolku za nejlepší Ryzlink vlašský
z Perné. Vítěz převzal z rukou
břeclavského senátora Ing. Jana
Hajdy sochu bacchuse, který je
bohem vína a nespoutaného
veselí. Zájemci si mohou tuto
unikátní sochu prohlédnout v „Prdeli“, kde mohou taktéž ochutnat
vítězný vzorek.

 Když se před časem mluvilo
o zahraničním turné strážovského
mužského pěveckého sboru, každý se tomu smál a bral to jako legraci. Sen se ale pomalu stává skutečností. Na konci
července byl totiž sbor vedený Josefem Beranem pozván na vystoupení v rámci
vyhlášení Vesnice Plzeňského kraje roku 2013. Členové sboru již pilně ladí
v hostinci „U Zlatého jelena“, neboť svým „neoplánem“ vyráží 27. července 2013 do
obce Němčovice (okres Rokycany) a postupují na další stupínek své slávy a propagace
Strážova. Ve fázi přípravných jednání je prý též vystoupení na podzimním „Oktoberfestu“ v Mnichově.
 Tradiční kuželkářské akce byly letos zahájeny v Zahorčicích. Zdejší turnaj
v kuželkách byl spojen s ochutnávkou piv různých značek. Vítězem kuželkářského
klání se tentokrát stal Zdeněk Kolář st. z Opálky. Právě na Opálce se na konec července chystá další turnaj.
 Ve středu 8. května byl na pořadu již 41. ročník Mochtínského přespolního běhu,
který patří k nejstarším běhům v okrese Klatovy a je, co do počtu závodníků, vždy
nejvíce navštěvovaný. V kategorii mladších žáků zde bezkonkurenčně zvítězil Radek
Holub ze Strážova.
 Vítězství na pravidelném jarním turnaji „Opálecká dáma“ opět obhájil Miroslav
Drastich z Klatov, druhé místo obsadil Pavel Rousek a třetí skončil jeho bratr Josef.
Dětskou kategorii s přehledem vyhrál Petr Hofman před Filipem Klátilem a Radkem
Holubem.
 V souvislosti s rušením spořitelny se po Strážovsku nese fáma o omezování provozní
doby místní pošty nebo dokonce o jejím úplném zrušení. Na základě informací, které
jsme aktuálně získali na regionálním vedení pošty, se žádné omezení naší poštovní
pobočky nechystá.
 Od nálezu strážovského pokladu na zahradě místní základní školy již uplynuly více
než dva roky, přesto se o tomto mimořádném objevu stále mluví. Nedávno například
v rámci výstavy Venkovské Expo, která se uskutečnila v areálu plzeňského Světovaru,
byl strážovský poklad jedním z námětů tématické
expozice. Návštěvníci z řad dětí zde symbolicky
v hromadě písku hledali ukryté čokoládové mince.
 V úterý 14. května 2013 jste mohli na Strážovsku
potkat cyklistu, jehož kolo bylo obtěžkáno mnoha
objemnými zavazadly a ozdobeno českou vlajkou.
Jednalo se o devětatřicetiletého Jaroslava Krále
z Plzně přezdívaného „Šnek“, který se vydal na
pětiletou cestu kolem světa. Svoji expedici, která
bude měřit více než 80 tisíc kilometrů a povede
nespočtem měst i vesniček, si naplánoval také přes
náš kraj - z Děpoltic mířil na Strážov a dále do
Lukavice a Běšin.

NA CESTĚ KOLEM SVĚTA

KOVODRUŽSTVU SE EKONOMICKY DAŘÍ

ození naší vlasti.

