
OPÁLECKÁ DÁMA 
JIŽ TENTO VÍKEND 
Osmý ročník tohoto turnaje bude letos rozdělen do třech 
kategorií. Mladší žáci (1. - 3. třída) a starší žáci (4. - 6. třída) 
poměří svoje síly v pátek 4. dubna od 14 hodin na strážovské 
radnici. Dospělí se sejdou tradičně v sobotu 5. dubna od  
9 hodin v hostinci U Mařenky na Opálce. 

N O Č N Í  O R I E N T A Č N Í  B Ě H  
První ročník nočního 
orientačního běhu po Strá-
žově a oko lí se uskutečnil 
v sobotu 23.11.2013. Ak-
ci, které se zúčastnily dvě 
desítky běžců, uspořádal 
Zbyněk Vítovec se svojí 
přítelkyní. 

 
 

 

 
 

 

MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ PRO KOVODRUŽSTVO 
Historický úspěch zazna-
menala na konci loňského 
roku firma Kovodružstvo, 
výrobní družstvo Strážov, 
která byla odbornou po-
rotou pro své dlouhodobé 
vynikající ekonomické a pro- 
dejní výsledky vyhodno-
cena v rámci projektu 
ČESKÝCH 100 NEJLEP-
ŠÍCH firem, kdy se v obo-
rové kategorii zaměst-
nanost a družstevnictví za-
řadila mezi šest oceně-
ných.  

Slavnostní vyhlášení vý-
sledků proběhlo ve Špa-
nělském sále Pražského 
hradu. Ing. Václav Valter, 
předseda družstva, zde 
převzal toto významné 
ocenění z rukou min istra 
práce a sociálních věcí ČR 
Ing. Františka Koníčka. 

Z pozice města si mimo 
jiné velice vážíme toho, že 
Kovodružstvo v nedávné době investovalo značné prostředky do stavebních rekonstrukcí 
objektů a významně také modernizovalo strojní vybavení, především počítačově řízené 
CNC stroje a zařízení na zpracování plechů. Firma je navíc dlouhodobě nejvýznamně jším 
zaměstnavatelem v našem správním území.  

„KDYŽ NOČNÍ, TAK NOČNÍ!“  
BOHUMIL KALIVODA DORAZIL NA START 

V NOČNÍ KOŠILI A S  BUDÍKEM V RUCE 

ING. VÁCLAV VALTER P ŘEVZAL OCENĚNÍ Z RUKOU 
MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH V ĚCÍ ČR 

Konečné pořadí: 

1. místo: P. Presl – V. Jiřík 
2. místo: J. Kalivoda – T. Kalivoda 
3. místo: R. Batěk 
4. místo: M. Chaluš – M. Vacovská 
5. místo: B. Mayer – L. Janka 
 

VÍTĚZNÁ DVOJICE NOČNÍHO 
ORIENTAČNÍHO BĚHU 
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FOTOGALERIE ZFOTOGALERIE ZFOTOGALERIE ZFOTOGALERIE Z    MASOPUSTNÍHO PRUVODUMASOPUSTNÍHO PRUVODUMASOPUSTNÍHO PRUVODUMASOPUSTNÍHO PRUVODU 

 
 
 
 
 
 

STRÁŽOV 
 1. března 2014 

foto: Jiří Jiřík a Ing. Josef Švec 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

    

    

 

 

Vypadá to, že minulé ko lo naší soutěže bylo příliš lehké, neboť se tentokrát zapojilo  
šestnáct soutěžících a všichni odpověděli správně, že uvedená nemovitost stojí na 
Patrasce. Někteří ještě upřesnili, že se jedná o čp. 15, kde se po chalupě říká „u Frýžů“. 
Vyhrát však může pouze jeden, proto byl ze správných odpovědí vylosován výherce – 
Václav Mundl z Vrhavče, který si může na radn ici vyzvednout  slíbenou odměnu.  

Máte-li chuť se zúčastn it dalšího pokračování soutěže, stačí na přiložený kupón napsat, 
která nemovitost je na výše uvedeném plakátu propagujícím výstavu Romana Souška. 
Vyp lněný kupón vhoďte do konce dubna do schránky v průjezdu radnice. 

