VÝLET DO PEKLA
Pod tímto sloganem připravilo Město Strážov
čertovský výlet pro strážovské děti.
Pekelné plam eny se rozhoří v sobotu 5. 12. 2015.
Odjezd autobusem ze strážovského náměstí ve 14.30 hodin.
Kapacita omezena, v případě obsazení je nutné použít
vlastní auto. Návrat cca v 17.00 hodin.
Budete-li mít odvahu sestoupit do samotného PEKLA,
můžete se přihlásit do 27. 11. 2015
e-mailem: knihovna@strazov.cz
nebo osobně v Místní knihovně ve Strážově.
Přihlášky platí i v případě použití vlastního auta. Děti musí mít dospělý doprovod!

NOČNÍ ORIENTAČNÍ BĚH V REŽII RODINY PRESLŮ
Obhájci loňského vítězství otec a syn Preslovi
sice letos neběželi spolu, ale přesto naprosto
ovládli tento zajímavý
orientační závod. Tentokrát se akce, kterou již
potřetí uspořádali Zbyněk Vítovec s přítelkyní
Dášou Šlajsovou, uskutečnila v sobotu 7. listopadu. Třináct dospělých dvojic a dvě dětská
družstva se ve tmě vyVÍTĚZ NÁ DVOJICE - AL EŠ PRESL A L ENKA NOVÁKOVÁ
dala po okolí Strážova
hledat jedenáct stanovišť. Nejrychleji běželi a nejlépe úkoly splnili A leš Presl s přítelkyní
Lenkou Novákovou. Druzí skončili Petr Presl s dcerou Radkou. Třetí doběhla dvojice
bratranců z Obory – Jakub a Tomáš Kalivodovi. Konec konců však byli úspěšní všichni,
neboť nikdo nezabloudil a celé startovní pole se zdárně do hostince „Na hřišti“ ještě v tu
noc vrátilo. Veliký dík za vydařenou akci patří pořadatelů m.

OSTATKY PAPEŽE JANA PAVLA II. VE STRÁŽOVĚ
Strážov je od září jedním z mála míst v Čechách, které se může pochlubit tím, že jsou zde
uloženy ostatky papeže Jana Pavla II. V rámci bohoslužby o podzimn í strážovské pouti je
do kostela sv. Jiří slavnostně uložil generální v ikář plzeňského biskupství Josef Žák. Mimořádná událost byla spojena s návštěvou z polských obcí Czarna a Dąbrówki, jejich ž
zástupci relikviář do Strážova přivezli. Ostatky (kapka krve) byly uloženy ve speciálním
ozdobném relikv iáři, který bude natrvalo u místěn na jednom z bočních oltářů strážovského
kostela. Naše farnost bude tedy navždy pod ochranou jednoho z nejoblíbenějších papežů
20. století.
Celá letošní podzimn í pouť se nesla ve slavnostním duchu také v souvislosti s polskou
návštěvou z rodné obce našeho pana faráře. Pouťový víkend byl tradičně spojen
s množstvím doprovodných akcí. Velkého obdivu návštěvníků se vždy těší strážovské
paličkované krajky. Své obrazy vystavoval také místní malíř Ro man Soušek, který je též
autorem obrazu svatého Jana Pavla II., který je u místěn u relikviáře v místním kostele.
Nemá smysl vyjmenovávat všechny akce, které se o pouti uskutečnily, avšak veliký dík si
zcela jistě zaslouží ti, kteří se na zdárném průběhu poutě a programu polské návštěvy
podíleli.

SLAVNOST NÍ PŘEVZ ETÍ REL IKVIÍ V KOST EL E SV. JIŘÍ

ˇ SOKOLOVNY
FOTOGALERIE Z OSLAVY 90. VÝROCÍ

Tradiční prodej vánočních stromků proběhne
v pondělí 14. prosince a ve středu 16. prosince 2015.
Vždy od 14.00 hod. do 16.30 hod. na dvoře radnice

N A BÍZÍME P A LIVO VÉ D ŘEVO
Správa městských lesů Strážov nabízí mo žnost
odkoupení kvalitního, převážně smrkového
neštípaného palivového dřeva (délky od 2 m).
Současná cena 575 Kč za prostorový metr
včetně dopravy a DPH. Toto dřív í je mo žné
přivézt trakto rovou vyvážecí soupravou
s hydraulickou rukou. Nabídka je určena pouze
pro majitele nemovitostí ve správním obvodu
Strážova. Prů měrný náklad je cca 12 prostorových metrů dřeva. Objednávky u Aleše Potužáka (správce městských lesů) – mob.
602 249 611.