OKÉNKO MÍSTNÍ KNIHOVNY
S námi vždy all inclusive! – V první polovině roku 2013 byli v centru
zájmu uživatelé knihovny a dále to bylo čtení ve všech jeho formách. V únoru se náš
Hobby klub přesunul do ZŠ Strážov, kde jsme se pod vedením paní Jany Skalové
naučili pracovat s hlínou. V březnu se naše knihovna připojila k celostátní akci
"Březen - měsíč čtenářů 2013". Všem uživatelům byly nabídnuty výtvarné kurzy
a besedy - Glazování, Jarní dekorace, Šumava romantická. Svoji činnost opět zahájil
i Junior klub, kde jsme s děvčaty vyráběly velikonoční věnečky. Tak jako aprílové
počasí i dubnové akce knihovny byly rozmanité. Pod vedením lektorky Zuzany
Trefancové se zájemkyně v Hobby klubu naučily pracovat s modelovací hmotou potahování a zdobení dortů. Knihovnu navštívila spisovatelka Markéta Čekanová
a ilustrátor VHRSTI. Pro děti z MŠ Strážov si připravili program s názvem
Malovaná pohádka. A v dalším týdnu si děti při výtvarném tvoření dokončily textilní
výrobek podle vlastního vkusu a své fantazie. V Junior klubu proběhly dva výtvarné
kurzy - Náramek Candy bag. V květnu se knihovna rozzářila květinovými šperky,
které si zájemci mohli vyrobit při našich kurzech.
Jana Tremlová

Mimořádně úspěšný byl loňský rok pro Kovodružstvo v.d.
Strážov. Největší výrobní podnik v našem správním území
dosáhl v roce 2012 celkových tržeb ve výši 126 mil. Kč
(z toho cca 61 % export). Zisk po zdanění byl pak vykázán
v částce 1,7 mil. Kč. K dosažení pozitivních hospodářských
výsledků napomohl růst zakázek na výrobu ventilátorů
a vzduchotechniky. Celkové investice dosáhly v loňském
roce téměř 10 mil. Kč, přičemž největším investičním výdajem byl nákup nového
ohraňovacího lisu za 5,7 mil. Kč.
Z hlediska místní zaměstnanosti je důležitý údaj, který říká, že družstvo zaměstnává
103 pracovníků a průměrný měsíční výdělek byl v loňském roce 25670 Kč, což převyšuje
celorepublikový průměr. Členové Kovodružstva si na začátku letošního roku zvolili nové
představenstvo. Post předsedy obhájil Ing. Václav Valter. Představenstvo bude dále
pracovat ve složení: Petr Presl (místopředseda), František Fremuth, Pavel Žatko a Václav
Sádlík.

NECKIÁDA POBAVILA NÁVŠTĚVNÍKY KOUPALIŠTĚ
První prázdninová sobota patřila na místním koupališti příznivcům netradičních plavidel.
Pořadatelé akce z řad místní mládeže zde uspořádali druhý ročník strážovské neckiády.
V nejmladší kategorii zvítězily Sára Faustová a Hana Bouberlová. Dorostenecké kategorii
kralovali bratranci Tomáš a Jakub Kalivodovi. Mezi dospělými dosáhlo nejrychlejšího
času plavidlo vedené Václavem Sudou a Petrem Maxou.

TAKÉ DĚVČATŮM ZE ZDEJŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY SE AKCE MÍSTNÍ KNIHOVNY
LÍBÍ – ZLEVA RADUŠKA TOMANOVÁ, KAROLÍNKA SOUKUPOVÁ, TEREZKA
BOUBERLOVÁ A MICHALKA SOUKUPOVÁ

