
V ÁN OČ N Í  P ÁL K A V E  ST O LN ÍM  T EN I SU  
Již tradičně se hráči stol-
ního tenisu sešli na Ště-
pána ve strážovské soko-
lovně na tentokrát již de-
vátém turnaji Vánoční 
pálka. Přišlo č i přije lo 
celkem 33 borců. Strážov-
ský Sokol reprezentovalo 
8 hráčů - Bohumil Kali-
voda, Jan Kalivoda, Mar-
tin Kiesenbauer, Zdeněk 
Kolář ml., Zdeněk Kolář 
st., Radek Pelán, Štěpán 
Presl, Josef Soušek, Karel 
Soukup a Martin Vald-
man. 

Účastníci byly nalosováni do 8 skupin, kde se hrálo systémem každý s každým, 3 nejlepší 
z každé skupiny postoupili dále -  do  2. ko la, které se hrálo ve 4 skupinách po 6 hráčích. 
To se však již netýkalo čtyř strážováků, kteří vypadli již v  základních skupinách - Jan 
Kalivoda, Martin Kiesenbauer, Karel Soukup a Martin Valdman. Druhé kolo bylo kruté  
k domácím, neboť ve skupině „J“ se sešli Zdeněk Kolář ml., Zdeněk Kolář st. a Josef 
Soušek, a ve skupině „M“ Radek Pelán s Bobem Kalivodou. 

Do osmifinále postoupili pouze dva naši zástupci. Josef Soušek nestačil na Josefa 
Kinského. Do čtvrtfinále se tak probojoval pouze Radek Pelán po vítězství nad Zdenou 
Bouberlem. Úspěšný byl Radek Pelán také dále, když jej v postupu do semifinále 
nezastavil ani Patrik Kubalík. 

Zde už ale jeho výkon nestačil na pozdějšího 
vítěze turnaje. Perně vybojované 3. místo je 
velkým úspěchem Radka, ale i strážovského 
stolního tenisu v tomto velmi silně  
obsazeném turnaji. 

Do doplňkové čtyřhry nastoupilo celkem 12 
párů, z toho 5 strážovských: Soukup -
Valdman, Ko lář ml. - Pelán, Kiesenbauer -
Bejček, Voboráci, Presl - Šilhavý 

Jind řich Schovanec 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

BOJ O ZACHOVÁNÍ ZUBNÍ ORDINACE POKRAČUJE 
Již v minulém č ísle našeho zpravodaje jsme vás informovali o hledání náhrady za  
MUDr. Jana Flakse, strážovského zubního lékaře, který odešel k 31. 12. 2014 do 
starobního důchodu. Naše několikaměsíční snaha o udržení místní stomatologické 
ordinace ve Strážově stále pokračuje. Opakovaně probíhají jednání se společností ProŽivot 
České Budějovice, která projevila zájem zajistit provoz tohoto zdravotnického zařízení, 
avšak narazili js me na katastrofální stav vybavení strážovské ordinace. Toto vybavení 
(zubařské křeslo včetně vrtací soupravy, rentgen ad.) je v majetku města. Zastupitelstvo 
města projednávalo návrh na zakoupení nového zařízení, avšak na základě proběhlého 
hlasování tuto investici za 800 tisíc korun neschválilo. Nyní společnost ProŽivot přišla 
s návrhem, že je ochotna tyto investiční náklady kompenzovat vysokým nájmem, který by 
v podstatě během osmi let nemalou investici splatil. Na čtvrtek 9. dubna 2015 je tedy opět 
svoláno jednání zastupitelstva, které se bude k dané problemat ice vyjadřovat. Js me si 
vědomi skutečnosti, že čas běží a nejistota není pro pacienty dobrým signálem. Avšak 
věřte, že v dané věci vynakládáme nemalé úsilí. 

Konečné pořadí dvouhry: 
1. Josef Malý 
2. Karel Belfín 
3. Radek Pelán 
4. Josef Kinský  

 

Konečné pořadí čtyřhry: 
1. Jan a Lukáš Kovalové 
2. Zdeno Bárta - Milan Toman 
3. Karel Soukup - Martin Valdman 
4. Zdeněk Kolář st. - Josef Soušek 

 

VE ČTYŘHŘE DOSÁHL Z  MÍSTNÍCH NEJV ĚTŠÍHO 
ÚSPĚCHU PÁR V E SLOŽENÍ MARTIN VALDMAN – 

KAREL SOUKUP  

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z RADNICE: 
� Město Strážov ve spolupráci se Svazem zdravotně postižených Strážov pořádají 

sběr šatstva ve dnech 8. dubna 2015 (8.00 – 16.00 hod.), 9. dubna 2015 (8.00 –
16.00 hod.) a 10. dubna 2015 (8.00 – 12.00 hod.) v přízemí radnice ve Strážově. 
Přinést můžete oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, záclony, látky, nádobí, 
přikrývky, nepoškozenou obuv, knihy a malé i nefunkční elektrospotřebiče. Věci 
odevzdejte zabalené do igelitových pytlů či krabic.  

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

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

� Město Strážov hledá zájemce o pronájem kiosku v autobusové zastávce na letní 
sezónu 2015. Bližší informace a podmínky pronájmu získáte na radnici. 