SOKOLOVNA STRÁŽOV
20. listopadu 2015

S HISTORIÍ ST RÁŽ OVSKÉ SOKOL OV NY
SEZ NÁMIL PŘÍT OMNÉ STAROSTA SOKOLSKÉ
ŽUPY ŠUMAVSKÉ JINDŘICH SCHOVANEC

SOKOL SKOU BÁSEŇ
PŘEDNESL BOHUMIL
KALIV ODA

V SOKOL OV NĚ SE SEŠLI ČL ENOV É A PŘÍZ NIVCI
MÍSTNÍ T ĚL OCVIČNÉ JEDNOTY

Na naši otázku z minulého
kola soutěže odpověděli
správně pouze tři čtenáři.
Správná odpověď zněla, že
uvedená nemovitost stojí na
Krotějově. Znalci ještě upřesnili, že dů m má čp. 2 a po
chalupě se tam říká „u Holubů“. Ze správných odpovědí
byl vylosován výherce –
Tomáš Rendl z Bo žtěšic,
který si může na radn ici
vyzvednout slíbenou od měnu. M áte-li chuť se zúčastn it dalš ího pokračování soutěže, stačí vyplněný kupón vhodit
do konce ledna do schránky v průjezdu radnice.

-------------------------------------------------------------------------------------S OUTĚ Ž NÍ KU PÓN ( OB ČAS NÍ K Č. 70 )
Uvedená nemovitost stojí v ..................................
Jméno: ...........................................................
O KRÁSNÝ ÚV OD SE POSTARAL ST RÁŽOVSKÝ M UŽSKÝ PĚV ECKÝ SBOR

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

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

DESÁTÝ ROČNÍK OPÁLECKÉHO ŠACHU ZNÁ SVÉ VÍTĚZE
Na Opálce byla v sobotu 24. října 2015 završena první dekáda šachových turnajů. Nejlepším šachistou desátého ročníku se bez ztráty bodu stal Miroslav Barák, který tak získal
svůj druhý titul. Stříbrem zko mp letoval všechny drahé kovy ve své sbírce Pavel Rousek.
Třetí cenný kov ze třech účastí (tentokrát bronz) si do Plzně odváží Karel Pretl. Mezi mladými šachisty již třetím ro kem do minuje Marek Seltenhofer. Za Markem stejně jako loni
skončila nejlepší dívka Michaela Mayerová. Třetí místo vybojoval zdatný hráč šachu
i dámy Filip Klátil.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ MLADÍ ŠACHIST É: ONDŘEJ MIŠKOVIČ, DAVID BOUBERL E, MAREK
SELT ENHOFER, MICHAEL A MAYEROVÁ A FILIP KLÁTIL

RODÁK Z VÍTNĚ DOSTAL STÁTNÍ VYZNAMENÁNÍ
U příležitosti státního svátku
28. října 2015 obdržel rodák
z Vítně Ing. Miroslav Toman,
CSc., z rukou prezidenta republiky medaili Za zásluhy. Toto
ocenění se uděluje jako vyznamenání osob, které se zasloužily
o stát. Miroslav Toman se narodil
ve Vítni v roce 1935. V osmdesátých letech minulého století byl
místopředsedou vlády a min istrem zemědělství a výživy Československa. Nyní se spolu se
svým synem věnuje podnikání
v potravinářském prů myslu a volný čas tráví na své rekreační
chalupě v Horních Němčicích.