SOUTĚŽNÍ DVOJICE PETR MAXA A VÁCLAV SUDA

VENDULA SE PROBOJOVALA NA MISTROVSTVÍ SVĚTA

STRÁŽOVAČKA POSTOUPILA NA MISTROVSTVÍ ČR

Nádherné třetí místo obsadila Vendula Preslová ze
Strážova na mistrovství republiky v psaní na
klávesnici. Čerstvá absolventka Obchodní akademie
v Klatovech se tímto výsledkem nominovala na
světový šampionát, který v těchto dnech probíhá
v belgickém Gentu. Kromě toho, že Strážovačce držíme palce, jsme se jí zeptali na několik otázek.
Jaký je to pocit, postoupit na mistrovství světa?
Je to samozřejmě příjemný pocit. Těším se na něj, taková
příležitost se nenaskytne každý den.
Prožíváš při soutěžích alespoň trochu nervozity, nebo
vše zvládáš v klidu a pohodě?
Trochu? To je slabé slovo. Největší nervozita na mě
padne, když nám odstartují čas a řeknou: „Teď.“ Každý
v tu chvíli začne bušit do klávesnice a mně se rozklepou
ruce, ale naštěstí to po chvíli přejde a zbytek probíhá
SYMPATICKÁ
STRÁŽOVAČKA
v klidu.
REPREZENTUJE
Letošní jaro bylo pro Tebe neskutečně náročné,
REPUBLIKU V BELGII
neboť Tě kromě písařských soutěží čekala také
maturita a přijímací zkoušky na vysokou školu. Jak vše dopadlo?
Náročné to opravdu bylo a musím přiznat, že i úspěšné. Maturita je konečně za mnou
a přijímací zkoušky také. Nyní mě čeká jen rozhodnutí, kterou vysokou školu vybrat.
Myslíš, že rychlé a bezchybné psaní na klávesnici bude důležité pro Tvoji další
profesní práci?
Nyní na tuto otázku nedokáži odpovědět, protože žádná mnou vybraná VŠ se tomuto
oborem nepřibližuje. Ale určitě si dovedu představit, že bych se psaní profesně v budoucnu
věnovala, neboť je to něco, co mě baví.
Jak jsi se na mistrovství světa připravovala?
Absolvovala jsem soustředění v Litovli, kde jsem poctivě trénovala několik hodin denně.
Toto soustředění mě připravilo na mistrovství světa nejvíce. Doma samozřejmě také
trénuji, ale nedokáži u toho dlouho sedět, zvlášť když je venku hezké počasí.
Od kolika let píšeš na klávesnici?
Ve 12-ti letech jsem objevila kouzlo internetu a tím začala psát na klávesnici, ale to jsem
nepsala správně a používala jako většina z nás jen ukazováčky. Všemi deseti jsem se
naučila psát v 1. ročníku Obchodní akademie v Klatovech. Od té doby jsem se každým
rokem zdokonalovala.
Dosáhl již nějaký absolvent klatovské OA takového mimořádného úspěchu?
Ano, v minulých letech dosáhli takového mimořádné úspěchu bratři Haisovi, kteří jsou
mistři republiky a jeden z nich dokonce mistr světa, je to Petr Hais a já mám tu čest s ním
jet do Belgie na mistrovství světa, kde bude i on soutěžit.
Na závěr jedna zvídavá otázka – nepřekáží Ti dlouhé nehty při psaní?
Rozhodně ne.

JIŽ VÍCE NEŽ PĚT LET OVLÁDÁ
KAMILKA LIDINSKÁ NÁROČNÉ
CVIKY S MAŽORETKOVOU HŮLKOU

Devítiletá Kamilka Lidinská ze Strážova se
pravidelně účastní mnoha významných republikových akcí. Je totiž členkou mažoretkové
skupiny Modern Klatovy, která pracuje pod
vedením Dany Grünerové. Strážovačka zde
trénuje již více než pět let.
V současné době patří do kategorie mladších
dětí, které letos úspěšně prošly všemi
postupovými koly republikového mistrovství.
Na jaře skupina zvítězila v oblastním kole
mistrovství v Žatci. Druhé místo pak obsadily
klatovské mažoretky na zemském mistrovství
ve Strakonicích. Na konci května v Poděbradech na Mistrovství České republiky vybojovala Kamilka spolu s ostatními děvčaty šesté
místo.