 



°°°° 
FOTOGALERIE ZFOTOGALERIE ZFOTOGALERIE ZFOTOGALERIE Z    MASOPUSTNÍHO PRUVODUMASOPUSTNÍHO PRUVODUMASOPUSTNÍHO PRUVODUMASOPUSTNÍHO PRUVODU 
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 14. února 2015 

 foto: Jiří Jiřík a Ing. Josef Švec 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Vypadá to, že minulé kolo naší soutěže bylo 
příliš těžké, neboť tentokrát správně 
odpověděla pouze jediná soutěžící – Eva 
Dušková ze Strážova, když napsala, že 
uvedená nemovitost je na Krotějově. 
Konkrétně se jedná o čp. 9, kde se po 
chalupě říká „u Mydláčků“ a současným 
majitelem je Josef Sýkora. Výherkyni 
gratulujeme a na radnici si může 
vyzvednout  slíbenou odměnu. Máte-li 
chuť se zúčastn it dalš ího pokračování soutěže, stačí na přiložený kupón napsat, která 
nemovitost je na dnešním snímku. Vyplněný kupón vhoďte do konce května do schránky 
v průjezdu radnice. 

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

SOUTĚŽNÍ KUPÓN  (OBČASNÍK Č. 67) 
 

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

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

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

VELICE POČETNÁ BYLA MÍSTNÍ SKUPINKA 
VALENTINSKÝCH AMORK Ů 

POTULNÍ DRÁTENÍCI Z ROV NÉ 

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ BYL A BANDA 
VÍTEŇSKÝCH CIKÁNŮ 

K VIDĚNÍ BYLA TAKÉ T RADIČNÍ 
OPÁLECKÁ ZABIJA ČKA 

SLUŽBY VŠEHO DRUHU NABÍZELI DRÁTENÍCI Z  ROV NÉ 



DRUHÉ VÝROČÍ BABY KLUBU STONOŽKA 
Na začátku letošního roku, přesněji v úterý 27. 1. 2015, proběhlo v Baby klubu Stonožka 
tak trochu neobvyklé společné "stonožkování". Klub totiž oslavil 2. výročí svého založení 
a tak byla pro všechny zúčastněné za přítomnosti starosty pana ing. Josefa Rouska 
připravena pořádná narozeninová párty.  

Ano, ano, je to tak, již druhým rokem mají maminky s dětmi ve věku 0-3 roky možnost 
společně se setkávat a sdílet podobné starosti i radosti, získávat informace a inspirace, 
vzájemnou podporu a pochopení i mnoho dalšího. 

Vše se tak děje v místnosti obřadní síně Městského úřadu ve Strážově, která se vždy každé 
úterý od 9.30 hod. promění v místo dětských radovánek. Velké DÍK patří tak zejména 
Městu Strážov za poskytnutí prostoru po celou dobu našeho působení pro pravidelné 
společné "stonožkování", stejné DÍK patří všem maminkám a malým stonožkám za jejich  
čas a přízeň a v neposlední řadě děkuji také všem sponzorům, kteří nám něco hmotného či 
nehmotného do klubu věnovali. 

Přeji tak Stonožce do dalšího narozeninového roku mnoho usměvavých a radostných tváří.  

Na vaši osobní návštěvu v klubu či na facebookových stránkách Baby klubu Stonožka se 
těší                                                                                                     Markéta Fürbacherová  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané! 

Na posledním zasedání zastupitelstva města se 
rozvinula bohatá diskuze ohledně řešení dopravní 

situace v centru Strážova. Můj názor je ten, že další dopravní značky nic neřeší, neboť jde 
hlavně o to respektovat stávající dopravní značení a platná pravidla silničního provozu. 

Častý nešvar je napřík lad k vidění v ranních a odpoledních hodinách před prvním stupněm 

místní základní školy. Rodiče přiváží své ratolesti do školy a parkují přímo před vchodem 
do školy. Pominu-li skutečnost, že porušují zákaz stání ve vzdálenosti 5 metrů od přechodu 

pro chodce, vystavují tím své děti obrovskému nebezpečí. Při frekvenci provozu  
a nepřehlednosti daného úseku se jedná o neskutečný risk se zdravím dětí. Pro obsluhu 
základní školy bylo vybudováno parkoviště v zaslepené ulici u měšťanské školy. Snad těch 

pár desítek metrů chůze nikomu z dětí neublíží. Vždyť ještě naši rodiče chodívali do školy  
i několik kilometrů pěšky a nebylo jim to na škodu. 

Podobná situace s parkováním vozidel ze strany neukázněných řidičů se děje před místním 

nákupním střediskem. Když zde stojí auto invalidního důchodce či člověka s velkým 
nákupem, dokážu to ještě pochopit. Ale když tam (mnohdy i na chodníku) parkuje vozidlo 

teenagera, který si odskočil pro cigarety, už to tak pochopitelné není. Kritická situace 
občas bývá také s parkováním u zdravotního střediska. I v těchto případech by šlo využívat 
parkoviště u školy, které není příliš vzdáleno. 