Vážení spoluobčané!
Vždycky jsem rád poslouchal vtipné písně zpívajícího právníka Ivo Jahelky a obdivoval fantazii
autora jejich textů o bláznivých sousedských sporech a těžko uvěřitelných soudních přích.
Po čtrnácti letech na radnici jsem však plně přesvědčen, že námět písní vychází přímo ze
životní reality. Občas totiž s údivem sleduji, jak dokáží absurdní sousedské i jiné mezilidské spory přerůst do obrovských rozměrů. Obě na život a na smrt znesvářené strany se pak
zpravidla domnívají, že tu jejich pravdu potvrdí udání na městský, stavební, katastrální či
finanční úřad. Opak je však pravdou, každý další výpadek proti druhé straně přinese protiúder větší ráže a spor nemá konce.
Život na vesnici byl vždy o sounáležitosti a vzájemné pomoci. Stále vzrůstající napětí
a nevraživost mezi lidmi mají podle mého názoru na svědomí média. Dennodenně slyšíme
z televizních pořadů hesla o tom, že každý by si měl svá práva hájit. Ano, je to pravda,
avšak nezapomínejme ani na své povinnosti a vždy se řiďme zdravým rozumem a soudností.
Osobně jsem moc vděčný, že se sousedy vycházím dobře. Na zahradě prohodíme navzájem
přes plot pár slov, a nebo se jen tak letmo pozdravíme a usmějeme. Nedokáži si však
představit, že by tomu bylo naopak a že nepozdravím člověka, který o pár metrů dál
okopává záhony nebo leští auto.
Nechtěl jsem tímto článkem moralizovat, protože je mi jasné, že sousedy si člověk nevybírá, a existují i lidé, se kterými se prostě po dobrém vyjít nedá. Chtěl jsem vás všechny
jen tak trochu popíchnout k tomu, abychom o našem konání občas více přemýšleli, neboť
mezilidské vztahy se dají pošramotit během pár okamžiků. Cesta zpět však bývá zpravidla
velmi složitá a krkolomná.
A protože se nezadržitelně blíží vánoční svátky a konec roku, chtěl bych vám při této příležitosti popřát pohodové a klidné Vánoce a do nového roku hlavně pevné zdraví.
Ing. Josef Rousek

ZMĚN A VE VED ENÍ MÍSTNÍ Š KOLY

SLAVNOST NÍ UDĚL ENÍ M EDAIL E ZA ZÁSL UHY
V PROST ORÁCH VLADISLAVSKÉHO SÁL U
NA PRAŽ SKÉM HRADĚ

Již v minu lém čísle našeho zpravodaje jsme psali o chystaném konkurzním řízen í na
funkci ředitele Základní školy a mateřské školy Strážov. Konkurz proběhl v září a říjnu
letošního roku a přihlásilo se do něj 8 kandidátů. Následně zasedla sedmičlenná konkurzní
ko mise složená z odborníků v oblasti školství, pedagogů, zástupců zřizovatele i rodičů. Na
základě předlo žené koncepce rozvoje školy, řízených pohovorů a s přihlédnutím k dosavadním výsledků uchazečů v oblasti školství doporučila ko mise jmenovat na post ředitele
místní školy Mgr. Šárku Raškovou. Verd ikt schválila také rada města a od 1. února 2016 ji
jmenovala řed itelkou příspěvkové organizace.
Od druhého pololetí školního roku tedy povede místní školu strážovská rodačka, která
posledních 15 let byla ředitelkou školy v Chudeníně. Převezme žezlo od Mgr. Zdeňky
Břízové, jež dočasně školu řídí. Jménem rady města bychom rádi paní Břízové poděkovali
za to, že nám pomohla překlenout složité období a zajistit bezproblémové fungování
školského zařízení.