O PRÁZDNINÁCH NEBUDE O ZAJÍMAVÉ AKCE NOUZE
V neděli 28. července 2013 od 9.00 hod. se na náměstí ve Strážově uskuteční soutěž
v hasičském silovém víceboji – ŽELEZNÝ HASIČ. Druhý ročník této soutěže je
vyvrcholením seriálu Šumavské ligy v hasičském vytrvalostním sportu, kde Martin Kopecký aspiruje na jednu z medailových pozic. Přijďte jej a ostatní místní borce podpořit!
V sobotu 3. srpna 2013 od 11.00 hod. se v Zahorčicích uskuteční tradiční DĚTSKÝ
DEN. Tématem oblíbené akce s bohatým doprovodným programem včetně pouťových
atrakcí bude v letošním roce svět pohádek. Zahorčická náves se na celý den promění
v jednu velikou pohádkovou říši, která bude rájem všech dětí.
Na sobotu 10. srpna 2013 od 13.00 hod. se připravuje veliká sláva v Horních Němčicích.
Zdejší hasičský sbor totiž v letošním roce slaví 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ HORSKÝCH
HASIČŮ. Na němčické návsi proběhne hasičská soutěž a následná taneční zábava
s hudebním vystoupením kapely Music.
V sobotu 24. srpna 2013 od 13.00 hod. pořádá SDH Opálka na hasičském hřišti ve
Strážově ŠUMAVSKÉ DOŽÍNKY. Již ve 12.00 hod. bude akce zahájena v místním
kostele sv. Jiří mší svatou (jako poděkování za letošní úrodu) s následným průvodem na
hasičské cvičiště. Chystá se velice zajímavé připomenutí starých tradic doplněné
hudebním vystoupením chodské kapely Stavovanka. Akce bude navíc zpestřena ukázkou
kombinované soutěže chladnokrevných koní.
Po celé léto pak probíhají RŮZNORODÉ AKCE V AREÁLU KOUPALIŠTĚ. Mimo
jiné sem přijede známý cestovatel Dan Přibáň a své umění předvede také strážovský malíř
Roman Soušek. Aktuální přehled akcí najdete na nových webových stránkách
www.kempstrazov.cz.

STRÁŽOVSKÁ ČERPACÍ STANICE PŘIJÍMÁ KARTY
S účinností od 19. června 2013 je možné za nákup
pohonných hmot i zboží na provozovně Strážovské
čerpací stanice s.r.o. platit bezhotovostně platební
kartou. Cílem je zajištění většího komfortu služeb
pro stávající zákazníky a snaha o rozšíření počtu
řidičů, kteří budou naši čerpací stanici využívat. Terminál je zde osazen na zkušební dobu
s tím, že následně bude zhodnocena jeho vytíženost.
Věříme, že naši snahu oceníte využíváním služeb čerpací stanice, jejímž stoprocentním
vlastníkem je Město Strážov, a přispějete tím k zajištění fungování tohoto subjektu i do
budoucna. Vždyť je to zařízení nás všech, a tak bychom se k němu měli také chovat.
Velice si vážíme každého zákazníka a jsme vděčni, když našich služeb využívají i místní
podnikatelé.
A to není všechno. U místní čerpací stanice jsme pro Vás totiž zajistili další novou
komfortní službu. V souvislosti s rušením místní pobočky České spořitelny a.s. jsme
připravili službu CashBack. Pokud nakoupíte pohonné hmoty minimálně za 300 Kč
a zaplatíte kartou, můžete v provozovně Strážovské čerpací stanice s.r.o. požádat o vydání
hotovosti až 1500 Kč z vašeho bankovního účtu. Nemusíte tak již hledat bankomat. Na
jednom místě zaplatíte za benzín či naftu a také si pohodlně vyberete hotovost. Služba
CashBack je zpoplatněna podle podmínek banky, která platební kartu vydala, avšak ve
většině bank je bez poplatku, nebo za poplatek nižší než výběr z bankomatu.

