VÝSLEDKY OPÁLECKÉ DÁMY 2014
Tradiční opálecký turnaj v dámě má za sebou již osmý ročník. Tentokrát bylo dvoudenní
klání rozděleno do tří kategorií. V pátek 4. dubna se na strážovské radnici sešli mladší
a starší žáci k odehrání svých partií. Mezi deseti mladšími žáky suverénně kraloval druhák
Aleš Rendl před Dominikem Makásem a Eliškou Huspekovou. Ze šestice starších žáků
své partie nejlépe zvládl páťák Radek Holub následovaný Michaelou Mayerovou
a Adamem Rendlem. V sobotu boje pokračovaly v hostinci U Mařenky v rámci hlavního
turnaje, kde o ceny soupeřilo sedm hráčů. Své čtvrté vítězství vybojoval Pavel Rousek,
když ve finále porazil Františka Gondeka. Bronz si odvezl Bohumil Kalivoda, který
doposud nevynechal ani jeden z konaných ročníků. Pořadatelé děkují všem zúčastněným
a Jitce Jiříkové, která vzorně připravila svoje svěřence. Těšíme se na shledanou nad
podzimními šachovými partiemi.

SETKÁNÍ RODÁKŮ SE KVAPEM BLÍŽÍ
Místní rodáci se do Strážova vždycky rádi vraceli a vracejí, proto jsme na letošní léto
připravili jejich setkání. Akce se uskuteční v sobotu 5. července 2014. Prosíme v této
souvislosti všechny občany, aby pozvali své známé a příbuzné z řad rodáků a přátel
Strážova. K tomuto vydání občasníku přikládáme dvě pozvánky. Není totiž v našich silách
a možnostech osobně pozvat všechny místní rodáky, proto jsme zvolili tuto formu a věříme, že nám s tím pomůžete. Pozvánky jsou také volně k dispozici na městském úřadě.
A na co se můžeme společně těšit? V místním kostele bude sloužena rodácká mše svatá
a následně pak po celé odpoledne a večer bude setkání probíhat ve velkokapacitním stanu
na náměstí. Připraveno je posezení při hudbě s doprovodným programem. Na prvním
stupni základní školy budou vystaveny školní fotografie. Při pohledu na desítky let staré
snímky si zcela jistě nejeden místní rodák se slzou v oku zavzpomíná na dětská léta
strávená v kraji pod Prenetem.

PRÁZDNINOVÉ AKCE N A STRÁŽOVSKU
ÚČASTNÍCI MLADŠÍ KATEGORIE, KTERÉ VÉVODIL ALEŠ RENDL

ÚČASTNÍCI STARŠÍ KATEGORIE, KTEROU VYHRÁL RADEK HOLUB
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zábava BK Band na parketu ve Vítni
kuželky, pivní slavnosti a zábava v Zahorčicích
setkání rodáků ve Strážově
zkoušky loveckých psů u myslivecké chaty
divadelní představení (Rynek) na koupališti
tvořivý víkend na koupališti
zábava Lenka & K. Band na koupališti
kuželky na Opálce
pouťová mše v kapličce na Opálce
zábava Lenka & K. Band na parketu ve Vítni
železný hasič na náměstí ve Strážově
soutěž ve střelbě z praku na koupališti
zkoušky loveckých psů u myslivecké chaty
hudební festival na hasičském cvičišti
zábava MASH na parketu ve Vítni
tvořivý víkend na koupališti
lávka na koupališti

FOTOGALERIE Z BABY KLUBU STONOZKA
ˇˇ

MěÚ STRÁŽOV
jaro 2014
foto: Markéta Fübacherová
DOMINIK ZE ZAHORČIC, LUKÁŠEK
Z BOŽTĚŠIC, VOJTÍŠEK Z ČACHROVA
A KRISTÝNKA ZE STRÁŽOVA
TRADIČNÍ PŘEDÁNÍ
DOŽÍNKOVÉHO VĚNCE

TEREZKA A DOUBRAVKA
Z HORNÍCH NĚMČIC

Minulé kolo naší soutěže mělo
rekordní účast – všech 22 soutěžících správně odpovědělo, že
nemovitost na kresbě Romana
Souška je mlýn v Oboře. Ze
správných odpovědí byl vylosován
výherce – Marie Preslová z Krotějova, která si může na radnici
vyzvednout slíbenou odměnu.
Máte-li chuť se zúčastnit dalšího
pokračování soutěže, stačí vyplněný
kupón vhodit do konce července do
schránky v průjezdu radnice.

