
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D R U H Ý  R O Č N Í K  L E T N Í  Š A C H O V É  Š K O L YD R U H Ý  R O Č N Í K  L E T N Í  Š A C H O V É  Š K O L YD R U H Ý  R O Č N Í K  L E T N Í  Š A C H O V É  Š K O L YD R U H Ý  R O Č N Í K  L E T N Í  Š A C H O V É  Š K O L Y  
Také v letošním roce si několik školáků dobrovolně zkrátilo své 
letní prázdniny. V posledním srpnovém týdnu totiž deset žáků 
místní základní školy zasedlo do lavic šachové školy, která 
proběhla na strážovské radnici. Výuku vedl Ing. Pavel Rousek, 
Ph.D., který je pořadatelem tradičních turnajů „Opálecký šach“  
a „Opálecká dáma“. Děti navázaly na znalosti základních šacho-
vých pravidel z loňského roku a pokračovaly ve zdokonalování 
svého šachového umění.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

BITKA NA NÁVSI V ZAHORČICÍCH 
V sobotu 3. srpna 2013 bylo na návsi v Zahorčicích pořádně rušno. Místní chasníci se zde 
v pravé poledne mlátili hlava nehlava. Naštěstí šlo pouze o ukázku pirátského souboje 
v rámci tradičního dětského dne. V letošním roce Zahorčice ovládli korzáři, kteří připluli 
na pravé pirátské lodi. Několikrát pak během odpoledne zopakovali ukázku nefalšované 
námořní bitvy.  

Děti se vyřádily na pouťových atrakcích. Připraveny pro ně byly také úkoly na 
jednotlivých stanovištích s pohádkovými bytostmi. Extrémní vedra, která v tento čas 
panovala, ubrala na účasti, jinak lze však konstatovat, že zahorčičtí opět nezklamali  
a připravili pro všechny příchozí nevšední podívanou. 
  

 

 

 

 

VŠECH DESET ÚČASTNÍKŮ ŠACHOVÉ ŠKOLY OBDR ŽELO PAMĚTNÍ CERTIFIKÁT 

 

 

 

11.  9. – kosmetika   30.10. – posezení u kávy 

18.  9. – posezení u kávy       6.11. – zelená lékárna – pí Matějková 

25.  9. – hrnečky – pí Javorská                13.11. – posezení u kávy 

  2.10. – zájezd    20.11. – aranžování květin 

  9.10. – beseda – Ing. Rousek  27.11. – posezení u kávy 

16.10. – posezení u kávy    4.12. - setkání důchodců v sokolovně 

23.10. – posezení u kávy  11.12. – posezení u kávy 

 

 

NĚKTEŘÍ PIRÁTI SE DO BOJE VRHLI S PLNÝM 
NASAZENÍM 

 TAHOUNEM AKCE 
BYL PETR HUDSKÝ  



    ˇ̌̌̌    FOTOGALERIE ZFOTOGALERIE ZFOTOGALERIE ZFOTOGALERIE Z    POŠUMAVSKÝCH DOZÍNEKPOŠUMAVSKÝCH DOZÍNEKPOŠUMAVSKÝCH DOZÍNEKPOŠUMAVSKÝCH DOZÍNEK 
 

 
 
 
 
 

STRÁŽOV 
 24. srpna 2013 

foto: Ing. Josef Švec  
a Ing. Josef Rousek 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

    

    

 
Na naši otázku z minulého kola 
soutěže správně odpověděli pouze tři 
čtenáři, což je důkaz, že tentokrát to 
bylo velice náročné. Uvedená nemo-
vitost stojí nedaleko koupaliště, patří 
k osadě Zahorčice, má čp. 17 a jedná 
se o bývalý „Hořejší mlýn“. Ze správ-
ných odpovědí byl vylosován vý-
herce – David Bouberle ze Strážova, 
který si může na radnici vyzvednout 
slíbenou odměnu. Máte-li chuť se 
zúčastnit dalšího pokračování sou-

těže, stačí vyplněný kupón vhodit do konce října do schránky v průjezdu radnice. 

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

SOUTĚŽNÍ KUPÓN  (OBČASNÍK Č. 62) 
 

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

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

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

PŮVABNÉ VYSTOUPENÍ 
DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 

STRÁŽOVŠTÍ SILÁCI SE PŘETAHUJÍ S VÍTĚZEM V KOŇSKÉM TAHU 

TRADIČNÍ PŘEDÁNÍ 
DOŽÍNKOVÉHO VĚNCE 

OPÁLEČTÍ POJALI DOŽÍNKY 
STYLOVĚ VČETNĚ OBLEČENÍ 

VELKÝ PODÍL NA PŘÍPRAVÁCH AKCE  
MĚL ZDENĚK KOLÁŘ 



Od poloviny června 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.  