Z ČINNOSTI SVAZU ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

PRODEJ KYTIČEK LETOS ZAJIŠŤOVALI: ZDENĚK DENK, JOSEF VANĚK, MARIE
SOUKUPOVÁ A ANNA HOLUBOVÁ

Mimořádně úspěšní jsou každoročně členové místní organizace Svazu zdravotně postižených Strážov při prodeji kytiček v rámci charitativní akce Ligy proti rakovině.
V letošním roce se ve Strážově prodalo 275 kytiček, což přineslo nemalý výtěžek na boj
proti zákeřné nemoci. Konkrétně bylo u nás vybráno 6577 Kč, což byl největší výnos
sbírky na celém Klatovsku. O úspěšnosti místní organizace informoval dokonce i celostátní zpravodaj Ligy proti rakovině.
A nejedná se o jedinou záslužnou činnost této strážovské organizace. Na jaře byla uspořádána sbírka šatstva pro Diakonii Broumov, při které byly vybrány 3 tuny šatstva pro
další využití. Místní organizace se též zapojila do charitativní akce „Brýle pro Afriku“.

I LETOS SE U NÁS USKUTEČNÍ ŠACHOVÁ ŠKOLA
Na konec prázdnin je stejně jako loni naplánovaná letní
šachová škola pro žáky ZŠ Strážov. Malí šachisté tentokrát
navážou na loňské znalosti základních tahů, dozvědí se
tradiční zahájení šachových partií a pravidla pro nejčastější
koncovky, vyzkouší si šachové úlohy či rozbory partií. Vše
bude samozřejmě prokládáno vzájemnými souboji na šachovnici.

ˇ

Letošní šachová škola proběhne v týdnu od 26. do 30. srpna,
vždy od 9 do 11 hodin v zasedací místnosti strážovské
radnice. Vítáni jsou všichni školáci, kteří znají základní
pohyby šachových figur. Rodiče mohou své ratolesti
přihlašovat u Pavla Rouska na telefonním čísle 723 830 339.

PŘEHLED ÚSPĚCHŮ ŽÁKŮ ZŠ STRÁŽOV
V REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍCH (2012/13)
Okresní kolo „Finanční gramotnost“

1. místo

Štěpánová, Rubáš, Šmalclová

Okresní kolo „Sapere - vědět jak žít“

1. místo

Jandová, Štěpánová, Hofman

Okresní kolo „Přírodovědný klokan“

2. místo

Štěpánová Kateřina

Krajské kolo „SAPERE - vědět jak žít“

2. místo

Jandová, Štěpánová, Hofman

Zimní olympiáda – štafeta

2. místo

Holub Radek, Kalivoda Lukáš

Fotbalová soutěž „COCA-COLA CUP“

2. místo

II. stupeň - hoši

Fotbalová soutěž „COCA-COLA CUP“

3. místo

II. stupeň - dívky

Florbalová soutěž „POHÁR ČFBU“

3. místo

I. stupeň

Fotbalová soutěž “McDonald´s Cup“

3. místo

I. stupeň - hoši

Zimní olympiáda

3. místo

Kalivoda Lukáš

Florbal „Pohár ČFBU“

4. místo

I. stupeň

Krajské kolo „Finanční gramotnost“

4. místo

Štěpánová, Rubáš, Šmalclová

Okresní přebor v plavání

4. místo

Tomanová Karolína

Okresní kolo „MODRÁ MINIVOLKSBANK“

4. místo

Tomanová K., Jandová K., Jandová D.,

V souvislosti s koncem školního roku a začátkem prázdnin přinášíme dnes v mimořádné
příloze našeho zpravodaje literární práce žáků místní základní školy. Zároveň vás
seznámíme s úspěchy, kterých žáci ZŠ Strážov dosáhli v uplynulém školním roce v rámci
okresních a krajských soutěží a olympiád. Za příkladnou reprezentaci školy i města si
všichni jmenovaní zaslouží veliký dík.