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

SOUTĚŽNÍ KUPÓN  (OBČASNÍK Č. 63) 
 

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

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

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

LEGENDÁRNÍ FARÁ Ř OTÍK Z HOŠTIC SEX BÁBA HLEDALA D ĚDKA 

POČETNÁ BYLA TAKÉ SM EČKA LIŠTIČEK 

KAM JEN SE ČLOV ĚK PODÍVAL – 
SAMÝ DALMATIN 



SDH Strážov a Město Strážov pořádají 

VEŘEJNÉ  
ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ, 
které se uskuteční ve čtvrtek  

3. dubna 2014 od 19.00 hod.  

„U Zlatého jelena“ ve Strážově . 

Odborný lektor autoškoly vás seznámí 
s novinkami v pravid lech siln ičního provozu 
a dalšími aktualitami v této oblasti. Akce je 

bezplatná, srdečně zveme veřejnost. 

 

 
Dnes přejeme vše nejlepší, hodně 
štěstí, zdraví a životního elánu 
oslavencům, kteří svá výročí oslavili 
na konci loňského roku. 
 

Emilie Tomanová z Brtí  
18. září 2013 – 80 let 

Marie Vos miková ze Strážova 
1. října 2013 – 85 let 

 Stanislav Soušek z Vítně 
22. října 2013 – 80 let 

 Marie Denková ze Strážova 
23. října 2013 – 80 let 

 Marie Uldrychová z Opálky  
24. října 2013 – 80 let 

 Barbora Rendlová z Vítně 
26. října 2013 – 90 let 

 

P ODZ IM NÍ  VÍTÁ NÍ  OBČÁ NK Ů 
Šest dětí (čtyři děvčata a dva chlapce) přivítala Občanská komise při Městském úřadu ve 
Strážově na druhém vítání občánků roku 2013. Na podzimním vítání nových občanů 
našeho města, které se uskutečnilo v sobotu 16. listopadu 2013, byli přiv ítáni následující 
novorozenci: Jakub Novotný ze Strážova, Dagmar Dvořáková ze Strážova, Eliška Törö-
ková ze Strážova, Tereza Burianová ze Strážova, Viola Navrát ilová z Lukav ice a Lukáš 
Růžička ze Strážova.  

 
  

Vážení spoluobčané, 

čas letí jako voda a opět jsme přetočili kalendář 
na nový rok. Myslím, že ani v roce 2013 jsme 
z pohledu investic na Strážovsku nezaháleli. O jednotlivých akcích se zmiňuji v dalších 
článcích našeho zpravodaje, avšak pro rekapitulaci uvádím, že se nám podařilo provést 
kompletní rekonstrukci víteňské hasičské zbrojnice. Novotou září také komunikace  
u bytovek a též návštěvníci koupaliště se budou v létě těšit z nového prostředí. Provedli 
jsme nátěr hasičské zbrojnice v Zahorčicích, opravili podlahu ve školní tělocvičně, koupili 
nové vybavení do kuchyně a realizovali další drobné opravy a údržby městského majetku. 

Práce na výše uvedených investičních akcích prováděli vesměs místní živnostníci či firmy 
z blízkého okolí. A právě o tom chci dnes psát. Zaslechl jsem řeči, které jsou v této 
souvislosti založeny na nepravdivých podkladech, proto bych vše rád vysvětlil. Veškerý 
výběr dodavatelů na větší investice probíhá na základě zadávacích řízení, kterých se vždy 
účastní minimálně tři dodavatelské firmy. Je samozřejmě logické, že místní podnikatelé 
mají vzhledem k menším dojezdovým vzdálenostem a přesunům strojního a materiálního 
vybavení podstatně nižší náklady než firmy ze vzdálenějších míst. Proč tedy nevybrat 
místního dodavatele, který má nejnižší nabídkovou cenu a je zde navíc určitá záruka 
kvality odvedené práce? Který podnikatel by chtěl od svých sousedů po dlouhá léta slyšet, 
že práci doma odfláknul? Vždyť kvalitně odvedená práce v domácím regionu je nejlepší 
reklamou pro získání dalších zakázek. Jsem toho názoru, že takovýmto způsobem by se 
měly chovat všechny úrovně státní správy i samosprávy, vždyť jde mimo jiné také  
o podporu místní zaměstnanosti.  

Na letošní rok se na Strážovsku plánují další investice. Tou největší bude celková oprava 
střechy a krovu kostela sv. Jiří. Dále chceme položit žulovou dlažbu v uličce u Vocílků  
a u Faltýnů, realizovat protipovodňová opatření ve Vítni, pokračovat v zainvestování 
stavebních parcel nad cestou k Rovné a vybudovat sociální zařízení v přízemí radnice. 
Věřím, že se nám vše naplánované podaří uskutečnit. 