AMÁLKA Z VÍTNĚ A ZUZANKA Z BRTÍ,
JMÉNA DVOU NEJMENŠÍCH STONOŽEK
SE NÁM ZJISTIT NEPODAŘILO

-------------------------------------------------------------------------------------SOUTĚŽNÍ KUPÓN (OBČASNÍK Č. 64)
Uvedená nemovitost stojí v ..................................
Jméno: ...........................................................

JEDNO SETKÁNÍ STONOŽEK BYLO VÝHRADNĚ V REŽII TATÍNKŮ

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

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

Také dnes popřejeme našim spoluobčanům, kteří oslavili svá významná
životní výročí v uplynulých měsících.
Dodatečně tedy k narozeninám přejeme
štěstí, spokojenost a hlavně pevné zdraví následujícím jubilantům:
Jarmila Prantlová ze Strážova
18. ledna 2014 - 80 let
Marie Hránková z Rovné
21. ledna 2014 - 75 let
Václav Janda z Českých Hamrů
21. ledna 2014 - 75 let
Marie Holubová ze Strážova
6. února 2014 - 80 let
Vlastimil Bouberle ze Strážova
11. května 2014 - 75 let

J A R N Í

Již rok 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.

Restaurace "Skleník" Strážov nabízí
možnost odběru obědů do jídlonosičů.
Bližší informace v restauraci.

V Í T Á N Í

O B Č Á N K Ů

Šest dětí (tři děvčata a tři chlapce) přivítala Občanská komise při Městském úřadu ve
Strážově na prvním letošním vítání občánků, které se uskutečnilo v sobotu 10. května 2014. Přivítáni byli: Václav Fric ze Strážova, Karolína Fűrbacherová ze Strážova,
Stanislav Presl ze Strážova, Adéla Klímová z Brtí, Veronika Prokšová z Brtí, Michal
Javorský ze Strážova.

STAVEBNÍ PRÁCE JSOU V PLNÉM PROUDU
Čilý stavební ruch vládne nyní ve Strážově. Na kostele sv. Jiří probíhá celková výměna
střešní krytiny spojená s opravou krovové konstrukce, neboť do objektu v posledních
letech zatékalo a hrozilo nebezpečí prohloubení škod na historickém dřevěném krovu.
Akce s celkovými náklady přes 2 mil. Kč byla z velké části podpořena také z rozpočtu
města. Kostel je dominantou Strážova, jeho výstavbě a údržbě se věnovaly generace
našich předků, a bylo by smutné, kdybychom jej ve stejném stavu nedokázali předat našim
potomkům.
Pilně se pracuje také v přízemí radnice. Do setkání rodáků by zde mělo být dokončeno
nové sociální zařízení, které bude následně fungovat jako veřejné WC. Toalety zcela jistě
dobře poslouží zároveň při dalších veřejných akcích, kterých se na náměstí každoročně
koná několik. Práce s celkovými náklady téměř 280 tisíc korun provádí firma Stanislava
Smoly z Měčína.
V druhém pololetí letošního roku by měla přijít na řadu výstavba protipovodňových
opatření ve Vítni a pokračovat bychom chtěli také v přípravě stavebních parcel nad cestou
k Rovné.
V předběžném plánu bylo taktéž vydláždění dalších uliček v centru Strážova, avšak tuto
akci jsme se rozhodli odložit. Podařilo se nám totiž vyjednat, že společnost ČEZ přeloží
veškeré vzdušné vedení od náměstí směrem k sokolovně včetně Židovské ulice do země.
Finančně náročnou akci se majitel elektrického vedení chystá realizovat na vlastní
náklady, což nám další práce značně usnadní. Vydláždění uliček bude z výše uvedeného
důvodu provedeno až následně.