Údolí krásy

Adamcová A.
Okresní kolo v přespolním běhu

5. místo

Soušek Luděk

Okresní přebor v plavání

6. místo

Kalivoda Lukáš

Zeměpisná olympiáda

6. místo

Muchka Filip

Zimní olympiáda

6. místo

Holub Radek

Atletický čtyřboj

10. místo

Heidenreich, Adamec, Karas, Soušek, Volf

Zeměpisná olympiáda

10. místo

Bušková Martina

Filip Muchka – 9. třída
Vystupuji z temné jeskyně
k oslnivému světlu, které oslepuje každým krokem víc a víc.
Když jsou mé oči téměř slepé,
otevírá se přede mnou údolí
sevřené mohutnými skalnatými
pažemi, které se táhnou až
k obzoru, jakoby na jejich
konci byl samotný svět. Jejich
vrcholky jsou pokryty sněhem.
Svými ostrými tvary a vanoucím větrem vyvolávají pocit
nehostinného místa, zatímco se
údolí barví všemi různými
barvami. Jako by zde žilo sto
nejlepších malířů světa, jako
by samotné stromy těmi malíři
byly. A mezi tou přehlídkou
barev a odstínů se vine modrý
had. Modrý had, který se
poklidně plazí podél hor.
Modrý had, který je živen tajícím sněhem, jenž vítr svým dechem shazuje z vrcholků hor.
Těžko říci, v jakém ročním období se nacházím. Slunce pálí jako v létě, krajina je
zbarvena jako na podzim, na vrcholcích hor je vidět hra paní Zimy a všude se rozléhá zpěv
ptáků z orchestru jara. Prohlížím si krajinu a kochám se pohledem na tu krásnou slečnu,
jež žije sama obklopena silnými pažemi hor, slečnu jménem Příroda.

Lidský život není nic jiného, než řetěz zmeškaných
příležitostí – Sokrates (Úvaha)
Pavel Karas – 9. třída
Když se někdy rozhlížím kolem sebe a vidím ty neustále spěchající lidi, kladu si otázku, za
čím se tak ženou, proč musí dělat všechno tak rychle. Pak si ale uvědomím, že já sám jsem
neustále v pohybu, že se mi život míhá před očima, jako bych se na něj díval z jedoucího
vlaku.
Kolikrát nám unikly důležité momenty, které by třeba mohly ovlivnit náš život na trvalo?
Myslím si, že i přes to, že jsem na světě pouhých patnáct let, nespočítal bych, kolikrát
jsem promeškal možnost něco změnit a to jen díky tomu, že jsem se zrovna zaměřoval na
něco v mých očích velice důležitého. Často vynakládáme svoji energii do věcí, které za to
ve výsledku ani nestojí, a to podstatné se dostává na druhou kolej.
Není to však pouze o bezvýznamném pobíhání za ničím. Je totiž velkou chybou, že my
lidé jsme se přestali dívat kolem sebe. Díváme se pouze na povrch, ale už nevidíme, co je
pod ním. A díky tomu přicházíme o velké příležitosti. Ty se na sebe hromadí, až z nich
vznikne dlouhý řetěz zmeškaných možností a příležitostí.