Pokud nakoupíte pohonné hmoty 
minimálně za 300 Kč a zaplatíte kartou, 
můžete díky službě CashBack požádat 

o vydání hotovosti až 1 500 Kč z vašeho 
bankovního účtu.   

 
Také tentokrát ctíme tradici a gratulujeme 
našim spoluobčanům, kteří oslavili svá 
životní jubilea v uplynulých měsících. 
Dodatečně tedy k narozeninám hodně 
štěstí, zdraví a spokojenosti přejeme 
následujícím jubilantům: 
 

Zdeňka Skalová ze Strážova 
31. července 2013 – 75 let 

Julie Soušková z Brtí 
28. srpna 2013 – 85 let 

� Na podzim letošního roku bude 
v místní knihovně zahájen již 
třetí semestr Virtuální Univer-
zity třetího věku, která probíhá pod záštitou České zemědělské univerzity v Praze. 
Místní senioři a zdravotně postižení budou tentokrát studovat obor s názvem „Historie 
a současnost české myslivosti“. Pokud byste se chtěli ke studiu připojit, získáte bližší 
informace v místní knihovně. 

� Na počátku srpna navštívil Strážov bývalý polský ministr kultury Kazimerz 
Michał Ujazdowski. Vystudovaný doktor práv a dlouholetý poslanec za stranu 
„Prawo i Sprawiedliwość“ se během cesty do Itálie zastavil u svého známého a kra-
jana, našeho pana faráře. Při setkání na radnici se polský politik zajímal o fungování 
státní správy a samosprávy v Čechách a diskutoval o odlišnostech ve vztahu 
k polským zvyklostem. S povděkem jsme přijali též pochvalná slova na krásnou 
šumavskou krajinu a malebný Strážov.  

� Další zajímavé akce se připravují na počátek listopadu. V neděli 3. listopadu se 
v kostele sv. Jiří ve Strážově uskuteční svatohubertská mše. Na sobotu 16. listopadu 
se připravuje dětský lampiónový průvod spojený s ochutnávkou svatomartinského 
vína pro rodiče. Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách města  
a na plakátech. 

� Vichřice mimořádné intenzity, která zasáhla území České republiky ve večerních 
hodinách 4. srpna 2013, napáchala škody také na Strážovsku. Z důvodu popadaných 
větví na elektrickém vedení byly některé domácnosti bez elektřiny ještě druhý den 
dopoledne. Náporu silného větru neodolala také jedna ze starých lip u místního 
kostela. Naštěstí padla nejlepším možným způsobem, takže následky pádu 
obrovského stromu byly minimální. Nechceme ani domýšlet, jaké škody by býval 
padající strom napáchal, pokud by se zřítil na jinou stranu. Tato událost je velikou 
výzvou k zamyšlení nad budoucnosti ostatních lip okolo kostela, které jsou 
pravděpodobně stejného stáří. 

Vážení spoluobčané! 

V uplynulých měsících proběhlo na Strážovsku 
několik úspěšných letních akcí. Veliký ohlas zaznamenaly dožínky, hasičské oslavy 
v Němčicích, dětský den v Zahorčicích i další akce, které měly jedno společné - jejich 
pořadatelem byl některý z místních spolků. Velice si vážím toho, že dobrovolníci se 
věnovali přípravě s plným nasazením bez ohledu na volný čas. V dnešní době je to totiž 
stále více mimořádná věc a je výjimkou, pokud někdo něco dělá bezplatně. Vždyť tou 
jedinou odměnou pro všechny pořadatele jsou pochvalná slova účastníků, která dokážou 
potěšit a dodat chuť i sílu organizovat další věci. 

Bylo velice milé, když hasiči z Brtí či Divišovic, kteří stěží sestavují soutěžní družstvo, 
přijeli podpořit své kolegy do Němčic. Je perfektní, když se na strážovských dožínkách 
pořadatelsky podíleli hasiči z Opálky spolu s městem a místní farností. Právě spolupráce 
spolků a sousedská pomoc místních občanů dokáže z malé oslavy udělat akci, na kterou se 
bude dlouho vzpomínat. Tak to přece vždycky na venkově bývalo. Lidé se musí bavit a ve-
selit sami. Akce, které na Strážovsku pořádáme, děláme pro sebe a pro to, aby všední život 
byl o trochu veselejší. 