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM U SOKOLOVNY
rezervace na tel. čísle +420 606 472 692
Denně od 14.00 do 17.00 hod.
Cena: 30 Kč/hod./osoba
Vstup na hřiště je povolen pouze ve vhodné, čisté obuvi.
Členové TJ Sokol Strážov se splněnými povinnostmi mají vstup zdarma.

TEXTIL ODKLÁDEJTE DO BÍLÉHO KONTEJNERU
Možná jste již zaznamenali, že od dubna je na parkovišti u sokolovny nově umístěn bílý
kontejner na sběr textilu. Do kontejneru můžete odkládat: použitý a nepotřebný textil
(ošacení, ložní prádlo, záclony, bytový textil, ručníky, ubrusy), párovanou obuv a hračky,
vše zabalené do igelitové tašky nebo pytle. Do kontejneru nepatří: koberce, matrace,
molitan, znečištěné a mokré textilie. Nevhazujte, prosím, ostatní tříděný či komunální
odpad.
SPOLEČNÁ FOTOGRAFIE Z VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

UPOZORNĚNÍ FARNOSTI K PŘÍPRAVĚ POHŘBU
Při zařizování pohřbu, ať už v kostele nebo ve smuteční síni s účastí kněze, je toto třeba
bezpodmínečně projednat osobně s duchovním správcem! Kněz může být také vázán
povinnostmi, které mu neumožňují, aby vám vyhověl. Některé dlouhodobě plánované
aktivity farnosti a předem ohlášené poutě mají přednost. Zároveň zde sdělíte údaje
o zemřelém, aby mohly být zapsány do matriky zemřelých, a dohodnete se na způsobu
obřadu pohřbu. Za pohřby sjednané bez vědomí duchovní správy nemůžeme nést žádnou
zodpovědnost, neboť je nezbytně nutné kontaktovat nejen pohřební službu, ale i kněze.

MAJITEL ODPOVÍDÁ ZA SVÉHO PSA
Opakovaně se u nás setkáváme s volně pobíhajícími psy, kteří se
bez dozoru pohybují po veřejných prostranstvích, ohrožují
a obtěžují ostatní občany, znečišťují a poškozují městský
i soukromý majetek. Upozorňujeme jejich majitele, aby si tyto
psy zabezpečili a neporušovali tím ustanovení platné legislativy.

P. Ryszard Potega

V této souvislosti zároveň upozorňujeme, že pohřbívání do hrobů (včetně ukládání uren)
na hřbitově ve Strážově musí být prováděno v souladu platným řádem veřejného
pohřebiště. Vždy je nutný předchozí souhlas Městského úřadu ve Strážově. Toto platí i pro
rozsáhlejší stavební úpravy hrobových příslušenství.

PIVNÍ SLAVNOSTI SE STÁVAJÍ TRADICÍ
Opět po roce se na strážovském náměstí sešli vyznavači zlatavého moku. Deset
regionálních druhů piv různých značek a k tomu bohatý doprovodný program, takový byl
druhý ročník pivních slavností, které pořádal Lukáš Beneš. V rámci kulturního programu
vystoupil smíšený pěvecký sbor, žáci místních hudebních kroužků i zahorčická kapela
Pozdní sběr. Nechyběl ani legendární Švejk, který svým vystoupením zpestřil příjemné
odpoledne. V soutěži o pití piva na rychlost tentokrát v silné konkurenci zvítězil Tomáš
Kalivoda ze Strážova.

