VÁNOČNÍ ŽÁKOVSKÝ FLORBALOVÝ
FLO RBALOVÝ TURNAJ
Florbalový oddíl Sokola Strážov uspořádal pro své členy
2. ledna 2016 druhý ročník
Vánočního turnaje.
Protáhnout si tělo, po jistě
krásných vánočních svátcích,
přišlo celkem 31 zájemců.
Soutěžilo se ve 3 kategoriích:
mladší žáci bez brankáře 0+3,
mladší žákyně s brankářkou
1+3, starší žáci s brankářem
1+3. V každé kategorii byla tři
družstva, hrací doba byla
5 minut systémem každý
s každým, celkem tři kola.
Organizátoři připravili zajímavou doplňkovou soutěž – nájezdy na brankáře vyřazovacím
způsobem. Všechna utkání
starších žákyň spolehlivě odchytala Nicoletta Dumitras
a Barbora Prošková, utkání
starších žáků Tadeáš Červený
a Lukáš Kalivoda. Každé družstvo obdrželo diplom, každý
hráč dostal podle předvedeného
výkonu medaili příslušné barvy
a na doplnění spotřebované
energie 1 tatranku.
Poděkování patří organizátorům turnaje Haně Kalivodové,
Martinu Kalivodovi, Petru
Hudskému a Petru Muchkovi.
Jindřich Schovanec

VÝSLEDK Y
mladší žáci:
1. místo: A. Rendl – M. Červený – J. Fremuth
2. místo: M. Kalivoda – D. Slouka – P. Hudský
3. místo: D. Fikrle – L. Kruliš – O. Miškovič
Nejlepší střelec: Martin Kalivoda

mladší žákyně:
1. místo: H. Kalivodová – N. Jakubcová – V. Fikrlová
2. místo: H. Bouberlová – M. Tomanová – M. Matásková
3. místo: M. Trylčová – B. Kubátová – E. Schwarzová
Nejlepší střelkyně: Hanka Kalivodová

starší žáci:
1. místo: A. Rendl – M. Kalivoda – M. Červený
2. místo: A. Rendl – D. Bouberle - M. Seltenhofer
3. místo: O. Chval – R. Chval – E. Bastl
Nejlepší střelec: Aleš Rendl

HAVAROVANÉ HASIČSKÉ AUTO SE OPRAVUJE
O červencové nehodě výjezdového vozidla SDH Strážov jsme vás již informovali. Automobil byl řádně havarijně pojištěn, avšak boj ohledně výše plnění trval téměř půl roku.
Pojišťovna pojistnou událost uznala, ale trvala na tom, že nebude vzhledem ke stáří vozidla a amortizaci hradit celé náklady na opravu. S tím jsme samozřejmě nemohli souhlasit,
nechali si zpracovat vlastní znalecký posudek a zahájili nelehkou papírovou válku, která
nás po pěti měsících dovedla do vítězného konce. Pojišťovně ve finále nezbylo nic jiného
než souhlasit s opravou a s tím, že veškeré náklady (kromě desetiprocentní spoluúčasti)
uhradí. Jedná se o nemalou částku. Předběžný odhad škody je 3,3 mil. Kč, přičemž přesná
výše nákladů bude zřejmá až poté, co bude automobil rozebrán a rozsah poškození jednotlivých dílů posouzen. Opravu provádí na základě proběhlého výběrového řízení původní
dodavatele vozidla, tj. firma THT Polička. Do konce června bychom měli mít opravený
automobil zpět ve Strážově.

VÍTĚZOVÉ KATEGORIE MLADŠÍCH ŽÁKŮ
JAKUB FREMUTH, ALEŠ RENDL
A MATYÁŠ ČERVENÝ

TRANSPORT HAVAROVANÉHO VOZIDLA ZAJISTIL ZÁCHRANNÝ ÚTVAR
HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ZE ZBIROHU

ˇ
FOTOGALERIE Z VYDARENÝCH
H ZIMNÍCH AK
VYDARENÝC
AKCÍ

foto: Ing. Josef Švec, Lukáš
Grössl a Ing. Josef Rousek

AVIZOVANÝ VÝLET STRÁŽOVSKÝCH DĚTÍ DO
PEKLA BYL PLNÝ TAJEMNSTVÍ A OČEKÁVÁNÍ

DĚTEM SE V DEŠENICKÉM PEKLE
NAKONEC LÍBILO
VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU NAVODILO
TRADIČNĚ ÚSPĚŠNÉ VYSTOUPENÍ
MUŽSKÉHO SBORU

Na naši otázku z minulého kola soutěže
odpovědělo správně osm čtenářů.
Správná odpověď zněla, že uvedená
nemovitost stojí v Horních Němčicích.
Někteří ještě upřesnili, že dům má čp. 4
a po chalupě se tam říká „u Duchků“. Ze
správných odpovědí byl vylosován
výherce – David Truhlář ze Strážova,
který si může na radnici vyzvednout
slíbenou odměnu. Máte-li chuť se
zúčastnit dalšího pokračování soutěže,
stačí vyplněný kupón vhodit do konce
května do schránky v průjezdu radnice.