Samostatnou kapitolou je pak rychlá a neohleduplná jízda v úzkých uličkách centra města. 
Kladu si otázku, zda dotyčný zná význam značky „obytná zóna“, která mimo jiné omezuje 

rychlost na maximálně 20 km/h. A má to jistě své opodstatnění, neboť chodec, který se 
proti vám v křivolakých uličkách objeví, nemá při vyšší rychlosti šanci nikam uskočit. 

Každý z nás asi někdy v životě udělal nějaký dopravní přestupek. Zamysleme se však 

společně nad naším konáním a nepřivolávejme zbytečně problémy, pokud to není 
bezpodmínečně nutné. Na silnicích dnes stačí okamžik a tragédie je na světě. Nic pak nelze 

vrátit zpět. 
Ing. Josef Rousek 

 

VÝZVA PRO ZÁJEMCE O STAVEBNÍ PARCELY 

Zastupitelstvo města schválilo na svém březnovém zasedání realizaci investiční akce, která 
povede k zainvestování dalších stavebních parcel nad cestou k Rovné. Prvních šest parcel, 
které byly nabízeny k prodeji od roku 2004, je již rozprodáno a na všech vyrostly či rostou 
nové rodinné domy. V druhé etapě bude zasíťováno dalších osm stavebních parcel. 
Předběžný předpoklad počítá s tím, že na konci roku 2016 by měly být pozemky 
připraveny k výstavbě rodinných domů určených k trvalému bydlení. Vzhledem ke 
skutečnosti, že od příštího roku se očekává povinnost navýšení prodejní ceny o daň 
z přidané hodnoty, bude pravděpodobně možné stavební parcely koupit a zaplatit již 
v letošním roce. Případní zájemci si mohou již nyní konkrétní pozemek na Městském 
úřadě ve Strážově zarezervovat.  

FOTOGRAFIE Z  OSLAVY DRUHÉHO 
VÝROČÍ  STONOŽKY  

A STYLOVÝ DORT, Z KTERÉHO M ĚLI 
VŠICHNI V ELIKOU RADOST 



CCOO  SSEE  NNAA  SSTTRRÁÁŽŽOOVVSSKKUU  UUDDĚĚLLAALLOO  VV  RROOCCEE  22001144??  
� Nové sociální zařízení v přízemí radnice – v bývalé obecní šatlavě v průjezdu 

městského úřadu byly vybudovány nové veřejné toalety. WC zároveň dobře poslouží 
při dalších veřejných akcích, které se na náměstí pravidelně konají. Práce s celkovými 
náklady téměř 280 tisíc korun provedla firma Stanislava Smoly z Měč ína. 

� Protipovodňová opatření ve Vítni – jedno z nejrizikovějších míst při velké vodě 
bývalo nad víteňským rybníkem. Zatrubněné koryto potoka kapacitně nestačilo pobrat 
zvýšený průtok vody a docházelo k zatopení okoln ích nemovitostí. V rámci 
realizované investiční akce bylo vydlážděno nové otevřené koryto potoka a napojeno 
na kanalizační systém. Akci s celkovými náklady 936 tisíc korun realizovala firma 
Lesní stavby Nýrsko. 

� Nová parkovací stání pod sokolovnou – deset nových parkovacích stání vzniklo na 
městském pozemku nedaleko sokolovny. Stavební práce provedly Silnice Klatovy  
a náklady byly 393 t isíc Kč . 

� Kanalizační a vodovodní přípojky k novým stavebním parcelám – k osmi novým 
stavebním parcelám nad cestou k Rovné byly vybudovány kanalizační a vodovodní 
přípojky. První část prací spojených se zasíťováním pozemků pro výstavbu rodinných 
domů realizovala společnost Vodospol Klatovy za 411 t isíc Kč . 

� Nová střecha kostela s v. Jiří – v letních měsících roku 2014 proběhla celková 
výměna střešní krytiny spojená s opravou krovové konstrukce místního kostela. Akce, 
kterou provedla firma Lesní stavby Nýrsko, vyšla na více než 2 mil. Kč a byla z velké 
části podpořena také z rozpočtu města (1,087 mil. Kč) a z Programu regenerace 
Ministerstva kultury ČR (900 tisíc Kč).  

� Bezdrátový rozhlas v okrajových částech Strážova – vzhledem ke skutečnosti, že 
došlo k poruše původní rozhlasové ústředny, byla uspíšena poslední etapa realizace 
bezdrátového rozhlasu. Celkem bylo osazeno 9 nových hlásičů a 21 reproduktorů 
v okrajových částech Strážova za 92 tisíc Kč . Akci realizovala firma SOVT - RADIO 
Vodňany. 

� Nová zvonička na kapli v Rovné – věž rovenské kaple, která je v majetku města, se 
začala povážlivě naklánět a při bližším prozkoumání bylo zjištěno, že hrozí její 
zřícení. Proto byla kompletně obnovena a pokryta měděným plechem. Práce 
s celkovými náklady 84 t isíc korun, provedl Josef Klátil ze Strážova. 

� Průchod mezi hřbitovem a urnovým hájem – svépomocí byl vybudován průchod  
a stylové žulové schodiště mezi hřbitovem a urnovým hájem. Zahradnictví Pavel 
Vavřinec z Opálky v této souvislosti provedlo výsadbu dřevin na přileh lém svahu. 