STRÁŽOVSKÉ DĚTI STŘÍLÍ NA JEDNIČKU
Jedinečného úspěchu dosáhly děti z přírodovědného kroužku, který funguje v rámci místní
školní družiny pod vedením Aleše Potužáka a Jitky Jiříkové. Osm strážovských dětí se
zúčastnilo okresního kola Zlaté srnčí trofeje, která se uskutečnila 24. května 2014 v okolí
myslivecké chaty u Mladotic.
Reprezentanti Strážova si z této soutěže odvezli devět medailí a byli bezesporu
nejúspěšnějším týmem z celého klatovského okresu. Konkrétně se jednalo o následující
mladé přírodovědce: Aleš Potužák (minikategorie - 1. místo ve střelecké soutěži),
Michaela Mayerová (mladší kategorie - 1. místo ve střelecké soutěži, 2. místo ve Zlaté
srnčí trofeji), Monika Matásková (mladší kategorie - 3. místo ve Zlaté srnčí trofeji,
3. místo ve střelecké soutěži), Martina Bušková (starší kategorie - 2. místo ve Zlaté srnčí
trofeji, 2. místo ve střelecké soutěži), Petr Hofman (starší kategorie - 1. místo ve střelecké
soutěži, 3. místo ve Zlaté srnčí trofeji). Střeleckou soutěž v Mladoticích pečlivě sledoval
také olympijský vítěz Jan Kůrka, kterého strážovští střelci zaujali natolik, že je pozval na
prohlídku vyhlášené plzeňské střelnice, kde mimo jiné vyrůstala česká sportovní legenda
Kateřina Emmons.

V RÁMCI PIVNÍCH SLAVNOSTÍ VYSTOUPIL TAKÉ SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR

Srdečně vás zveme na vystoupení žáků z hudebních kroužků, které se uskuteční
ve čtvrtek 19. června 2014 od 18.00 hod. v místní sokolovně. Na programu bude
hra na flétnu, hra na klavír, sólový zpěv, sborový zpěv a tanec.

ÚSPĚŠNÁ SKUPINA MLADÝCH PŘÍRODOVĚDCŮ ZE STRÁŽOVA

M ART IN S P Ř EV AHOU U TEK L CHO DŮM
Vyběhnout po 194 nepravidelných dřevěných schodech až do
vrchního podlaží téměř
šedesátimetrové domažlické šikmé věže a zmáčknout tlačítko. Takový
byl úkol 112 dobrovolných hasičů z Čech
a Německa v jednom
z nejtěžších závodů
v České republice. Vítězem se v letošním
roce stal Martin Kopecký ze Strážova. Zahanbit se nenechali ani
další Strážováci – Daniel Chaluš (12. místo)
GRATULACE OD SENÁTORA JANA LÁTKY
a Josef Holub (39. místo). Soutěž je součástí pětidílného seriálu hasičského vytrvalostního a silového víceboje,
který vyvrcholí v neděli 3. srpna 2014 na strážovském náměstí.

TR O C H U N ET R A D IČ N Í O K R S K O V Á S O U TĚ Ž
V sobotu 24. května 2014 pořádali hasiči z Opálky okrskovou soutěž spojenou s oslavami
65. výročí založení sboru. Vzorně připravená akce byla navíc spojena s doplňkovou
soutěžní disciplínou, kdy se celé hasičské družstvo muselo naskládat do interiéru vozidla
Trabant a odsud probíhal start. Výsledky okrskové soutěže jsou zde:
Muži – I. věková kategorie

Ženy

1.

Zahorčice

101,76

1.

Víteň

52,77

2.

Strážov

105,81

2.

Opálka

53,80

3.

Víteň

109,68

4.

Opálka

113,69

5.

Rovná

121,83

ARAN ŽÉRKA NENAŠLA V ČECHÁCH KONKURENCI
Mimořádného úspěchu dosáhla žákyně strážovské základní školy Lucie Přerostová
z Kozí. Zvítězila totiž v okresním kole soutěže Mladý zahrádkář a s přehledem také
vyhrála Floristickou soutěž, čímž si zajistila postup do zemského finále, které se konalo
v polovině května v Praze. Soutěžící měli z bohatého sortimentu řezaných květin vytvořit
vázanou slavnostní kytici a vypichovanou misku. Ani v Praze nenašla Lucie Přerostová
přemožitele a získala nejvyšší ocenění. Žákyně místní základní školy je tedy nejzdatnější
aranžérkou květin v nejmladší kategorii v celých Čechách. Úspěšná byla Lucie i ve
vědomostní soutěži Mladý zahrádkář, kde v celostátním kole obsadila krásné desáté místo.