Ing. Josef Rousek 
 

NOVÉ ZAVLAŽOVÁNÍ 

V říjnu loňského roku proběhlo na 
fotbalovém hřišti ve Strážově budo-
vání nového centrálního zavlažování. 
Tato investice Sportovního klubu 
Kovodružstvo Strážov s celkovými 
náklady 360 t isíc Kč je realizována 
v rámci "Akce zelený trávník 2013". 
Dotace Fotbalové asociace ČR byla 
ve výši 150 tisíc Kč  a dalších 100 tisíc 
korun přispělo město. 

SPOLEČNÁ FOTOGRAFIE ŠŤASTNÝCH MAMINEK A HRDÝCH OTCŮ 
ZELENÁ JE TRÁVA, FOT BAL TO JE HRA …  



CCOO  SSEE  NNAA  SSTTRRÁÁŽŽOOVVSSKKUU  UUDDĚĚLLAALLOO  VV  RROOCCEE  22001133??  
� Celková rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Vítni – v rekordně krátké době byl 

zásluhou spolehlivých dodavatelských firem i odhodlané brigádnické práce místních 
hasičů rekonstruován objekt víteňské klubovny a garáže. Celkové stavební náklady 
dosáhly 2,25 mil. Kč, přičemž 750 tisíc se nám podařilo získat z dotačních programů  
Plzeňského kraje. Bezplatná brigádnická práce členů a přízn ivců sboru byla v rozsahu 
2737 hodin. 

� Zlepšení vybavení pro volnočasové aktivity dě tí a mládeže – z dotačních 
prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR za vítězství v krajském ko le soutěže 
Vesnice roku 2012 byly nakoupeny herní prvky k mateřské škole a vybudováno 
doskočiště pro skok daleký. Zároveň byly v rámci této akce opraveny chodníčky 
okolo koupaliště a vybudováno nové dětské brouzdaliště se skluzavkou. Celkem nás 
tato akce stála 1,5 mil. Kč, přičemž ze dvou třetin přispěl státní rozpočet.  

� Rekonstrukce místní komunikace u bytovek – ve druhé polovině roku byla 
realizována rekonstrukce komunikace mezi bytovkami (provedla firma Lesní stavby 
Nýrsko) spojená s výměnou kanalizačního a vodovodního řadu (provedla firma 
Vodospol Klatovy). Celkové náklady této akce přesáhly 3,8 mil. Kč . Vše bylo  
kompletně financováno z rozpočtu města. 

� Nové vybavení školní kuchyně – v rámci dotace z Programu rozvoje venkova ČR 
byl zakoupen nový kombinovaný sporák a hlavně moderní konvektomat, což je 
profesionální kuchyňské zařízení, které kombinuje vlastnosti horkovzdušné a parní 
trouby. Celkové náklady na nákup nového vybavení dosáhly 510 tisíc korun, přičemž 
90 % bylo hrazeno z dotačních zdro jů. 

� Nákup nové komunální techniky – těsně před koncem roku jsme zakoupili novou 
komunální techniku. Konkrétně se jedná o malotraktor značky New Holland a mul-
čovač se sběrem pro údržbu travnatých ploch. Nákupní cena techniky byla 982 tisíc 
korun, přičemž 464 tisíc Kč bylo získáno z dotačních prostředků Programu rozvoje 
venkova ČR. 

� Nátěr fasády hasičské zbrojnice v Zahorčicích – proveden byl také nový nátěr 
fasády zahorčické hasičské klubovny a garáže. 

� Podlaha v tělocvičně základní školy ve Strážově – novotou od loňského roku září 
také podlaha tělocvičny místní základní školy. Na její zvelebení js me získali 
osmdesátitisícovou dotaci od Plzeňského kraje.  

� Podpora činnosti místních s polků – z iniciativy akt ivních spolků a za podpory města 
se podařilo zorganizovat mnoho kulturn ích, společenských i sportovních akcí 
(masopustní průvod, hasičské soutěže a oslavy, pouťové akce, pošumavské dožínky, 
plesy atd.).   Za podpory města byl realizován také nový zavlažovací systém místního 
fotbalového hřiště s celkovými náklady 360 tisíc Kč . Na akci získal Sportovní klub 
Kovodružstvo Strážov dotaci 150 t isíc Kč . 