� Rekonstrukce městských bytů – svépomocí byla provedena kompletní rekonstrukce 
sociálního zázemí jednoho bytu v objektu bývalé spořitelny. Stejným způsobem byla 
zahájena celková rekonstrukce bytu na druhém stupni základní školy.  

� Setkání rodáků – v sobotu 5. července 2014 se ve Strážově opět po letech sešli 
místní rodáci. Celkem přije lo několik stovek Strážováků všech věkových kategorií, 
pro které byl připraven bohatý program včetně posezení s hudbou ve velkokapacitním 
stanu na náměstí. 

Bradavicová studánka (Blata, České Hamry) 
Blata sice nepatří do správy města Strážov, ale kdo ze stážovských by neznal tuto nejvýše 
položenou vesničku mezi sídelními místy – Nýrskem a Strážovem. Tím spíše že tam 
v posledních létech vede lesem krásná, nová asfaltová silnička. 
Archivářka marně rozebírá vznik názvu této malé obce Blata/Hoslau – vychází jí něco 
mezi blátem a lískovím. S původními německými obyvateli, kteří museli odejít v roce 
1946, místo ztratilo i svou paměť. A přitom již na mapě z roku 1764 je zde zakresleno  
8 stavení. Když sem po válce přišla do opuštěného domu (čp. 8) paní Nováková (84 let ), 
všimla si blízké studánky, kolem níž byly rozvěšeny mariánské obrázky. Časem vysvitlo, 
že voda studánky má léčivé úč inky. Je to „speciálka“ na bradavice a jiné kožní výrůstky. 
Lidé z okolí a to i někteří Strážováci potvrzují, že se stále k témuž účelu využívá. Zkrátka 
u Blat je malá „kosmetická klin ika“. Pod původní studánkou je u silnice ještě jeden výtok, 
upravený známým léčitelem z Nýrska. Voda se může pít i používat k omývání. Je mírně  
radioaktivní, což potvrzu je přítomnost rudného bohatství. Blata jsou zmiňována již v roce 
1379 v souvislosti s panstvím v Bystřici. Na přelomu devatenáctého a dvacátého století tu 
žije například hostinský Franz Krippl, který  v roce 1906 vztyčuje u svého hostince 
děkovný kříž, na němž jsou ještě do dnešních dnů zachovány jeho iniciály, dále statkář 
Franz Pauli, který se dostal do zastupitelstva Hodousic. Zemský vlastenec a spisovatel 
Josef Blau v roce 1930 zapsal do nýrské kroniky, že se ves Blata osamostatnila. V letech 
1938-1945 patřila k Bavorské východní marce. V té době tu bylo hlášeno kolem sta lidí 
vesměs Němců v osmnácti staveních. V roce 2001 v Blatech bylo již jen 12 stálých 
obyvatel. Tato vesnička vysoko v sedle (639 m. n. m.) vždy stála na nějakém pomezí. 
Nejen panství, krajů č i vody a země. 
A to je příležitost, abychom se vydali spolu s léčivou vodou na naši stranu, na Strážovsko, 
dolů do Českých Hamrů. Jak jméno obce napovídá, vždy se tu drželi, na rozdíl od Hoslau 
(Blat) převážně Češi. Narazíme zde mj. na zachovalou roubenku, o níž se stará poslední 
z rodu Úlovců (Hů lovců). Již v roce 1650 je tu připomínán Jakub, původem z Chodska. 
Hamry vznikly jako důsledek dolování stříbra. O štolách je zmínka již v roce 1620 spolu 
s hospodou. V ní se čepovalo výborné opálecké pivo. Opiš me si ze strážovské obecní 
kroniky tyto pivní míry : 1 sud = 4 vědra, 1 vědro = 40 mázů, 1 máz = 2 ho lby či  
4 žejd líky, no a 1 žejdlík obsahoval 1,4 dnešního litru. Takže kdo si dal tenkrát máz piva, 
mohl být pěkně namazaný. Jeden čas vedli zmiňovanou hospodu i Hůlovcové.  S koncem 
dolování a odlivem osazenců stává se místo opět divočinou. Na příklad v roce 1822 
zdejším ro lníkům působila divá zvěř takové škody, že museli okna stájí a chlévů opatřovat 
mřížemi před útoky vlků. 
Hůlovcové si svých dvaceti hektarů dobře hleděli a měli také výhodu dostatku vody, neboť 
blatské prameniště posílalo na jejich luka vždy nějakou vláhu. Dobrý hospodář Ferdinand 
to dokonce dotáhl na zdejšího starostu. Nejtěžší zkouška přišla na Úlovce v roce 1953, 
neboť tzv. Měnová reforma zn ičila najednou úsilí celých generací. Museli přestat 
hospodařit a děda Eduard to nepřežil. 
Co dodat. Němečtí sousedé jsou pryč, stříbro je pryč, statek Opálka v rozvalinách. Jen 
zlaté listí buků padá pravidelně na podzim do studánky. Třeba se ještě ozvou pamětníci  
z Blat, neboť i různorodě prožité utrpení může být inspirací nových začátků. Proto 
hledejme i v Blatech a Českém Hamru nový úsvit porozumění a částečně zapomínaného 
člověčenství. 