Ze strany města se snažíme pořádání spolkových akcí podpořit, neboť je nám jasné, že 
díky nim se nesmírně obohacuje kulturní život u nás. Jsme velice pyšní na to, že o dění ve 
Strážově pochvalně píše regionální tisk a že na akce pravidelně jezdí lidé ze širokého 
okolí. A hlavní je, že vesměs vychází také počasí. Snad nám vyjde i na nadcházející pouť ... 

Ing. Josef Rousek 

 
 
 
 
 

ROZKOPANÁ ULICE V BYTOVKÁCH 
Velká omezení čekají 
v současné době na všech-
ny obyvatele lokality by-
tovek pod sokolovnou. Na 
konci prázdnin zde byla totiž 
zahájena kompletní rekon-
strukce komunikace (pro-
vádí Lesní stavby Nýrsko) 
spojená s výměnou kanali-
začního a vodovodního řa-
du (provádí Vodospol Kla-
tovy). Akce s celkovými 
náklady přesahujícími tři 
milióny korun by měla být  
z velké části hotova do 
konce října letošního roku.  

 

 VÝKOPOVÉ PRÁCE JSOU V PLNÉM PROUDU 



BISKUPSKÁ VIZITACE V NAŠÍ FARNOSTI 
V druhém zářijovém týdnu proběhne v naší farnosti biskupská vizitace. Nejvyšší před-
stavitel diecéze vizituje – to znamená, že zjišťuje stav pastorační, administrativní a eko-
nomický jednotlivých farností a pomáhá, aby vše bylo v pořádku dle směrnic církve, 
jedenkrát za pět let.  

Mons. František Radkovský přijede do Strážova již ve středu 11. září, kdy se setká se žáky 
a učiteli místní základní školy, přijat bude také na strážovské radnici. V neděli 15. září 
bude otec biskup v místním kostele celebrovat poutní mši svatou ke cti Panny Marie. 
 

NOVÝ KONVEKTOMAT VE ŠKOLNÍ KUCHYNI 
Strážovská školní kuchyně se může od začátku letošního školního roku pochlubit novým 
vybavením. V rámci dotace z Programu rozvoje venkova ČR byl zakoupen nový kombi-
novaný sporák a hlavně moderní konvektomat, což je profesionální kuchyňské zařízení, 
které kombinuje vlastnosti horkovzdušné a parní trouby. Je tedy vhodný pro mnoho 
způsobů tepelné úpravy jídel, včetně pečení, smažení, grilování nebo vaření v páře. Mezi 
výhody této technologie můžeme řadit krátké časy vaření a šetrnější způsob úpravy 
pokrmů, které obě vedou k vyšší nutriční hodnotě připravovaných jídel a zachování 
vyššího množství vitamínů v porovnání s běžnými způsoby tepelné úpravy.  

Celkové náklady na nákup nového vybavení, které je dnes dostupné ve většině školních 
jídelen, dosáhly 510 tisíc korun, přičemž 90 % je hrazeno z dotačních zdrojů. V místní 
jídelně je denně připravováno cca 210 jídel (z toho zhruba třetina pro cizí strávníky). 

 

V E L I K Á  SL Á V A  VV E L I K Á  SL Á V A  VV E L I K Á  SL Á V A  VV E L I K Á  SL Á V A  V     H O R N ÍH O R N ÍH O R N ÍH O R N Í C H  N Ě M Č I C Í C H  C H  N Ě M Č I C Í C H  C H  N Ě M Č I C Í C H  C H  N Ě M Č I C Í C H      
Horní Němčice mají všeho 
všudy 10 baráků a 19 trvale 
bydlících obyvatel. Když 
však uspořádali letošní osla-
vu 90. výročí založení míst-
ního sboru dobrovolných 
hasičů, mohlo by jim kdejaké 
město závidět. Na stovky 
návštěvníků zde čekala 
perfektně připravená hasič-
ská soutěž i večerní taneční 
zábava. Na úvod byla před-
vedena ukázka ručních stří-
kaček, které se zúčastnili 
hasiči z Rovné, Brtí, Divi-
šovic a také místní horští 
hasiči s precizně repasovanou kráskou z roku 1923. Následovala netradiční hasičská 
soutěž, která pobavila všechny přítomné. O tom, že o akci byl veliký zájem, svědčí 
skutečnost, že do startovní listiny bylo zapsáno 18 družstev. U příležitosti 90. výročí 
založení sboru byla vydána také brožura o historii Němčic, Mladotic a Hynkovic. 
 