VÍTEŇŠTÍ HASIČI MAJÍ NOVOU ZBROJNICI 
Sbor dobrovolných hasičů 
byl ve Vítni založen v ro-
ce 1905. Pro uskladnění 
výstroje a výzbroje tehdy 
sloužilo dřevěné skladiš-
tě, které stávalo zhruba 
v místech dnešního ob-
chodu. Do bývalé kovár-
ny byla hasičská zbrojn i-
ce přesunuta v roce 1948. 
Sice se během té doby 
provedlo několik menších 
či větších oprav, avšak 
rok 2013 se jistě zapíše 
do historie víteňských 
hasičů zlatým písmem. 
V loňském roce zde totiž proběhla kompletní přestavba zbrojnice, byla podstatně rozšířena 
klubovna a celý objekt dostal nový kabát. Z urbanistického hlediska je pozitivní, že zůstal 
zachován původní vesnický charakter stavby. Dodavatelsky zajišťované práce provedli 
vesměs živnostníci a řemeslníci z našeho správního obvodu - Miroslav Matějka (zednické 
práce), Josef Klátil (tesařské a pokrývačské práce), Miroslav Jiřík (elektro) a Jaroslav 
Toman (topení a voda). Velké množství práce vykonali brigádnicky zdejší hasiči, celkem 
se jednalo o 2737 hodin v rámci demoličních, úklidových a doprovodných stavebních 
činností. Celkové náklady akce byly ve výši cca 2,25 miliónu korun, přičemž 750 tisíc 
pokryl dotační příspěvek Plzeňského kraje. 
 

N A OPÁ LCE  OPĚ T  ŘÁD IL I Š AC HIS TÉ         
Na sklonku listopadu se na 
Opálce již poosmé sešli šachisté 
ze širokého okolí, aby změřili 
své síly v rámci tradičního turna-
je Opálecký ŠACH. Tentokrát 
dorazilo osm vyznavačů krá-
lovské hry. Z celodenního klání 
nakonec vyšel jako nejúspěšnější 
Miroslav Barák z Chudenína, 
těsně pod vrcholem skončil dru-
hý Karel Pretl z Plzně a bronz si 
odvezl Pavel Rousek ze Strá-
žova. Kromě hlavního turnaje se 
podruhé konala i speciální kategorie pro školáky do 12 let, kterých se zúčastnilo šest. Zde 
se na stupních vítězů seřadili Marek Seltenhofer, Filip Klát il a David Váňa. Dospělí i děti 
se na Opálce bavili, proto si mohli slíb it, že se za rok opět sejdou.     

NEJLEPŠÍ ŠACHISTÉ V  DĚTSKÉ KATEGORII  

ZBROJNICE JE NOVOU V ÍTEŇSKOU CHLOUBOU 



T URI ST É OSL AVI L I  20 L ET  SPOL EČNÝ CH  VÝL ET ŮT URI ST É OSL AVI L I  20 L ET  SPOL EČNÝ CH  VÝL ET ŮT URI ST É OSL AVI L I  20 L ET  SPOL EČNÝ CH  VÝL ET ŮT URI ST É OSL AVI L I  20 L ET  SPOL EČNÝ CH  VÝL ET Ů  

Dvě desetiletí své čin-
nosti oslavili v polo-
vině listopadu strá-
žovští turisté. V rám-
ci slavnostního pose-
zení, které se usku-
tečnilo v nové hasič-
ské zbrojn ici ve Vít -
ni, zavzpomínali na 
nepřeberné množství 
společných výletů.  
O oblíbenosti turis-
tického spolku svěd-
čí skutečnost, že po-
sezení se zúčastnilo 
více než 70 turistických nadšenců. Od roku 1994 prochodili Strážováci šumavské kopce 
křížem krážem, stáli na vrcholcích většiny významných vrcholů i na březích všech 
ledovcových jezer. Turisté ze Strážova prošli stovky malebných vesniček, poznali 
nespočet krásných míst naší vlasti a své žízn ivé hrdlo svlažili v mnoha útulných 
hospůdkách. Společně nachodili za těch 20 let více než 80 tisíc kilometrů, což znamená, že 
štafetovým způsobem dvakrát obešli zeměkouli. Strážovští turisté jsou spolkem, který  
nemá stanovy ani pevný členský řád - zván je každý, kdo má chuť se projít, a možná právě  
to je důvodem, proč jsou turistické vycházky Strážováků tak oblíbenou aktivitou. 