Podle knihy Ond řeje Fibicha „Nebe studánek“ voln ě zpracoval Josef Kodym    



 
 

  BBRROONNZZOOVV ÁÁ  MM EEDDAAII LL EE  ZZ  MM II SSTTRROOVVSSTT VVÍÍ   ČČRR 
Jméno Sáry Faustové ze Strážova 
bylo doposud většinou spojováno 
s dobrodružnými expedicemi a adre-
nalinovými jízdami na čtyřkolkách. 
Teď se však dvanáctiletá dcera 
místního cestovatele a dobrodruha 
vrhla do světa snowboardových 
závodů a zaznamenává jeden úspěch 
za druhým. K těm největším patří 
bronzová medaile z Mistrovství 
České republiky žákyň ve snow-
boardcrossu. Na konci letošní zimní 
sezóny dokonce týden trénovala 
s olympijskou vítězkou Evou Sam-
kovou. Sára však rozhodně dobro-
družné cestování na hřebíček nepo-
věsila, neboť se již v  létě chystá na 
další zajímavou expediční cestu. 
Tentokrát má v plánu překonat na 
kajaku během více než dvou set 
kilometrů Dunajskou deltu.  

 

  FFEEŠŠAANNDDAA  ZZ  BB OOŽŽTTĚĚŠŠIICC 
 

Až nyní jsme se dozvěděli, že místní 
chovatel zaznamenal v září loňského 
roku mimořádný úspěch. Václav 
Hofman z Božtěšic se totiž se svou 
tříletou klisnou Šiškou zúčastnil 
oblastní výstavy norických koní na 
Filipově Hoře u Domažlic. Šiška 
nenašla mezi tříletými klisnami 
konkurentku a postoupila na celostátní 
výstavu v Pardubicích. Zde je v rámci 
tradiční prezentace chladnokrevných 
koní pořádána výstava tříletých klisen 
plemene norik. I v  Pardubicích koník 
z Božtěšic zazářil a obsadil v celostátní 
konkurenci nádherné třetí místo.  
 

CCOO  SSEE  NNAA  SSTTRRÁÁŽŽOOVVSSKKUU  PPLLÁÁNNUUJJEE  NNAA  RROOKK  22001155??  
� Oprava fasády kostela sv. Jiří – vzhledem k získaným finančním prostředkům z dotace 

Ministerstva kultury ČR může být kromě střechy opravena také venkovní fasáda bez  toho, 
aby musel být navýšen původně schválený příspěvek města. Na začátku června by měla 
firma Lesní stavby Nýrsko zahájit práce na lodi a presbytáři, což předpokládá celkové 
náklady přes 1 mil. korun. 

� Pokračování v přípravě nových stavebních parcel – k osmi stavebním parcelám budou 
přivedeny další inženýrské sítě a předpokládá se také zahájení jejich prodeje.  

� Výměna části vodovodního řadu v Lukavici – lukavická vodovodní síť není stará 
(byla vybudována cca před pětatřiceti roky), avšak je nejporuchovější na Strážovsku. 
Opakující se poruchy a časté úniky vody jsou důvodem tohoto investičního záměru  
s finančními náklady cca 1 mil. Kč . 

� Obnova požární nádrže na návsi v Lukavici – malý rybníček (požární nádrž) na 
lukavické návsi je v havarijním stavu. Zborcené zdi a porušená hráz brání využití této 
vodní plochy. Plánujeme jeho kompletní obnovu, přičemž jsme o finanční spoluúčast 
požádali Plzeňský kraj. 

� Výměna střešní krytiny na autobusové čekárně ve Strážově – do dřevostavby zatéká, 
proto bude ihned na jaře střecha pokryta novou plechovou krytinou. Práce bude 
provádět Karel Zahrádka z Lukav ice. 

 

OSLAVY 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH STRÁŽOV 
Velkou akci chystají na 
počátek května strážovští 
hasiči. V letošním roce 
totiž místní sbor dobro-
volných hasičů oslavuje 
140. výročí založení spol-
ku. Akce je chystána na 
sobotu 2. května 2015. 
Součástí oslav bude zají-
mavý program na náměstí 
a žehnání nového praporu 
v místním kostele.  

CHYSTAJÍ SE TAKÉ DALŠÍ ZAJÍMAVÉ AKCE 
Oslavy 140. výročí založení SDH Strážov nebudou jedinou letošní výroční či spolkovou 
akcí na Strážovsku. Na konec června chystají místní myslivci okresní přehlídku trofejí, 
která bude slavnostně zahájena v sobotu 20. června 2015 a potrvá v místní sokolovně do  
6. července 2015. Také Kovodružstvo Strážov si letos připomíná kulaté jubileum. Tento 
výrobní podnik byl založen před sedmdesáti roky a oslavy jsou naplánovány na pátek  
3. července 2015. Dalším oslavencem je Sbor dobrovolných hasičů z Vítně. Víteňští hasiči 
připravují oslavy 110. výročí založení na sobotu 1. srpna 2015. S podrobným programem 
všech výše uvedených akcí vás seznámíme v dalším vydání našeho zpravodaje. 