Po dešti (Líčení)
Kateřina Štěpánová – 9. třída
Kapky ledové vody padají z tmavě
modrého nebe. Rozhlížím se kolem
sebe a vidím tu nádheru. Perličky
padají jedna za druhou. Tu náhle
z nebeských peřin vykukuje zlatá
záře.
Slunce
v plné parádě
uprostřed oblaků. Déšť se před ním
začíná schovávat. Po kapkách již
ani stopy. Silné paprsky ohromují
krajinu. Nebe se mění ve zlatý
koberec, místy zbarvený do ruda.
Vzduch je tak svěží.
Z hluboka se nadechnu a užívám si pohled na přenádhernou krajinu. Ptáčci pomalu
vylétávají ze svých hnízd. Dešťovky si vychutnávají ten báječný pocit, kdy mohou
ulehnout do čerstvě napršené kaluže. Krásky zdobící stráně a louky rozevírají svá poupata.
Pozdvihnu hlavu a sleduji, jak se k slunci přibližuje jeho přítelkyně. Pestrá duha mění
oblohu v barevný ples. Fialová, modrá, zelená a žlutá. Barvy velící té nádheře. Zlatá obruč
a zbarvený pruh křížící oblohu tvoří dokonalé souznění. Okem kouknu na malý lesík.
Nazelenalé listí stromů se třepotá v lehounce vanoucím větru. Některé lístky už to
vzdávají. Pouští se a snášejí pomalu k zemi. Prohlížím si okolí, přitom obdivuji dokonalost
přírody. Je to nádhera.

Červánky alias stmívání na podzim (Líčení)
Jitka Šmalclová – 9. třída
Nad lesem se vznáší kupa
malých červánků. Slunce
dávno zašlo za obzor
a nebe pokryla mračna.
Vítr začal foukat studeněji,
jako by chtěl zdejší varovat, že brzy přijde noc.
Les plný stromů a kapradin
ohýbajících se ve větru šumí – to listy všech porostů
si zaujatě povídají. Vítr
žalostně kvílí, jako by
zpíval smutnou píseň.
Červánky odrážející se na
povrchu rybníka na okraji
lesa už zmizely a krajinu zahalil plášť. Tmavá mračna se hrnou ohromnou rychlostí z lesa
jako houf černých rytířů na koni. V hluboké trávě se ozývá cvrkání cvrčka, z koutu lesa
nepatrné ťukání do stromu, zřetelné lámání větviček a šustění seschlých listů. Těžko říct,
kdo se právě vydal na cestu lesem. Hladina rybníka se téměř neznatelně zavlnila dotykem
padajícího rákosu, který jemně žbluňkl při dopadnutí. Hrobové ticho se na chvíli porušilo,
když z lesa za hlasitého pískotu vyletěl celý černý pták. Lekla jsem se, ale vzápětí jsem
byla znovu ponořená do zamyšleného a zaujatého pozorování okolí.
Na zdejší krajinu jako by spadla z nebes temnota – nekončící tma, z níž se nedá uniknout.
Na obloze jdou kouřové mráčky proudící ve stejném směru. Odněkud zdáli se ozvalo
zavytí – nejspíše si nádherného úplňku všimnul i někdo jiný. Přes kulatý tvar měsíce
přelétávají mraky, střídavě ho překrývají a zase odkrývají. Kolem něj světélkují všelijak
rozmístěné hvězdičky. Je až nemožné, jak ohromně dokáže příroda a její okolí zapůsobit
na člověka, i když není slunce, které by osvětlovalo krajinu, a tudíž dávalo možnost
prohlédnout si ji.
Tajemný les, kdy při pouhém pohledu na něj naskočí husí kůže a když se při prapodivném
zvuku propadne prudce do kalhot ... to je ten fascinující pocit, při kterém mi divoce buší
srdce, ale zároveň se nemůžu odpoutat od záhadně temné krajiny. Něco uvnitř mě nutí
stále sledovat každičký pohyb v okolí, i kdyby zachycený pouze koutkem oka, stražit uši
a čekat jakýkoli zvuk z lesa, cítit chladivý noční vzduch a něčí přítomnost poblíž sebe,
i když jsem vprostřed dějiště úplně sama… Moje fantazie pracuje, vymýšlí možné
i nemožné, vybavují se mi různé představy.
Má záliba bát se spočívá jednoduše v překonávání sebe samé – miluji vzrušení způsobené
vlivem okolí, jako je třeba právě noční krajina, kterou je tak úchvatné sledovat při
stmívání a zahalování se do tmy. Je to jedinečný pohled. Nikdy nevíte, co čekat…