-------------------------------------------------------------------------------------SOUTĚŽNÍ KUPÓN (OBČASNÍK Č. 71)
MASOPUSTNÍ PRŮVOD ZAHÁJIL STAROSTA TENTOKRÁT
V KRÁLOVSKÉM OBLEKU

MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚL OPĚT
BOHATOU ÚČAST – PŘES 300 MASEK

Uvedená nemovitost stojí v ..................................
Jméno: ...........................................................

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

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

PR O BLE M AT I KA CÍ RKE V NÍ CH RE S T IT UCÍ
Zastupitelstvo města se na dvou posledních veřejných zasedáních obsáhle zabývalo problematikou církevních restitucí a jejich případného dopadu na majetek města. Vše pramenilo z písemné výzvy Biskupství plzeňského, které v říjnu loňského roku vyzvalo naše
město k jednání ve věci bývalých církevních pozemků, které jsou nyní v majetku města.
Celkem se jedná o 1,5 hektaru pozemků včetně nových stavebních parcel nad cestou
k Rovné.
Biskupství na základě dalších jednání a s přihlédnutím k míře zodpovědného zájmu města
o kostel sv. Jiří ve Strážově dalo ke zvážení, zda by město nebylo ochotno tento kostel
převzít do svého vlastnictví se zřízením věcného břemene pro pastorační činnost. Tato
odvaha by byla oceněna uzavřením dohody o vzdání se restitučních nároků.
Dle našeho právního názoru nároky církve vznášené na nemovitosti ve vlastnictví obcí,
či na nemovitosti, které třetí osoby od obcí nabyly, nemají naději na úspěch. To byl také
důvod, proč tuto nabídku zastupitelstvo za současné situace odložilo. Konkrétně zmiňované stavební parcely nabylo město řádnou kupní smlouvou od soukromých vlastníků
a nemohl tedy být porušen tzv. blokační paragraf, na jehož existenci církve navrácení
svého majetku staví.
Nikdy nám nebyl a snad ani nikdy nebude stav největší strážovské dominanty lhostejný.
Nezříkáme se ochoty pomoci při její údržbě, avšak vždy v historii byly jedním ze zdrojů
financování oprav kostela a fary příjmy z hospodaření s církevními lesními a zemědělskými pozemky. Právě tyto majetky získává nyní farnost zpět do svého vlastnictví, proto
nevidíme důvod, proč by mělo veškeré náklady spojené s provozem kostela nést město.

AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE STRÁŽOVSKÉ RADNICE


Město Strážov hledá zájemce o pronájem kiosku v autobusové zastávce na letní
sezónu 2016. Bližší informace a podmínky pronájmu získáte na radnici.



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.



Pravidelný páteční svoz komunálního odpadu je od dubna prováděn
v čtrnáctidenním intervalu vždy v liché týdny. Svozy se tedy uskuteční: 29.4., 13.5.
atd. V červenci a srpnu bude vývoz opět každý týden.



V průběhu letních měsíců bude též zvýšena četnost vývozu kontejnerů na tříděný
odpad. Žádáme všechny spoluobčany, aby veškerý separovaný odpad vhazovali do
nádob k tomu určených, nedávali pytle a velké kusy odpadu vedle kontejnerů, neboť
tím znečišťují své okolí! Rozměrné odpady je třeba předem rozbít a následně je vložit
do kontejneru. Čisté okolí kontejnerů je vizitka nás všech.