 

 
 
 
 
 
 

    

    

    

    

    

PAMĚTNÍ LIST PŘEVZAL Z RUKOU VEDENÍ SBORU 
NEJSTARŠÍ ČLEN – VÁCLAV KOLÁ Ř 

PERSONÁL ŠKOLNÍ JÍDELNY S NOVÝM KONVEKTOMATEM 



HASIČI SI NA ROZPÁLENÉM NÁMĚSTÍ SÁHLI AŽ NA DNOHASIČI SI NA ROZPÁLENÉM NÁMĚSTÍ SÁHLI AŽ NA DNOHASIČI SI NA ROZPÁLENÉM NÁMĚSTÍ SÁHLI AŽ NA DNOHASIČI SI NA ROZPÁLENÉM NÁMĚSTÍ SÁHLI AŽ NA DNO 
Rovné tři desítky hasičských siláků se sjely 
poslední červencovou neděli na strážovské 
náměstí, aby se utkaly o titul Železný hasič  
a zároveň se zúčastnily posledního závodu 
prvního ročníku Šumavské ligy v hasičském 
vytrvalostním a silovém víceboji, nad nímž 
převzal záštitu senátor Jan Látka. 

Každého ze soutěžících čekala ve Strážově při 
extrémním letním vedru neskutečně náročná 
trať: roztažení dvou proudů B, šedesát úderů 
desetikilovým kladivem, proskok skrz okno, 
výlez na čtyřmetrové lešení, vytažení 
patnáctikilového závaží, proběhnutí dvaceti 
pneumatikami, smotání dvou hadic, přenesení 
dvou třicetikilových kanystrů, převalení 
traktorové pneumatiky, přeskočení bariéry, 
transport osmdesátikilové figuríny a běh do 
cíle, přičemž po celou dobu měl hasič na 
zádech dýchací přístroj Saturn, který váží  
14 kilogramů. To vše při teplotě přes 37°C. 

Strážovští si ani 
letos nenechali ví-
tězství sebrat, když 
vyhrál Martin Ko-
pecký, druhý byl 
Anto ní n Re ndl  
z SDH Horní Ka-
menice a třetí Ro-
man Petrás z SDH 
Nevřeň. V celko-
vém pořadí sou-
těže Šumavský ha-
sič se místní borec 
Martin Kopecký 
umístil na druhém 
místě.  Smeknout 
však musíme před 
všemi, kteří ex-
trémně náročný závod ve Strážově dokončili. Z místních to byli: Michal Chaluš (7. místo), 
Daniel Chaluš (14. místo), Petr Kollross (18. místo), Jiří Bouzek (21. místo), Josef Holub 
(25. místo), Vladimír Rendl (28. místo) a Pavel Rendl (29. místo). 

 

STRÁŽOVSKÁ POUŤ STRÁŽOVSKÁ POUŤ STRÁŽOVSKÁ POUŤ STRÁŽOVSKÁ POUŤ ---- 14. a 15. září 2013 14. a 15. září 2013 14. a 15. září 2013 14. a 15. září 2013    
� Výstava paličkované krajky na téma „Čtvero ročních období“ členek Krajkářského 

klubu Klatovy z let 2007-12 bude probíhat v přízemí radnice. Výstavu doplní práce 
dětí z místního kroužku paličkování. Otevřeno bude v sobotu od 13.00 do 17.00 hod., 
v neděli od 10.00 do 17.00 hod. Od 16. do 30. září bude možno výstavu zhlédnout po 
předchozí domluvě (den předem) na tel. čísle 607 188 998 u paní Jitky Jiříkové.  

� Strážovští zahrádkáři představí svoji letošní úrodu na výstavě ovoce, zeleniny  
a květin, která se uskuteční v prostorách radnice. Otevřena bude stejně jako výstava 
paličkované krajky. 

� V přízemí 1. stupně základní školy budou k vidění obrazy místních malířů – 
Romana Souška ze Strážova a Václava Tomana z Krotějova. Výstava bude 
otevřena v sobotu od 13.00 do 18.00 hod. a v neděli od 13.00 do 18.00 hod.  

� V prostorách bývalé spořitelny budou vystaveny staré fotografie a pohlednice 
Strážovska. Zároveň zde budou promítány videozáznamy z našich akcí (svato-
václavská jízda, masopustní průvod, dožínky, hasičské oslavy atd.). Otevřeno zde bude 
v sobotu i v neděli, vždy od 10.00 do 18.00 hod. 