KAROLÍNU ČEKÁ MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
Zámeckou zahradu v Červeném
Poříčí zaplnili v sobotu 17. května mladí hasiči. Konal se tam
totiž závěrečný sraz hry Plamen.
Zúčastnilo se ho 57 kolektivů
z celého Klatovska. V mladší
kategorii dosáhlo krásného úspěchu družstvo strážovských dětí,
když obsadilo třetí místo. Na
tento úspěch pak navázala Karolína Tomanová ze Strážova,
která se zúčastnila krajského kola dorostenecké soutěže v hasičských dovednostech. S přehledem zde zvítězila, přičemž tento
výsledek čtrnáctileté žákyni ZŠ
Strážov navíc zajistil postup na
Mistrovství ČR v požárním sportu, které se uskuteční na počátku
července v Brně.

STRÁŽOVSKÁ HASIČKA SI VÍTĚZSTVÍM V PLZNI
ZAJISTILA POSTUP NA REPUBLIKOVÉ FINÁLE

Muži – II. věková kategorie
1.

Zahorčice

66,25

6.

H. Němčice

147,97

2.

Rovná

68,00

7.

Brtí

169,78

3.

Opálka

103,85

Na podzimní pouť se připravuje výstava paličkované krajky
z přeštického kurzu paní Oliny Hlaváčové.

BĚŽCI PŘIVEZLI Z MOCHTÍNA TŘI ZLATÉ MEDAILE
Výborných výsledků dosáhli běžci ze Strážova na 42. ročníku Mochtínského přespolního
běhu, na jehož start se postavilo 175 borců. Strážováci se rozhodně neztratili: Jakub
Hanzlík (3. místo v dětské kategorii), Martin Kalivoda (4. místo v dětské kategorii),
Sára Faustová (1. místo v mladších žákyních), Radek Holub (3. místo ve starším
žactvu), Lukáš Kalivoda (5. místo ve starším žactvu), Tomáš Kalivoda (1. místo v mladším dorostu) a Jakub Kalivoda (1. místo ve starším dorostu).

KOUPALIŠTĚ JE NA LETNÍ SEZÓNU PŘIPRAVENO
Několik příjemných novinek čeká na návštěvníky strážovského koupaliště. Radovat se
budou zejména děti, neboť zde bylo vybudováno nové brouzdaliště se skluzavkou. V této
souvislosti byl zároveň opraven velký bazén včetně postranních chodníčků, které byly
kompletně nahrazeny novou dlažbou. Tyto stavební práce byly realizovány za významné
finanční spoluúčasti Ministerstva pro místní rozvoj v rámci podpory vítězů soutěže
Vesnice roku.
A pokud se při pobytu u vody rozhodnete občerstvit, přivítá vás nový dřevěný kiosek
s posezením pod pergolou. Ten byl vybudován v jarních měsících letošního roku, kdy
nahradil dosluhující buňku. Dřevostavba vhodně zapadá do přírodního prostředí koupaliště
a navazuje na styl objektů vybudovaných zde v předchozích letech.
Zásluhou nájemce je navíc areál vždy dobře uklizen a upraven. Plán doprovodných akcí na
letošní prázdninové měsíce je velice pestrý a bohatý. Tak už zbývá jediné, snad se léto
vydaří!

PĚVECKÝ SBOR JEDE NA ZAHRANIČNÍ TURNÉ
Sláva mužského pěveckého sboru ze Strážova se začíná šířit i za hranice České republiky.
Na konci srpna totiž strážovské pěvce čeká historicky první zahraniční vystoupení. Na
pozvání z polské obce Czarna-Dąbrówki se totiž zúčastní tamních poutních slavností.
Obec Czarna-Dąbrówki se nachází nedaleko města Rzeszów a je rodištěm našeho pana
faráře. Během čtyřdenního autobusového zájezdu muže čekají dvě vystoupení,
doprovodný poznávací program a zcela jistě také spousta legrace a zábavy. Výjezdní
doložku a devizový příslib od manželek zatím získalo 22 členů sboru.
Ani na svůj domov mužský sbor nezapomíná. Vystoupit se chystá i v rámci
připravovaného setkání rodáků na strážovském náměstí.
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