OBNOVA POŽÁRNÍ NÁDRŽE V LUKAVICI
Na podzim letošního
roku se lukav ická náves
proměnila k nepoznání.
V rámci projektu podpořeného v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje byla totiž
ko mpletně
opravena
zdejší požárn í nádrž.
Původní rybníček byl
v naprosto havarijn ím
stavu a vzhledem k toPŮVODNÍ STAV NÁDRŽ E
mu, že jeho hráz propouštěla, byl poloprázdný a pro po žární účely naprosto nepoužitelný. Oprava byla pojata
stylově, neboť na její realizaci byly použity žulové kamenné bloky. Práce provedla firma
NovaKam z Nových Hradů u Českých Budějovic, která nám byla dobře známá, neboť se
subdodavatelsky již podílela
na dláždění u liček na strážovských Hradčanech. Celkové náklady přesáhly 650
tisíc korun, přičemž 250 tisíc
korun pokryl finanční příspěvek z krajského rozpočtu.
Věříme, že vodní plocha se
stane novou dominantou
a ozdobou hezké lukavické
návsi, kde jsme v souvislosti
se stavbou vysadili tři mladé
NÁDRŽ PO CEL KOV É OPRAV Ě
javory.

PŘ IPRAVUJEME NO VÝ ÚZEM NÍ PLÁN
V souvislosti s novou legislativní povinností samospráv pořídit digitální územn í plány,
které budou v souladu s novými předpisy, je již delší dobu v přípravě nový územně
plánovací dokument pro náš správní obvod. Jeho autorem bude Ing. arch. Petr Tauš
z Plzně.
Již v minulosti jsme o jeho přípravě informovali a vyzývali v této souvislosti všechny
majitele nemovitostí, kteří mají jaký koliv záměr mimo současné zastavitelné území, aby
svůj požadavek doručili na Městský úřad ve Strážově. Nyní je zpracován návrh zadání,
jehož podobu si můžete u nás na radnici prostudovat. Pokud byste zde nenašli své
konkrétní po žadavky nebo měli k podobě plánu jakéko liv výhrady mů žete do 5. 12. 2015
podat u pořizovatele, což je Městský úřad Klatovy, námit ky či připo mínky.

VEL ICE AKT IVNÍ HAS IČ I ZE ZAHORČ IC

HASIČI Z E ZAHORČIC PO VYHRANÉ SOUT ĚŽI V MALÉ VÍSCE

Soutěžní družstvo dobrovolných hasičů ze Zahorčic se pravidelně zúčastňuje během sezóny mnoha soutěží. Mimo jiné v letošním roce absolvovali celý seriál Pošumavské hasičské ligy. V celkovém hodnocení skončili na výborném šestém místě, přičemž v jednom
kole, které se konalo v Malé Vísce, dokonce zvítězili. Na konci září uspořádali na zahorčické návsi soutěž s názvem „Záhorčický speciál“. Soutěže se zúčastnilo celkem dvanáct
hasičských kolektivů. Čtyři družstva („A“, „B“, ženy, děti) dali dohromady místní. Na
soutěžním poli jsou hasiči ze Zahorčic v současné době nejúspěšnějším a nejp ilnějším
sborem z celého našeho hasičského okrsku.

P OZVÁ NKY NA PLES Y A MAS OPUS T
26.12.2015 - ples SDH Strážov (hraje BK Band)
22. 1.2016 - myslivecký ples (kapela V. Žákovce)
6. 2.2016 - masopustní průvod a zábava
12. 2.2016 - ples SDH Víteň (kapela Orion)

1.

OKÉNKO MÍSTNÍ KNIHOVNY
A SENIOR KLUBU

2222 ....