 

LÍPY U KOSTELA MUSELY BÝT POKÁCENY 
Zásadní změny se dočkal během března pohled na strážovskou dominantu. Vzhledem 
k vysokému riziku, které s sebou nesou staré a částečně zetlelé lípy uprostřed zástavby, 
bylo na žádost vlastníka (Římskokatolická farnost Nýrsko) vydáno povolení k pokácení 
šesti lip v bezprostřední blízkosti kostela sv. Jiří. Js me si vědomi toho, že se jedná  
o razantní řešení. Avšak poté, kdy se loni v létě jedna z mohutných lip při větším náporu 
větru rozlomila a zřítila, by se asi našel málokdo, kdo by za ostatní (stejně staré stromy) 
dal ruku do ohně. Samozřejmě bude zajištěna náhradní výsadba. Ihned po provedení 
plánované rekonstrukce střechy kostela je počítáno s tím, že bude vysázeno nové 
stromořadí.  

NA ČERVENEC SE CHYSTÁ SETKÁNÍ RODÁKŮ 
Veliká akce čeká Strážov v sobotu 5. července 2014. Přip ravujeme totiž setkání rodáků  
Strážova a okolních osad. Hlavní akce by měla proběhnout ve velkokapacitním stanu na 
náměstí, kde bude po celé odpoledne a večer probíhat hudební produkce. Odpoledne bude 
navíc doplněno dalším doprovodným programem. Bližší informace včetně pozvánky 
budou zveřejněny v příštím čísle našeho zpravodaje. 

ULICE U BYTOVEK JE HOTOVÁ A UŽ SLOUŽÍ 
Zhruba po dva měsíce probíhal nebývalý stavební ruch v lokalitě bytovek. Na přelomu 
srpna a září zde byla zahájena celková rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu. 
Práce prováděla firma Vodospol s.r.o. Klatovy. Na tyto aktivity pak navázala druhá etapa 
spočívající v úpravě povrchu komunikace a vybudování chodníků a parkovacích stání. 
Ulice se dočkala také nového veřejného osvětlení.  

Stavba omezila přístup a příjezd ke všem dotčeným nemovitostem, avšak na počátku 
listopadu bylo vše hotovo a připraveno k užívání. Celkové náklady této akce přesáhly  
3,8 mil. Kč , ale ulice si jistě rekonstrukci zasloužila, vždyť zde trvale žije značná část 
občanů našeho města. 

ÚČASTNÍCI PRV NÍHO VÝLETU STRÁŽOVSKÝCH TURIST Ů NA JA ŘE ROKU 1994 

PO CELÝ V EČER VLÁDLA V ŘELÁ PŘÁTELSKÁ NÁLADA 

POKLÁDKA ASFALTOV ÉHO POVRCHU PROB ĚHLA 2. L ISTOPADU 2013 



Zde je krátká ukázka z kapitoly „Pivo jako lék“: 

PROČ MUŽI DÁVAJÍ PŘEDNOST PIVU 
PŘED ŽENAMI 

Následující desatero je pojato převážně nevážně, 
ale může být podkladem k zamyšlení a nejen 
k pivním diskusím: 

1. Pivo uklidňuje, zlepšuje náladu a dává nám 
svobodu. 

2. Pivo je každému dostupné.  
3. Nedělá skvrny od rtěnek. 
4. Pivo nežárlí na jiné pivo a můžeme se o něj 

podělit s přáteli. 

5. Piva můžeme střídat. 
6. Jsme první, kdo pivo načali. 
7. Pivo se nestará, kdy přijdeme domů. 
8. Když měníme piva, nehrozí žádné scény ani 

alimenty. 
9. Piva si můžeme užívat, kdy se nám zachce.  

10. Pivo nemá chybu. 

ŽIJTE PODLE DOPORUČENÍ PROFESORA FREMUTHA 
Na pulty knihkupectví se v uplynulých 
týdnech dostalo druhé vydáním známé 
publikace Prof. Dr. Františka Fremutha, 
DrSc., rodáka ze Strážovska. Kn iha je  
o tom, jak užívat čas od mládí až do 
zralého věku ve všech směrech: jíd le, 
pití, sportu, rekreaci, zábavě, sexu, 
alkoholu a především o realizaci našich 
životních představ. Známý pro fesor 
Pafko zde ve své knižní předmluvě 
napsal: „Zpracování je věrným otiskem 
osobnosti autora, jak ho známe za léta 
odborné spolupráce na lékařské faku ltě. 
Jeho smysl pro humor s trochou 
nadsázky a sportovní duch nás provází 
celou knihou.“ 