� Místní organizace svazu chovatelů pořádá výstavu drobného zvířectva (králíků, 
drůbeže a holubů) ve školním dvoře za obecnou školou. Výstava bude otevřena 
v sobotu od 13.00 do 18.00 hod. a v neděli od 8.00 do 15.00 hod. Připravena je bohatá 
tombola o zajímavé ceny.  

� Tradičně samozřejmě bude po celý pouťový víkend strážovské náměstí rájem všech 
dětí. Pouťové atrakce budou obohaceny o autodrom. Rodiče si budou moci navíc na 
náměstí posedět v pivní zahradě, kterou pořádá bavorský pivovar Aldersbacher. 
V sobotu odpoledne a večer se zde bude rožnit prasátko. 

� Na kurtech u sokolovny se v sobotu od 8.30 hod. uskuteční oblíbený volejbalový 
turnaj smíšených družstev s názvem Burčák open. Přijďte se podívat a ochutnat 
lahodný burčák a kvalitní moravská vína. U sokolovny bude v sobotu dopoledne malá 
výstava Velorexů s možností projížďky tímto legendárním vozidlem.   

� Pouťová zábava skupiny KABÁT REVIVAL  proběhne v sokolovně v sobotu od 
21.00 hod. Jako předkapela vystoupí místní skupina Pozdní sběr. 

� V neděli se uskuteční mše svatá v kostele sv. Jiří.  Začátek je tentokrát mimořádně od 
12.00 hod. Celebrovat ji bude Mons. František Radkovský a vystoupí zde také 
Strážovský mužský pěvecký sbor. 

� V neděli od 13.00 do 17.00 hod. bude na náměstí koncertovat kapela Úhlavanka, 
kterou doplní známí zpěváci - Ivana Zbořilová, Blanka Tůmová a Jiří Škvára. 
Přijďte si posedět a poslechnout vystoupení této dechovky. Možná dojde i na tanec. 

� O pouťovém víkendu můžete zajít také na fotbalová utkání na hřiště SK 
Kovodružstva Strážov. Bohatý program zahájí sobotní derby mezi strážovskou starou 
gardou a vrstevníky z Vrhavče, které začíná od 17.00 hod. V neděli od 10.00 hod. hrají 
starší žáci proti Mochtínu a od 16.00 hod. se mužské „áčko“ v rámci krajské 1.B třídy 
utká s týmem Horažďovice B.  

VÍTĚZNÝ POHÁR ZŮSTAL DÍKY 
MARTINU KOPECKÉMU DOMA 

NÁROČNOST PŘEVALOVÁNÍ TRAKTOROVÉ PNEUMATIKY 
SI MIMO SOUTĚŽ VYZKOUŠELI I MÍSTNÍ SENIOŘI 



PODZIMNÍ SBĚR ODPADŮ BUDE V ŘÍJNUPODZIMNÍ SBĚR ODPADŮ BUDE V ŘÍJNUPODZIMNÍ SBĚR ODPADŮ BUDE V ŘÍJNUPODZIMNÍ SBĚR ODPADŮ BUDE V ŘÍJNU    
Svoz nebezpečného a elektro odpadu bude proveden v sobotu 5. října 2013 ze sběrného 
dvora v Káclinku. Odpad musí být ve sběrném dvoře uložen nejpozději do 9.00 hod.  
Z ostatních osad je tentokrát nutné odpad dopravit do Strážova. V odůvodněných 
případech zajistí odvoz na základě telefonické domluvy městský úřad. Sbírat se budou 
akumulátory, pneumatiky, barvy, zářivky, lednice, televize a veškeré další elektrické 
spotřebiče. Tradiční svoz ze všech obcí a osad bude proveden opět v jarních měsících 
2014.  
Mimořádně na prostranství před autobusovými garážemi v Káclinku bude tentokrát 
umístěn kontejner na velkoobjemový odpad v sobotu 5. října 2013 od 8.00 hod. do 
naplnění kontejneru. Občané tam budou moci uložit odpad, který se nevejde do popelnic. 
Do kontejneru nepatří stavební suť, železo nebo nebezpečný odpad. 