  

EVA SAM KOVÁ (OLYMPIJ SKÁ VÍT ĚZKA ZE 
SOČI) SE SÁROU FAUSTOVOU (BUDOUCÍ 

OLYMPIJSKOU VÍT ĚZKOU?) 
 

VÁCLAV HOFMAN SE ŠIŠKOU 

PROGRAM OSLAV:  
11.45 – 13.15 ukázky a výstavy hist. techniky na náměstí 

13.30              slavnostní pochod od zbrojnice do kostela 

14.00 – 16.00 slavnostní mše v kostele sv. Jiří 

                       žehnání praporu a stuh v kostele sv. Jiří 

16.10              slavnostní pochod od kostela do sokolovny 

16.15 – 17.15 slavnostní valná hromada v sokolovně 

17.15              volná zábava, občerstvení 



MALÉ PIVNÍ SLAVNOSTI 
sobota 9. května 2015 od 12.00 hod. na náměstí ve Strážově 

Jedná se o třetí ročník pivních slavností, jejichž 
pořadatelem je Lukáš Beneš a kde  

bude představeno několik malých českých  
a bavorských pivovarů. 

PŘÍPRAVA NOVÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PLÁNU 
Město Strážov v současnosti hospodaří prostřednictvím vlastní organizační složky – Správy 
městských lesů – na lesních pozemcích o výměře 665 ha. Z toho je 651 ha vlastního lesa  
a 14 ha pronajatého lesního majetku od Římskokatolické farnosti v katastrálním území České 
Hamry. Dalších asi 20 ha po provedené digitalizaci ve všech katastrech strážovského správního 
území je v řízení s příslušnými orgány státní správy lesů a ochrany přírody k převodu do 
lesních pozemků. Nyní jsou dokončovány s tímto spojené terénní geodetické práce. Za dobu 
dosavadního hospodaření obecních, později městských lesů, došlo k zalesnění zemědělsky 
nevhodných pozemků a ostatních ploch na celkové ploše téměř 10 ha. 
V letošním roce také končí platnost současného desetiletého lesního hospodářského plánu.  
Z tohoto důvodu budou probíhat práce za účelem vzniku plánu nového s platností v letech 
2016-2025. Jde o jakousi inventuru dosavadního hospodaření v našich lesích a stanovení 
podmínek hospodaření v dalším desetiletí. Zejména se jedná o umístění lesních těžeb  
a vypočítání jejich maximální celkové výše, aby se v obecné rovině dlouhodobě v lesích více 
netěžilo, než přirůstá. Dále při novém zpracování lesního hospodářského plánu, tzv. zařízení, 
jsou určeny výchovné zásahy v podobě prořezávek a probírek mladých, předmýtních porostů  
a stanovení minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostů (u nás 
hlavně listnáčů – zejména buku), což vede ke vzniku odolnějších smíšených porostů 
přibližujících se k původnímu druhovému složení našich lesů. Hospodaření v souladu s lesními 
hospodářskými plány, popř. osnovami pro menší vlastníky lesů, je v českém lesnictví povinné 
a má dlouholetou tradici. Na tuto činnost je poskytována státem dotace. 
Zásadní vliv na hospodaření v našich lesích v posledním desetiletí měl orkán s názvem „Kyrill“  
v lednu roku 2007. Došlo k větrné kalamitě nebývalého rozsahu a tím k rozvrácení dlouhodobě 
pěstovaných lesních porostů v mnoha případech i mladšího věku. Větrné kalamity jsou 
doprovázeny vzestupem kůrovce, o tom již psal známý šumavský spisovatel Klostermann. To 
se potvrdilo i v našich lesích. Úmyslné plánované těžby musely být potom sníženy, naopak 
objem pěstebních činností představovaný umělým zalesňováním a následnou péčí o založené 
lesní kultury nabyl velkých rozměrů. Tento stav se negativně projevil v ekonomice 
hospodaření městských lesů a také v možnostech výkonu lesnických činností některými našimi 
živnostníky, kteří měli zájem vykonávat jen lesní těžební práce, zejména přibližování dříví. 
V poslední letech se hospodaření v lesích hlavně vlivem přírodních podmínek stabilizovalo. 
Všechny holiny z kalamit jsou úspěšně zalesněny a většinou zajištěny tak, že není již nutná na 
těchto místech každoroční pěstební péče v podobě vyžínání, oplocování a nátěru proti okusu 
zvěří. Všechny stanovené prořezávky a probírky na toto desetiletí jsme již splnili a při mýtních 
těžbách se daří uvolňovat žádoucí přirozené zmlazení. Smluvně nabízíme výkon lesnických 
činností šesti místním živnostníkům. Z důvodu ukončení pěstebních činností v nedávné době 
dvou živnostníků byla v letošní roce uzavřena nová smlouva na výkon lesnických, převážně 
pěstebních činností. Velice kladně se osvědčila spolupráce s lesnickou firmou převážně se 
zabývající výrobou lesní biomasy - štěpky z těžebních zbytků, prořezávek či probírek. Město 
Strážov vlastní za podpory získaných dotací lesní techniku, se kterou vykonává část lesnických 
prací. Pro místní majitele nemovitostí je zachována omezená možnost zvýhodněných dodávek 
palivového dřeva a nákupu stavebního dříví za účelem stavby rodinných domů. I přes uvedené 
výkyvy hospodaření vzhledem zejména k přírodním podmínkám přináší hospodaření v našich 
městských lesích každoročně v porovnání s okolím velice dobré zisky. 