Profesor Fremuth zde poutavým a vtip-
ným způsobem zpracoval svoje nevšední 
životní zkušenosti, které obohatil 
odbornými znalostmi z genetiky a biologie č lověka. Zcela jistě vás zaujmou příběhy ze 
života, vtipné ilustrace Jiřího Slívy a citáty slavných osobností. Ke knize je přiloženo 
DVD – „Cvičení pro každého a běh 
na hlavě“, které uvádí profesionální 
trenérka Pilates a autor knihy 
František Fremuth osobně. Kniha 
představuje ucelený pohled na život 
a ukazu je cestu, jak se nedostat za 
hranu a žít naplno v každém věku. 
Zakoupit si ji můžete v klatovském 
knihkupectví Kanzelsberger či za-
půjčit ve strážovské knihovně, které 
autor svoji publikaci i s podpisem 
věnoval. 

František Fremuth je profesorem 
biofyziky Lékařské faku lty Masa-
rykovy univerzity v Brně. Působil  
v USA na Národním institutu zdraví 
Bethesda Maryland a na Salkově 
institutu biologických věd Kali-
fornské University San Diego. Pra-
coval jako vysokoškolský učitel na 
Lékařské a na Přírodovědecké fa-
kultě Karlovy univerzity v Praze. 
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S námi vždy all inclusive! – I v druhé polovině roku 2013 byli 
v centru zájmu uživatelé knihovny a čtení ve všech jeho formách. V říjnu se naše 
knihovna připojila k celostátní akci Týden knihoven. V rámci této tradiční akce 
navštívila naši kn ihovnu spisovatelka Jitka Vítová, která žákům 1. až 5. třídy ZŠ 
Strážov představila svoji knížku O Květušce a tesaříkovi. Žáci nejen pozorně 
naslouchali, ale zapojili se také aktivně do práce s textem a do plnění úkolů. Na závěr 
jednotlivých besed se soutěžilo o ceny. V tomto týdnu proběhla i společná výtvarná 
dílna pro děti a dospělé, při které js me přivítali podzim výrobou podzimních dekorací.  

Ani Junior klub nezahálel. Uskutečnily se zde kurzy na téma Fimo výrobky. Začalo  
padat listí ze stromů, keřů a nastal listopad. Listopadové výtvarné kurzy byly již 
zaměřeny na čas adventní. Ve společné výtvarné dílně proběhl kurz Zimní aranžmá. 
V Junior klubu si děvčata vyráběla adventní dekorace a koncem měsíce se uskutečnil  
i Den otevřených dveří, při kterém proběhla společná práce dětí a jejich rodičů, 
prarodičů na téma Zimní dekorace.  

Proběhl také zimní semestr 2013/2014 Virtuální U3V, konkrétně byl realizován 
semestrální kurz Historie a současnost české myslivosti. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OKÉNKO MÍSTNÍ KNIHOVNY 

A SENIOR KLUBU

POSLUCHAČI VIRTUÁLNÍ UNIV ERZITY TŘETÍHO VĚKU POZORNĚ POSLOUCHAJÍ 
JEDNU Z PŘEDNÁŠEK NA TÉMA HISTORIE A SOU ČASNOST ČESKÉ MYSLIVOSTI 

 

 

 

 9.4. - Jeruzalém – p. farář                                  21.5. – posezení u kávy  

  16.4. – posezení u kávy                    28.5. – zájezd - Hluboká 

  23.4. - krásy přírody – p. Kodym   4.6. – posezení u kávy 

  30.4. – posezení u kávy 11.6. – alter. medicína – p. Kopecký 

    7.5. – procházka na Klenovou 18.6. – posezení u kávy 

  14.5. – míchané nápoje – p. Polák (17 hod.) 25.6. – posezení u kávy        

 

 



Česká pojišťovna zajišťuje i nadále 

pravidelný servis a konzultace 

každou středu od 14.00 do 17.00 hod. 

na radnici ve Strážově  

Tel: 737 165 987 

e-mail: SKalivoda@servis.cpoj.cz 

Lampiónový průvod s Baby klubem STONOŽKA 
 

Vážený pane starosto, 

dovolte mi touto cestou jménem Baby klubu STONOŽKA poděkovat všem dětem, rodičům, 

prarodičům a ostatním příznivcům za hojnou účast na lampiónovém průvodě, který se za 
příznivého počasí uskutečnil v sobotu 16.11.2013 od 17.00 hod na náměstí. 