Zažijte knihovnu jinak!
Na začátek letních prázdnin bylo pro
děti a mládež v místní knihovně
připraveno tvořivé dopoledne. Společně js me si vyrobili motýlky
z organ zy, náramky se jménem,
vážky z korálků a zálo žky. V po lovině léta proběhla pro děti a mládež
akce Slunce, kn ihovna a hraní. Uskutečnil se turnaj ve stolní hře Člověče,
nezlob se! a karetní hře Pexeso.
Konec prázdnim se v knihovně
uzavřel tvořivým dopolednem. Dět i
VÍTEŇSKÉ SEST RY T OMANOVY
si vyráběly mořského koníka
S MAMINKOU V JUNIOR KL UBU
z korálků a plastovou vitráž do okna.
V září 2015 se uskutečnil Den otevřených dveří Junior klubu. Rodiče i prarodiče si při
této příležitosti mohli společně s dětmi vytvořit ovocnou podzimn í dekoraci.
V následujícím měsíci se místní knihovna připojila k celostátní akci Týden knihoven
2015. V rámci tohoto týdne byl zahájen zimn í semestr 2015/2016 Virtuáln í Univerzity
třetího věku. Pro bíhá zde semestrální kurz Barokní architektura v Čechách. Dále proběhlo tvořivé odpoledne pro všechny generace s názvem Tvoření ze starých knih
a map. Pro 1. stupeň ZŠ Strážov byly uspořádány Hodiny důvtipu. Děti řešily neobvyklé úkoly a hříčky.
V dalších týdnech se dívky
v Junior klubu naučily drhat
sovičky.
ZVE ZÁJEMCE DO KLUBU V KNIHOVNĚ
O podzimních prázdninách se
(AREÁL MŠ) KAŽDOU STŘEDU OD 9.00 HOD.
uskutečnilo hravé a tvořivé do6.1. – posezení u kávy
poledne. Pro všechny statečné
13.1.
– posezení u kávy
účastníky bylo připraveno ně20.1. – solná jeskyně
kolik her a úkolů - Duch!, Bílé
27.1. – posezení u kávy
historky, Tučňáci, hledání bon3.2. – solná jeskyně
bónů a výroba obrázku ubrous10.2. – posezení u kávy
kovou technikou.
17.2. – tvořivá dílna (potisk polštářků)
Do konce letošního roku ještě
24.2. – posezení u kávy
několik akcí v místní knihovně
2.3. – posezení u kávy
proběhne: tvořivé kurzy – Ad9.3. – zelená lékárna (pí Matějková)
ventní a zimn í dekorace a ces16.3. - posezení u kávy
topisná přednáška Jany Dvor23.3. – tvořivá dílna (pí Vítovcová)
ské a Miloše Kašpara – Indie.
Jana Tremlová

30.3. – posezení u kávy

K VALIT NÍ P ODLAH A H ASI ČSK É Z BROJNI CE
Havarijní program Plzeňského kraje byl
hlavním finančním zdrojem, který nám
pomohl provést opravu podlahy hasičské
zbrojn ice ve Strážově. Při realizaci akce se
potvrdilo, že pod rozlámaným betonem,
který byl místy sotva pěticentimetrový,
chyběly podkladové vrstvy i armování.
Vzh ledem k extrémn í váze výjezdových
vozidel se situace stále zhoršovala, proto
bylo rozhodnuto o záměru ko mpletní rekonstrukce podlahy včetně položení nových konstrukčních vrstev.
Část bouracích prací provedli místní hasiči
svépomocí. Stavební část realizovala firma
Klatovská stavební společnost. Rozpočet
akce přesáhl 380 t isíc korun, přičemž čtvrt
miliónu korun poskytl ze svého rozpočtu
Plzeňský kraj.

BETONOVÁNÍ PODLAHY GARÁŽÍ
SDH ST RÁŽ OV

O NOVÉ STAVEBN Í PARCELY JE ZÁJEM
Na zářijovém zasedání zastupitelstva byl schválen prodej dalších třech stavebních parcel
nad cestou k Rovné. Z osmi nově zainvestovaných pozemků určených k výstavbě rodinných domů k trvalému bydlení budou mít tři již brzy své majitele. Další pozemek je zamluven a jeho prodej bude schvalován na zastupitelstvu v polovině prosince. Máte-li zájem postavit si svůj dům v této hezké lo kalitě na jižný m svahu Vinného vrchu, určitě neváhejte. Vzhledem ke skutečnosti, že od příštího roku se očekává povinnost navýšení
prodejní ceny o daň z přidané hodnoty, je k to muto rozhodnutí nejvyšší čas. Veškeré bližší
informace získáte na Městském úřadě ve Strážově.