Aleš Potužák, správce m ěstských les ů 

DEVÁTÝ ROČNÍK TURNAJE OPÁLECKÁ DÁMA 

Máme za sebou devátý ročník turnaje Opálecká DÁMA, který probíhal předposlední 
březnový víkend od pátku do soboty a byl rozdělen do tří věkových kategorií. Mezi 
mladšími žáky byl tentokrát nejúspěšnějším hráčem Domin ik Makás. V kategorii starších 
žáků zv ítězila Michaela Mayerová. Vítězství v hlavním turnaji popáté obhájil Pavel 
Rousek. Druhým místem vylepšil své dosavadní bronzové maximum Mart in Treml. Třetí 
bronz do sbírky přidal Josef Rousek. Nyní se můžeme těšit na dva jubilejn í ročníky - na 
podzim proběhne desátý Opálecký ŠACH a za rok desátá Opálecká DÁMA.  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Kulturní program , který začne cca od 13.00 hod. 
a bude s přestávkami navazovat: 

• děti z místní základní školy 
• Švejk a jeho oficíři (Plzeň) 
• dalších pět hudebních kapel 

 

STUPNĚ VÍTĚZŮ NEJMLA DŠÍ KATEGORIE – ELIŠKA HUSPEKOVÁ (2. MÍS TO), 
DOMINIK MAKÁS (1. MÍSTO), ALEŠ RENDL (3. MÍSTO) 

 A MONIKA MATÁSKOVÁ (3. MÍSTO) 



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 

AKCE O JARNÍ POUTI SVATÉHO JIŘÍ  
Strážovská pouť s v. Jiří, která se uskuteční o víkendu 25. – 26. dubna 2015, bude  
i letos doprovázena množstvím zajímavých akcí. Jejich přehled je zde:  

� V přízemí prvního stupně místní základní školy budou 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 12.00 do 18.00 hod. 

� V obřadní místnosti radnice bude probíhat prodejní výstava s názvem „Šikovné ruce 
Strážováků“ . Vystavovat budou: Alena Lišková ze Zahorčic (výrobky z papírového 
pedigu), Nikola Jandová Kurtá z Krotě jova (háčkované doplňky a šperky), Jana 
Tomanová ze Strážova (drátkované šperky a dekorace), Markéta Fürbacherová 
(velkoformátové puzzle) a Zdeněk Nový ze Zahorčic (proutěné košíky). Výstava bude 
otevřena v sobotu i v neděli od 12.00 do 18.00 hod. 

� V přízemí radnice budou k vidění také obrazy mladého strážovského malíře 
Romana Souška. Tentokrát bude výstava společná s malířem Janem Gschwendtnerem 
z Klatov. Výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje pro účely janovického Klokánku. 
Výstava bude otevřena v sobotu i v neděli od 12.00 do 18.00 hod. 

� V budově bývalé spořitelny bude vystavovat své obrazy malíř Alois Anderle  
z Klatov a malířka Anna Halasová z Dešenic. 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. Pěvecký doprovod zajistí místní 
mužský sbor. Začátek je tentokrát mimořádně v 11.30 hod. 

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

� O pouťovém víkendu můžete zajít také na fotbalová utkání na hřiště SK 
Kovodružstva Strážov. V sobotu od 10.00 hod. proběhne na místním hřišti turnaj starších 
přípravek a v neděli od 10.00 hod. zde hostí mladší žáci své vrstevníky z Bolešin.  
 

 
 

OSVOBOZENÍ PŘIPOMENOU HISTORICKÁ VOZIDLA 
V letošním roce si připomínáme sedmdesáté výročí od konce 
druhé světové války. Proto se také Strážov zařadí mezi města a obce, 
která si připomenou výroční osvobození jihozápadních Čech 
americkou armádou. Kolona historických vozidel se 
spojeneckými znaky a posádkou v autentických unifor-
mách k nám dorazí v pondělí 4. kvě tna 2015 v 16:00 hod. 
a zdržet by se zde měla hodinu a půl. Přijďte si i vy na 
náměstí připomenout zlomové okamžiky druhé světové války. 
  
 

VÝROBKY Z LUKAVICE MAJÍ EVROPSKÝ VĚHLAS 
Každoročně se v Kolíně nad Rýnem koná mezinárodní veletrh interiérů a bydlení Imm 
cologne, kterého se účastní stovky vystavovatelů a patří k nejvýznamně jším nábytkářským 
veletrhům na světě vůbec. Českou republiky tentokrát reprezentovali tři výrobci nábytku. 
Letos poprvé se zde představila firma Vlad imír Rendl – truhlářství s.r.o. z Lukavice  
s poměrně velkým a svým provedením nepřehlédnutelným stánkem. Podnik ze Strážovska 
prezentoval svoji produkci stolů a židlí, včetně nové elegantní kolekce s ergonomicky 
tvarovanými žid lemi s vysokým opěradlem.  