Mé velké dík však také patří všem těm, kteří se svým nemalým přičiněním podíleli na 

zajištění této akce. A to zejména Vám, pane starosto ing. Rousku, Městu Strážov za 
spoluorganizování, panu Adamcovi za promítání dětských filmů, panu Bohmanovi za 
zapůjčení promítací plochy, panu Kopeckému za výbornou ochutnávku svatomartinského 

vína a panu Sedlmaierovi za zachycení krásných okamžiků z průvodu, které lze shlédnout 
na facebookových stránkách Baby klubu STONOŽKA. 

Doufám, že se lampiónový průvod všem zúčastněným líbil a zůstane dlouho v jejich 

pamětích. 

Zdraví Markéta Fürbacherová a Baby klub STONOŽKA 
 

 

VLADIMÍR BENEŠ P ŘEVZAL VÝZNAMNÉ OCENĚNÍ 
Na nedávné výroční valné hromadě obdržel další č len SDH Strážov 
mimořádné ocenění „Zasloužilý hasič“. Vladimír Beneš převzal 
nejvyšší hasičskou medaili z rukou Václava Hulce, č lena výkonného 
výboru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Hasičem je od roku 
1962, přičemž v letech 1973-95 vykonával ve sboru nejvyšší funkci. Za 
jeho vedení se postavila ve Strážově nová hasičská zbrojnice a má 
mnoho dalších zásluh na fungování a rozvoji spolkové činnosti. 
Právem si tak Vlad imír Beneš toto ocenění zaslouží. Počet držitelů 
prestižního hasičského ocenění se u nás rozrostl na pět, neboť již dříve 
bylo předáno: Karlu Jiříkovi, Václavu Tomanovi, Alfrédu Korschin- 
skému a Josefu Fürbacherovi. 
 
 

 

KVALITNÍ POHONNÉ HMOTY ZA ROZUMOU CENU 
 
Dne 25.9.2013 proběhla na Strážovské čerpací 
stanici s.r.o. neohlášená kontrola ze strany České 
obchodní inspekce zaměřená na kvalitu prodá-
vaných pohonných hmot. Provedený rozbor vzorků  
potvrdil, že nafta i benzín u nás splňují ve všech 

parametrech požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. Opakovaná kontrola tedy 
opět potvrdila, že dobré ceny na místní čerpací stanici nejdou na úkor kvality pohonných 
hmot.  

NÁBYTEK 
NEVYHAZUJTE 

Máte doma starší nepoužívaný náby-
tek (postele, matrace, skříňky apod.)? 
Rozhodně jej nevyhazujte, možná 
najde využití v rámci chatek na kou-
pališti. Odvoz a další podrobnosti mů-
žete domluvit s Václavem Faustem na 
tel. 724 517 051. 

 

MUŽSKÝ SBOR ROZTLESKAL KLATOVSKÉ DIVADLO 
Jsou tomu přesně tři roky, kdy se veřejnosti poprvé představil strážovský mužský pěvecký 
sbor. Řeči o tom, že jej čeká hvězdná budoucnost, vyvolaly u nejednoho z účastníků 
tehdejšího zpívání u stromku na strážovském náměstí nevěřícný úsměv. Rok 2013 byl pro  
pěvecké uskupení strážovských mužů mimořádně úspěšným. V létě vystoupil sbor na 
vyhlášení soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje v Němčovicích, v září zapě l na mši 
celebrované Mons. Františkem Radkovským a ještě před tradičním zpíváním pod 
vánočním stromem na strážovském náměstí jej čekala mimořádná příležitost. Sbor byl 
totiž pozván do klatovského divadla, kde byl součástí vánočního koncertu s názvem 
„Ztracená koleda“. Muži se před zaplněným divadlem předvedli v tom nejlepším světle  
a právem si vysloužili ohromný aplaus. Nemůžeme nezmínit, že za úspěchy sboru stojí 
nejen píle, talent a odpovědná příprava všech členů, ale lví podíl na veškeré činnosti má 
sbormistr Josef Beran. Už nyní členové sboru pečliv ě diskutují o tom, které z nabídek 
vystoupení pro rok 2014 přijmou. V jednání je dokonce jedno zahraniční turné. 
 