    

MUŽSKÝ SBOR ZAZÁŘIL V NĚMČOVICÍCHMUŽSKÝ SBOR ZAZÁŘIL V NĚMČOVICÍCHMUŽSKÝ SBOR ZAZÁŘIL V NĚMČOVICÍCHMUŽSKÝ SBOR ZAZÁŘIL V NĚMČOVICÍCH    
A je to tu! Strážovský mužský pěvecký sbor má za sebou první výjezdní vystoupení. Na 
pozvání starosty Němčovic, které se v letošním roce staly Vesnicí Plzeňského kraje, totiž 
strážovští muži vystoupili při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže.  
Nadšení si vysloužil už samotný příjezd sboru, neboť ten i do Němčovic na náves dorazil 
na žebřiňáku. Po předání symbolického žezla Vesnice roku přišel na řadu zpěv. Sbor 
tentokráte místo chybějícího Josefa Berana vedl Ing. Miroslav Jiřík. Strážovští muži 
rozproudili také následnou taneční zábavu, těžko se pak v pozdních večerních hodinách 
místní děvčata s odjíždějícím sborem loučila ...  
Ani na svůj domov mužský sbor nezapomíná a o strážovské pouti bude při nedělní mši 
svaté od 12.00 hod. opět zpívat v místním kostele. 

VENDULA SE NA MISTROVSTVÍ SVĚTAVENDULA SE NA MISTROVSTVÍ SVĚTAVENDULA SE NA MISTROVSTVÍ SVĚTAVENDULA SE NA MISTROVSTVÍ SVĚTA NEZTRATILA NEZTRATILA NEZTRATILA NEZTRATILA 

Mimořádného úspěchu dosáhla Vendula Preslová ze Strážova. Čerstvá absolventka 
obchodní akademie se totiž na základě svých výsledků z národního šampionátu 
nominovala na Mistrovství světa v grafických disciplínách. Požádali jsme proto 
reprezentantku České republiky, aby nám svoje zážitky ze světového šampionátu popsala: 

Každé dva roky se koná Mistrovství světa v grafických disciplínách v různých členských 
zemích. Tento rok od 12. 7. do 19. 7. se mistrovství konalo v belgickém Ghentu, kde se 
soutěžilo v osmi disciplínách a třech kategoriích (žáci, junioři, praktici). Cesta byla velmi 
dlouhá, ale s ranním svítáním jsme dorazili do našeho cíle. Po ubytování jsme společně 
vyrazili na uvítací večírek, kde se sešly všechny možné národnosti světa. Vše probíhalo 
 v anglickém jazyce. Hned druhý den mě čekala soutěž v mé disciplíně, což byl třiceti-
minutový královský opis. Každý soutěžící mohl opisovat text ve svém rodném jazyce, což 
jsem s radostí uvítala, protože když jsem viděla texty čínských soutěžících, tak mě to 
docela vyděsilo. Opis probíhal v pohodě, mohli jsme mít na uších sluchátka s hudbou, 
abychom se vzájemně nerušili „cvakáním“ do klávesnice. Následující den probíhaly ještě 
ostatní disciplíny, ale já už si užívala volna. Poznávala jsem krásy města Ghent, chytala 
bronz a nakupovala. Potom, co soutěž oficiálně skončila jsme společně my Češi a Slováci 
podnikali hromadné výlety. Navštívili jsme tři nejzajímavější města Belgie: Antverpy, 
Bruggy a Brussel. Předposlední den se konalo vyhlášení jednotlivých soutěží. Češi byli 
zkrátka nejlepší a odvezli si 53 medailí z 97 medailových pozic. Já jsem si sice medaili 
nepřivezla, ale přesto jsem se ve své disciplíně a v kategorii juniorů umístila na 13. místě  
s počtem 461,5 čistých úhozů za minutu z celkových 55 soutěžících. Po vyhlášení se konal 
slavnostní galavečer, který byl přímo rájem pro gurmány. Velmi jsme si to užili a násle-
dující den nás čekala cesta domů. 

Účast na soutěži mi dala mnoho zkušeností, poznala jsem spoustu nových přátel, se 
kterými jsem stále v kontaktu a těším se na další mistrovství a akce, které s nimi podniknu. 
Příští mistrovství světa za 2 roky se bude konat v Berlíně. 

Chtěla bych poděkovat Obchodní akademii v Klatovech, která mi umožnila na toto 
mistrovství jet a celé ho sponzorovala. 

JIŽ SAMOTNÝ PŘÍJEZD STRÁŽOVSKÉHO MUŽSKÉHO SBORU DO N ĚMČOVIC 
SI VYSLOUŽIL NEBÝVAL É POZORNOSTI HOSTŮ I DOMÁCÍCH 

VENDULA PRESLOVÁ S ČESKOU VLAJKOU V D ĚJIŠTI SVĚTOVÉHO MISTROVSTVÍ 



MÍSTNÍ MALÍŘ VYDAL PMÍSTNÍ MALÍŘ VYDAL PMÍSTNÍ MALÍŘ VYDAL PMÍSTNÍ MALÍŘ VYDAL PĚKNÉ POHLEDNICEĚKNÉ POHLEDNICEĚKNÉ POHLEDNICEĚKNÉ POHLEDNICE    
Sérii pohlednic s té-

matem Strážova vy-

dal vlastním nákla-

dem strážovský malíř 

Roman Soušek. Dvě 

zachycují již ne-

exis tuj í c í  s tavby 

(kapli sv. Josefa a ži-

dovskou synagogu), 

třetí pak zajímavý 

pohled na kostel sv. 