Kvalitní dřevěný nábytek z Lukavice d louhodobě nachází své zákazníky v tuzemsku  
i zahranič í. Export jde především do Německa a Rakouska, kde je odběratelem nejen 
soukromý sektor, ale zejména pak gastronomické provozy (restaurace, hotely, golfové 
kluby apod.). 
 

 

 

 

 8.4. – výlet do Klatov – pavilón skla                    20.5. – výlet do Klatov - katakomby  

  15.4. – posezení u kávy                    27.5. – posezení u kávy 

  22.4. - promítání – J. Kodym   3.6. – Stará Šumava – Mgr. Buršík 

  29.4. – zájezd do Průhonic - tulipány 10.6. – posezení u kávy 

    6.5. – posezení u kávy 17.6. – výlet na Klenovou 

  13.5. – posezení u kávy 24.6. – posezení u kávy        

 

 

VÝSTAV NÍ PROSTOR FIRMY VLADIMÍR RENDL – TRUHLÁ ŘSTVÍ Z LUKAVICE 



TRADIČNÍ SBĚR ODPADŮ 
SVOZ NEBEZPEČNÉHO A ELEKTRO ODPADU 
bude proveden v sobotu 11. dubna 2015 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 11. dubna 2015 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 ve č tvrtek 9. dubna 2015 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. 10.4., 24.4., 8.5., 22.5. atd. ). Také letos bude 
během prázdninových měsíců (červenec a srpen) vyvážen odpad každý týden.  
 

• Profesor František Fremuth, 
místní rodák, napsal v krátkém 
časovém intervalu již třetí knihu. 
Tato má název „Kniha příběhů a křížovek“. V návaznosti na druhé vydání kn ihy 
„Život na hraně a dál ...“ přichází autor se souborem skutečných příběhů ze života, 
které vás mohou přivést k zamyšlení nad vlastním způsobem žit í. Pro pobavení je 
kniha doplněna obrazovými křížovkami, které zbystří vaše myšlení. Publikace, jejímiž 
kmotry jsou profesor Pavel Pafko a legenda českého fotbalu Antonín Panenka, je 
k dostání mimo jiné v klatovském kn ihkupectví Kanzelsberger. 

• V neděli 1. března 2015 se Strážovský mužský pěvecký sbor zúčastnil natáčení 
televizního pořadu TV FILMpro. Strážováci byli hosty prvního dílu nového pořadu 
„S písničkou na dlani“, který si dal za cíl zmapovat činnost sborů, kapel  
a muzikantských sdružení na Klatovsku. Pořad by mě l být vysílán již v dubnu na 
regionální kabelové telev izi a dostupný bude také na internetu. 

• V sobotu 21. března 2015 se na umělé t rávě v Klatovech uskutečnil první ročník 
turnaje v malé kopané mladších žáků „O pohár Města Strážov“. Strážovští žáci 
bojovali jako o život a skončili na krásném třetím místě. Zvítězili žáci z Mochtína před 
vrstevníky z Bolešin. 

NOVÝ KAPLAN  MÁ STRÁŽOVSKÉ PŘEDKY  

Strážovská fara je po několikaměsíční 
přestávce opět obydlena. Z rozhodnutí 
plzeňského biskupství bude u nás působit 
ve funkci kaplana šestatřicetiletý Richard 
Polák. Strážov pro něj není cizí, neboť je 
vnukem paní Jarmily Prantlové. Před 
nástupem do kněžského semináře v polské 
Lodži vystudoval Gymnázium Františka 
Křižíka v Plzn i.  

Kněžské povolání pátera Richarda Poláka 
dozrávalo ve Školách modlitby a evange-
lizace Jeunesse - Lumière (Francie) a Děti 
Světla (Po lsko). Před příchodem do Strá-
žova působil v chebské farnosti. Kněžské 
svěcení přijal v sobotu 14. února 2015  
v plzeňské katedrále sv. Bartolomě je. 
Farnost bude i nadále spravovat otec 
Ryszard Potęga a společně s otcem 
Richardem Polákem se budou ve sloužení 
mší a dalších církevních obřadů střídat. 

 
 

 
 

T Ř Í K R Á L O V Á  SB Í R K A  B YL A  Ú SP Ě Š N Á  

Při letošní tříkrálové sbírce se 
ve Strážově vybralo celkem  
18 863 Kč. Prostředky z této 
sbírky jsou tradičně určeny na 
pomoc lidem nemocným, se 
zdravotním postižením, senio-
rům, matkám s dětmi v tísni  
a dalším jinak sociálně potřeb-
ným. Sbírka má předem jasně 
daná pravidla pro rozdělení 
výtěžku a je koncipována tak, 
že naprostá většina vykoledo-
vaných prostředků zůstává  
v regionu, kde byly vybrány. 
Předem jsou také stanoveny 
záměry, na které se v daném 
roce vybírá. 

PÁTER RICHARD POLÁK 

NAŠI LETOŠNÍ T ŘÍKRÁLOVÍ KOLEDNÍCI 