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

STRÁŽOVSKÝ MUŽSKÝ P ĚV ECKÝ SBOR STÁLE STOUPÁ V E SV É POPULARIT Ě 



TRADIČNÍ SBĚR ODPADŮ 
SVOZ NEBEZPEČNÉHO A ELEKTRO ODPADU 
bude proveden v sobotu 5. dubna 2014 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 
nejpozdě ji do 9.30 hod.  

Sbírat se budou akumulátory, pneumatiky, barvy, zářivky, lednice, televize a veškeré další 
elektrické spotřebiče. 

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU 
V Káclinku u autobusových garáží bude umístěn velkoobjemový kontejner na odpad 
v sobotu 5. dubna 2014 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 4. dubna 2014 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 jarn í čtrnáctidenní vývoz popelnic. Vývoz je prováděn 
v pátek dopoledne vždy v liché týdny (tj. 11.4., 25.4., 9.5., 23.5. atd. ). Také letos bude 
během prázdninových měsíců (červenec a srpen) vyvážen odpad každý týden.  

 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA ŠATSTVA  
Město Strážov ve spolupráci se Svazem zdravotně postižených 
Strážov pořádají „sběr šatstva“ ve dnech 2. dubna 2014 (8.00 – 
16.00 hod.), 3. dubna 2014 (8.00 – 16.00 hod.) a 4. dubna 2014 
(8.00 – 12.00 hod.) v přízemí radnice ve Strážově.   
Přinést můžete oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, 
záclony, látky, nádobí, přikrývky, nepoškozenou obuv a malé 
funkční elektrospotřebiče. 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 zahran ičí. 

 

 

AKCE O JARNÍ POUTI SVATÉHO JIŘÍ  
Strážovská pouť s v. Jiří, která se uskuteční o víkendu 26. – 27. dubna 2014, bude  
i letos doprovázena množstvím zajímavých akcí. Jejich přehled je zde:  

� V prostorách bývalé spořitelny bude probíhat výstava fotografií Tomáše Trunečka ze 
Strážova. Na stejném místě budou též vystavena díla dětí z keramického kroužku.  
K vidění zde budou také kaktusy strážovského pěstitele Martina Kopeckého. Výstava 
bude otevřena v sobotu i v neděli od 13.00 do 18.00 hod. 

� V obřadní místnosti radnice budou k vidění obrazy mladého strážovského malíře 
Romana Souška. Tentokrát bude výstava společná s Mgr. Lýdií Hladíkovou , která se ve 
volné malbě věnuje portrétu české krajiny a příležitostně ilustruje také knihy. Výtěžek 
z dobrovolného vstupného poputuje pro účely místní mateřské školy. Výstava bude 
otevřena 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. Slavnostní vernisáž výstavy, na níž vystoupí hudební skupina 
RELUTOOL, se uskuteční v sobotu od 10.00 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 posedě t v pivní zahradě , kterou pořádá bavorský pivovar Aldersbacher. 

� V neděli se v kostele sv. Jiří uskuteční mše svatá.  Začátek je však tentokrát 
mimořádně až ve 12.00 hod. 

� Pouťová zábava skupiny KABÁT REVIVAL proběhne v sokolovně v sobotu od 
21.00 hod. Jako předkapela vystoupí RADIATOR. 

� O pouťovém víkendu můžete zajít také na fotbalové utkání na hřiště SK 
Kovodružstva Strážov. Mužské „béčko“ se v rámci okresní III. třídy utká v neděli od 
16.00 hod. doma s mužstvem z Týnce.  
 
 

 
 

MISTR REPUBLIKY VE STRÁŽOVSKÝCH BARVÁCH 
O tom, že patnáctiletý Tomáš Kalivoda ze Strážova je veliký  lyžařský talent, js me vás 
informovali již mnohokrát. V minulých sezónách jej však tak trochu stíhalo stříbrné 
prokletí, když věčně dojížděl za svým týmovým ko legou Jirkou Mánkem. Karty se však 
začaly otáčet a Tomáš Jirku prav idelně poráží. Své kvality prokázal i v letošní zimní 
sezóně, kterou ozdobil dvěma nejcennějšími vavříny z republikových mistrovství. Titul 
dorosteneckého mistra České republiky získal ve sprintu a na 5,7 km volnou technikou.  
Ke všemu pak přidal ještě dva bronzy ze skiatlonu a klasického závodu. Přemožitele 
nenašel ani v seriálu českého poháru mladších dorostenců. Gratulu jeme! Možná už na 
příští olympiádě budeme napjatě u televizních obrazovek sledovat strážovského rodáka  
v barvách české reprezentace. 