NOV É STAV EBNÍ PARCEL Y NABÍZÍ ÚŽASNÝ VÝHL ED

K OSTEL MÁ NOV OU STŘECHU I FASÁDU

NÁT ĚR FASÁDY SUBDODAVAT EL SKY
PROV EDLA FIRMA JOSEFA JANDY,
RODÁKA Z ROV NÉ

V letošním roce byla realizována druhá
etapa rekonstrukce kostela sv. Jiří ve
Strážově. Konkrétně byla provedena
oprava venkovní fasády lodi a presbytáře.
Fasáda věže zůstala původní. Akce
mohla být realizována jen díky tomu, že
se nám podařilo získat další finanční
prostředky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva
kultury ČR. Na jaře příštího roku bude
ještě opravena vstupní brána a část
ohradní zdi kostela a fary. Celkem bude
tedy do opravy strážovské dominanty
investováno více než 3,2 mil. Kč s tím, že
příspěvek města činil 1,7 mil. Kč, státní
dotace 1,25 mil. korun a zbytek dodal
vlastník nemovitosti - římskokatolická
farnost.
V sobotu 21. 11. 2015 bylo okolo kostela
vysázeno osm nových lip. Pro výsadbu
byl zvolen kultivar Greenspire, což je
lípa srdčitá menšího vzrůstu. Náhradní
výsadbou byl splněn slib, který jsme dali
při kácení původních rizikových stromů.
Na výsadbu nového stromořadí podstatnou částkou přispěl Plzeňský kraj.

ŠIKO VNÝ MLADÝ RYBÁŘ Z LUKAVICE
Zcela určitě z telev izních obrazovek znáte
nejznámějšího českého
rybáře Jakuba Vágnera,
který se po celém světě
proslavil svými dobrodružnými
výpravami,
o nichž natočil mnoho
filmových dokumentů.
Také my máme na Strážovsku rybářského nadšence, který téměř veškerý svůj volný čas tráví
na rybách a natáčí
o svém koníčku zajímaONDRA S DĚDOU A M ET ROVÝM JESET EREM
vá videa. Ondra Bošek
z Lukav ice, osmnáctiletý student SOŠ a SOU Sušice (obor instalatér), chytil svého prvního kapra v deseti letech. Od té
doby mu ryby nedají spát a u
vody je při každé příležitosti.
Nejoblíbenější
místa
má
v okolí Nýrska, Letin a Chlístova. K Ondrovým největším
úlovkům patří: kapr - 80 cm
a 10 kg, jeseter - 100 cm.
Něko lik pěkných umístění
přivezl také z regionáln ích
rybářských soutěží. Ve svých
videoreportážích se s diváky
dělí o zážitky při rybaření
a prozrazuje i své tajné
recepty, návody a fígle.
Mnoho zajímavých videí lukavického rodáka najdete na
www.youtube.com v profilu
„Ondrovo rybářství“.
ONDRA S DESETIKILOV ÝM KAPREM

LÍPY PO ST AL ETÍ KE KOST EL U V E ST RÁŽOV Ě PAT ŘILY A PAT ŘIT BUDOU NADÁL E

Západočeské konzumní družstvo
přijme prodavačku do prodejny ve Strážově.
Nevyučené zaučíme. Nástup ihned.
Bližší informace na tel. 727 936 715 (pí Pavlíčková)