Jiří od jihu. Jako 

bonus vám k dneš-

nímu vydání našeho zpravodaje jednu z nich přikládáme. Pohlednice jsou k prodeji na 

radnici a zakoupit si je budete moci také při pouťové výstavě obrazů Romana Souška 

v místní základní škole. 
    

    

    

    

    

Z L A T O  M Í Ř ÍZ L A T O  M Í Ř ÍZ L A T O  M Í Ř ÍZ L A T O  M Í Ř Í         

NA OPÁLNA OPÁLNA OPÁLNA OPÁLKUKUKUKU    
Vítězství z bystřické trakto-
riády, která je jednou z nej-
větších akcí tohoto cha-
rakteru v širokém regionu, si 
př i vezl  Zdeněk Kolář 
z Opálky. Se svým strojem 
Ferguson nenašel ve své 
kategorii traktorů do 25 kW 
na náročné trati plné te-
rénních nerovností a brodů 
přemožitele a obhájil tak 
loňské prvenství. 

 

SE ZÓNA NA K OU PALI ŠTISE ZÓNA NA K OU PALI ŠTISE ZÓNA NA K OU PALI ŠTISE ZÓNA NA K OU PALI ŠTI  POM ALU  KONČÍ POM ALU  KONČÍ POM ALU  KONČÍ POM ALU  KONČÍ     
Nový směr v pro-
vozu místního kou-
paliště se rozhodla 
otestovat letošní 
provozovatelka – 
Monika Faustová. 
Vsadila na tu-
ristický ruch a no-
vé akce se zaměře-
ním na děti a mlá-
dež. Během letní 
sezóny zde bylo 
uspořádáno něko-
lik zajímavých od-
poledních a večer-

ních programů. Kovbojská show, bike hazard, pálení žákovských knížek, beseda 
s cestovatelem Danem Přibáněm či ochotnické divadelní představení, to je jen výběr 
z poutavých akcí, kterých se mohli návštěvníci strážovského koupaliště během letní 
sezóny zúčastnit.  

Areál koupaliště prošel v letošní sezóně také nezávislým posouzením, které provedli 
redaktoři Klatovského deníku v rámci hodnocení jednotlivých koupacích možností na 
Klatovsku. Jsme velice rádi, že strážovské koupaliště obstálo pod přísnými pohledy 
komisařů na výbornou.  

V druhé polovině září bude navíc odstartována investiční akce, jejímž cílem bude 
vybudování dětského brouzdaliště a oprava chodníků okolo koupaliště. 

ZDENĚK KOLÁŘ ZA VOLANTEM SVÉHO TRAKTORU 

NA KOUPALIŠTI VYSTOUPILA TAKÉ  
MÍSTNÍ KAPELA „POZDNÍ SB ĚR“ 



ODCHOVANEC STRÁŽOVSKÉ KOPANÉ LUDĚK SOUŠEK 
OBLÉKÁ DRES PLZEŇSKÉ VIKTORKY 

Špičku ledovce klubového fotbalu 
představuje v posledních létech Viktorie 
Plzeň. S klubem, který se pyšní dvěma 
ligovými tituly a v součastné době se 
připravuje po postupu na základní část 
evropské ligy mistrů, spojoval fotbalové 
krůčky ve své kariéře stále ještě kme-
nový hráč Viktorie Antonín Presl z Kla-
tov. Tento fotbalista má v popisu práce 
dávat jako útočník branky, což se mu 
nyní daří v jižních Čechách, v dru-
holigovém Táborsku. Antonín Presl má 
u nás své kořeny zásluhou rodičů, kteří 
oba pochází ze Strážovska a jeho otec 
za Strážov jako mladík také hrával. 
Antonín Presl ml. si také již v plzeň-
ském dresu za trenéra Vrby zapsal první 
ligové starty v nejvyšší ligové soutěži.  