SÁRA ABSOLVOVALA DOBRODRUŽNOU EXPEDICI

SÁRA SE SVÝM KAMARÁDEM CEST OVAT EL EM FILIPEM

Nebyla by to rodina Faustů ze Strážova, aby na každý ro k nevymyslela, nenaplánovala
a nezrealizovala nějakou extrémně náročnou a dobrodružnou expedici. Letos to byla třináctiletá Sára Faustová a její česko-italský kamarád Filip Ceschina, kteří absolvovali cestu Dunajskou deltou až do Černého moře. Expedice Haru Mamburu 2015, jak si ji dvojice
kamarádů nazvala, byla hodně náročná. Museli ji totiž zvládnout na kajacích.
Vše Sára v krátkosti shrnula pro
Klatovský deník takto: „Už v ím, co
je expedice nebo výprava. Je to makačka. Výprava Haru Mamburu bylo
ráno vstát, všechno sbalit do kajaku
a celý den pádlovat až do večera,
pak postavit rychle stan a rozdělat
oheň proti komárů m. Spát jsem
chodila tak ve 20 hodin, protože to
už byla hodinu tma. V noci bylo dost
vedro a přes den ještě větší.
Pádlovali js me rameny, kanály
a přes jezera něko lik dní, abychom
se dostali na Černé moře. Pak jsme
pluli nebo táhli čluny při pobřeží
čtyři dny." Cestou mladí dobrodruzi
navštívili bývalou utajenou kolonii
Tichilesti, kde ještě dnes žijí
malo mocní lidé. To jim doporučil
její otec, který v Tichilesti už
v minulosti byl a na dětskou výpravu
do delty Dunaje pochopitelně
EXPEDICE BYLA V ELMI FYZICKY NÁROČNÁ
dohlížel.

PO ZV ÁNKA N A STRÁŽOV SKÝ AD VEN T 2015
Také v letošním roce bude předvánoční čas ve Strážově spojen s mnoha zají mavými
akcemi, které se zde uskuteční. Tady je jejich přehled.
 Letos se poprvé ve Strážově společně sejdeme na rozs vícení vánočního stromu. Baby
klub Stonožka ve spolupráci s městem zve srdečně všechny děti, rodiče a další příznivce
na tuto akci, která bude spojena s lampi ónovým průvodem. Sraz je na náměstí v sobotu
28. listopadu 2015 v 17.00 hod. Součástí bohatého doprovodného programu bude mimo
jiné šermířská show a ochutnávka svatomartinského vína.
 Na sobotu 5. prosince 2015 jsme připravili pro strážovské děti speciální výlet do
pekla. Veškeré bližší informace jsou drženy v tajnosti. Rodiče mohou své děti (hodné
i nezbedné) přihlásit nejpozději do 27. listopadu v místní kn ihovně.
 Ve středu 9. prosince 2015 od 14.00 hod. se ve strážovské sokolovně sejdou senioři
na tradičním předvánoční m posezení. Srdečně jsou zváni všichni místní důchodci,
kterých se vždy schází téměř dvě stovky. Také tentokrát vystoupí s kulturním pro gramem
žáci místní mateřské a základní školy. K tanci a poslechu zahraje stejně jako loni kapela
Do mažličanka.
 Dvě velice lák avá hudební vystoupení se na prosinec chystají také ve strážovském
kostele. Hudební kroužek při místní základní škole srdečně zve na adventní koncert, který
se uskuteční v kostele sv. Jiří ve středu 16. prosince 2015 od 18.00 hod. Zajímavé vystoupení chystá seskupení muzikantů z Klatovska "MUSICA IMPERFECTA". V jejich
podání zazní v místním kostele v neděli 20. prosince 2015 od 15.00 hod. jak chrámová
hudba, tak tradiční koledy, ale také modern í vánoční melodie.
 Ve středu 23. prosince 2015 od 17.00 hod. proběhne na strážovském náměstí tradiční
zpí vání u vánočního stromku. Akce má dlouholetou tradici a veliký věhlas, takže se
k nám každoročně sjíždějí lidé ze širo kého okolí. Těšit se mů žete na vánoční písně
v podání místních dětí a mužského pěveckého sboru. Pro zahřát í příto mných diváků
i vystupujících bude přip raveno svařené víno. Na akci si s sebou přineste lucerničky ,
neboť zde bude možnost získat Betlémské světlo.
 Mnozí z vás si jistě během vánočních svátků najdou cestu také do nově opraveného
strážovského kostela. Zde je přehled vánočních bohoslužeb: 24.12.2015 od 22.00 hod. půlnoční mše svatá; 25.12.2015 od 10.00 hod. - mše svatá s vystoupením zobcového
souboru; 26.12.2015 od 10.00 hod. - bohoslužba slova; 27.12.2015 od 10.00 hod. - mše
svatá - svátek Svaté Rodiny, žehnání vína.

MISTROVSKÉ TITULY PRO MÍSTNÍ NADĚJE
Mimořádného úspěchu dosáhla dvanáctiletá
Kamila Li dinská ze Strážova, která je
členkou mažoretkové skupiny Modern
Klatovy. Mažoretky pod vedením Dany
Grünerové zaznamenaly v minulosti již
mnoha pěkných výsledků. V červnu letošního roku zvítězila dětská skupina mažoretek ve finále soutěže Svazu mažoretek
a twirlingu ČR v Poděbradech v disciplíně
showtwirling corps. Mažoretky z Klatov si

MAŽORET KA KAMILA LIDINSKÁ

jako jediný tý m ze všech věkových kategorií vybojovaly nominaci na mistrovství
Evropy, které se uskutečnilo na počátku
října v italském Lignanu. Zazářily zde skvělý m způsobem, když celkově skončily na
třetím místě. Kamile Lidinské se tak na
krku blyští bronzová medaile z evropského
šampionátu.
Dalšího
skvělého
výsledku
dosáhl
Strážovák Tomáš Kali voda na Mistrovství
České republiky v běhu na kolečkových
lyžích.
Republikový
šampionát
se
uskutečnil na konci září v Liberci. To máš
zvítězil ve své starší dorostenecké kategorii
LYŽAŘ T OMÁŠ KALIV ODA
stylem start - cíl a stal se mistrem ČR. Je to
určitě dobrá zpráva před počátkem zimn í sezóny, neboť Tomášovou doménou je
samozřejmě běh v bílé stopě. Sedmnáctiletý student vimperského gymnázia bude pod
vedením osobního trenéra Mgr. Zbyňka Pavláska v průběhu zimy zcela jistě bojovat
o nejlepší u místění spolu se svým kamarádem Jiřím Mánkem. Oba jsou členy prestižního
reprezentačního výběru olymp ijských nadějí.

FLORBAL
VE STRÁŽOVĚ TÁHNE
Fotbal nebo hokej? Takovou otázku
si mo žná ještě nedávno pokládal
leckterý rodič, když přemýšlel nad
sportovním vyžitím svého dítěte.
Dnešní doba nicméně nabízí stále
více a více možností a ne jinak je
tomu v oblasti sportu. Hitem poslední doby a jedním z nejv íce se
rozšiřu jících sportů ve světě, je
florbal.
V to mto ohledu nezůstává pozadu
ani spolek Soko lu ve Strážově,
který nabízí kroužky florbalu pro
malé i velké děti, případně i dospělé. Patronem těchto krou žků je
Martin Kalivoda a Miroslav Jiřík
ml. V současné době je v kroužku
florbalu zaevidováno 68 členů,
z toho 47 dětí s věkem pod 18 let.
Florbal v místní sokolovně se tak
hraje zhruba 3x v týdnu.
Mimo samotný kroužek se naši
florbalisté také pravidelně zúčastňují župních přeborů a konkurují
tak například týmů m z Janovic,
Švihova nebo Přeštic.

VÍTĚZ NÝ T ÝM ARGONAUT - ZL EVA: JAKUB
KALIV ODA Z OBORY, L UKÁŠ JANDA Z L EHOMI
A LUDĚK SOUŠEK Z E ST RÁŽ OVA

Rovněž se nelze nezmínit o stále se zvyšující oblibě místních mini-turnajů pro členy, ale
i přízn ivce Sokolu Strážov. Právě jeden takový mini-turnaj pro dorost a dospělé se letos
uskutečnil na sklonku října. Jednalo se již o čtvrtý půlročník (turnaj bývá 2x ročně), ve
kterém 4 mužstva bojovala nejen o čest a uznání, ale především o „v legendu se stávající“
putovní pohár. Celkové prvenství, v tomto měření sil, vybojoval tým Argonaut, na fotografii. Vyh lašovány byly i dvě individuální ceny. Cenu pro nejlepšího střelce získal Lu káš
Janda z Leho mi a nejlepším & neju žitečnějším hráčem by l vyhlášen František Toman
z Děpoltic. Gratulujeme!
U příštího turnaje možná i s Vámi!

za TJ Sokol Strážov Robert Kalista