V součastné době dres plzeňské 
Viktorky zdobí dalšího Strážováka! Od 
jarní sezóny ho obléká místní odcho-
vanec Luděk Soušek. Výborné výkony 
podával již v krajském přeboru v týmu žáků Klatov, které získaly na jaře přebornický titul 
v kraji a kde byl Luděk velkou oporou. Už v tomto období hostoval souběžně i za žáky 
Viktorky. Po skončení sezóny byl zařazen do širšího výběru téměř padesátky 
talentovaných hráčů z kraje. Po absolvování společného kempu a náročné přípravě  
v červenci a srpnu prošel Luděk sítem velké konkurence až do cíle. Týden před zahájením 
ligového přeboru ČR U 16 (mladší dorost) dostal šanci v nastávajícím soutěžním ročníku 
reprezentovat Viktorii Plzeň za tento výběr. Nyní má již za sebou tři ligové starty 
v základní sestavě plzeňské Viktorky U 16, zahrál si proti pražským klubům Bohemce, 
Dukle, pohár proti Spartě a naposledy v Teplicích, kde také dostal svoji první žlutou kartu, 
snad pro štěstí…. Pro Luďka Souška se zařazením do plzeňského klubu pro následující 
období výrazně změnil jeho osobní, studentský i sportovní život. V Plzni bude nyní bydlet, 
studovat i hrát fotbal za Viktorku! Je to úspěch, po kterém touží kdekterý jeho vrstevník.  
S tím ale na sebe bere velké břemeno nejen Luděk Soušek, ale je to nepředstavitelná zátěž 
i pro jeho rodiče. Ostatně o tom by již nyní mohli vyprávět! Je to jako ve velké televizní 
show Vyvolení  - „jen silní zůstanou“.  Přejme Luďkovi, aby silný zůstal duchem a vůlí  
i po zdravotní stránce jako dosud a aby dělal svému dědovi i strážovskému fotbalu, kde 
konal své první fotbalové krůčky, jen radost. Myslím si, že již nyní můžeme být na tento 
Luďkův úspěch právem pyšní! A pokud náhodou uvidíte v televizi v záběrech kamer třeba 
nějakou známou tvář, pak to je Luděk. Zatím třeba jen v roli podavače míčů, což je pro něj 

i jeho klubové vrstevníky nyní zážitkem. Kde je napsáno, že to tím třeba skončí. Myslím 
si, že tím to teprve pro Luďka začíná ... 

Aby byl náš výčet úplný, pak další kořeny, tentokráte trenérské zapouští ve plzeňském 
velkoklubu, který je nyní na výsluní nejen v ČR, také další odchovanec SK Strážov 
Ludvík Fremut. Kdysi houževnatý, všestranný sportovec, který dosahoval špičkových 
výkonů v triatlonu, posléze vystudoval nejvyšší profesionální trenérskou fotbalovou 
mládežnickou licenci uznávanou v celé Evropě. Po létech trénování v Klatovech neodolal 
nabídce trénovat žáky v Plzni a zde také doposud jako trenér působí. 

Ostatně není sám. Před ním zde trenérskou štaci absolvoval známý a úspěšný trenér Jan 
Staněk ze Sušice. No a o tom, že Pošumaví má zastoupení i na trenérské lavičce po celé 
Evropě v podobě asistenta trenéra Vrby Karla Krejčího ze Sušice, snad ví většina alespoň 
příznivců plzeňského klubu.     

Miroslav Sedlmaier 
 

POŠUMAVSKÉ DOŽÍNKY MĚLY VELIKÝ OHLAS 
Ten nápad vznikl z hecu při výroční valné hromadě opáleckých hasičů. Cílem bylo 
vzpomenout na staré tradice a po 68 letech obnovit strážovské dožínky. Nakonec z toho 
byla velice příjemná akce s účastí několika stovek spokojených návštěvníků. Jednalo se 
navíc o jediné farní dožínky v celé plzeňské diecézi.  
Vše začalo v pravé poledne slavnostní mší v kostele sv. Jiří. Následoval průvod na 
hasičské cvičiště, kde byla provedena ukázka soutěže chladnokrevných koní. Opálečtí pak 
předvedli jednotlivé techniky mlácení obilí za pomoci cepů i různých typů mlátiček. 
Dobové oblečení tomu všemu dodalo téměř nostalgický nádech. 
Na závěr příjemného odpoledne požehnal pan farář Ryszard Potęga úrodě a starosta 
převzal symbolicky podle staré tradice dožínkový věnec. K tanci a poslechu celé 
odpoledne a večer hrála chodská kapela Stavovanka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ODCHOVANEC STRÁŽOVSKÉ KOPANÉ 
V DRESU VIKTORIE PLZEŇ 

MLÁCENÍ OBILÍ CEPEM SI S CHUTÍ VYZKOUŠEL NEJEDEN DO BROVOLNÍK 