Vážení spoluobčané!
Slovo "dotace" je v médiích stále častěji
propíráno v souvislosti s korupcí a jinými
finančními machinacemi. Chtěl bych se dnes zamyslet nad tím, co dotační peníze znamenají pro život na Strážovsku. Za posledních pár let k nám z různých evropských, národních
i krajských dotačních programů doputovaly desítky milionů korun. Nebýt těchto peněz asi
bychom neměli nové náměstí, uličky na Hradčanech a další kilometry nových místních
komunikací. Z dotačních zdrojů byla mimo jiné vystavěna čistírna odpadních vod, opraven
kostel, pořízena lesní i komunální technika, vyměněna okna ve zdravotním středisku, zateplena školka a realizováno mnoho dalších drobných akcí.
To jsou pozitiva dotačních peněz, stinnou stranou je velká náročnost z hlediska administrativní práce a málokdo si asi dokáže představit, kolik „papírování“ se za každou dotační
akcí skrývá. Zrovna nedávno byla ze strany poskytovatele dotace provedena závěrečná
kontrola rekonstrukce náměstí. Nebudete mi možná věřit, že veškeré papíry, dokumenty
a stavební projekty k této investiční akci váží téměř 50 kilogramů. Vše dobře dopadlo a ani
nevíte, jak jsem rád, že všechny šanony můžeme s klidem uložit do městského archivu.
Veliká administrativní náročnost nás však od dotačních žádostí neodrazuje, vždyť díky
takto získaným penězům můžeme realizovat akce, které bychom si z vlastních peněz dovolit
nemohli. Pro představu - v loňském roce jsme podali 12 dotačních žádostí, kromě jedné
jsme ve všech případech byli úspěšní. Celkem jsme tak loni městský rozpočet obohatili
o 1,5 milionu korun. Ani v letošním roce jsme nezaháleli a již nyní máme podáno
12 dotačních projektů a to ještě nejsme u konce.
Na rovinu musím přiznat, že se mi systém dotací a s tím spojená administrativní náročnost
nelíbí, ale nezbývá nám nic jiného, než na pravidla hry přistoupit a s plným nasazením se
snažit, abychom pro naše město uhráli co možná nejlepší výsledek. Zatím se nám to daří!
Ing. Josef Rousek

CO SE NA STRÁŽOVSKU UDĚLALO V ROCE 2015?

STRÁŽOVÁK V MLÁDEŽNICKÉM PARLAMENTU

 Oprava fasády kostela sv. Jiří – vzhledem k získaným finančním prostředkům z dotace
Ministerstva kultury ČR mohla být kromě střechy opravena také venkovní fasáda lodi
a presbytáře bez toho, aby musel být navýšen původně schválený příspěvek města. Práce
provedla firma Lesní stavby Nýrsko. Celkové náklady na opravu fasády dosáhly částky
1 mil. Kč, přičemž 350 tisíc korun byl příspěvek z Ministerstva kultury ČR.

Osmnáctiletý student klatovském gymnázia Petr Bouberle ze Strážova se v lednu
letošního roku aktivně zúčastnil národního kola zasedání Evropského parlame ntu
mládeže. O tom, jak tuto mimořádnou příležitost prožíval si můžete přečíst
v následujícím článku.

 Výměna části vodovodního řadu v Lukavici – lukavická vodovodní síť byla nejporuchovější na Strážovsku, což vedlo k vysokým provozním nákladům této vodohospodářské infrastruktury, proto byl realizován projekt směřující k výměně 650 metrů potrubí. Celkové náklady akce, kterou realizovala firma Vodospol Klatovy, přesáhly
800 tisíc Kč.
 Obnova požární nádrže na návsi v Lukavici – malý rybníček (požární nádrž) na lukavické návsi byl v havarijním stavu. Zborcené zdi a porušená hráz bránila využití této vodní plochy. Na podzim loňského roku byla provedena celková obnova této vodní
plochy, která je nyní ozdobou venkovské návsi. Akci za 690 tisíc korun provedla firma Novakam z Nových Hradů, přičemž dotace z Programu stabilizace
a obnovy venkova Plzeňského kraje byla ve výši 250 tisíc korun.
 Nová podlaha v hasičské zbrojnici ve Strážově – podlaha v garážových stáních hasičské techniky byla rozlámaná a pod betonem, který byl místy sotva pěticentimetrový,
chyběly podkladové vrstvy i armování. Klatovská stavební společnost provedla kompletní rekonstrukci podlahy včetně položení nových konstrukčních vrstev. Celkové
náklady ve výši 382 tisíc korun částečně pokryla dotace z Havarijního programu Plzeňského kraje ve výši 250 tisíc korun.
 Obnovení provozu historické kašny – při dopravní nehodě byla významně poškozena
historická kamenná kašna v parčíku mezi školami. Akademický sochař a restaurátor
Mgr. Marcel Hron z Rokycan provedl loni na jaře odbornou opravu kamenných částí.
Za pomoci Kovodružstva v.d. Strážov byl vnitřek kašny osazen novou nerezovou nádrží a obnovena funkčnost oběhu vody. Celkové náklady obnovy přesáhly 180 tisíc
Kč, přičemž byly plně hrazeny z havarijní pojistky vozidla.
 Oprava cyklostezky ze Strážova do Brtí – byla provedena další etapa opravy nejpoškozenější části této komunikace za 320 tisíc korun, z toho přijatý finanční příspěvek od Plzeňského kraje byl ve výši 250 tisíc Kč. Stavbu realizovala firma EUROVIA Silba a.s.
 Výměna střešní krytiny na autobusové čekárně ve Strážově – do dřevostavby zatékalo, proto byla ihned na jaře střecha pokryta novou plechovou krytinou. Práce za cenu
77 tisíc korun provedl Karel Zahrádka z Lukavice.
 Podpora kulturních akcí – také v roce 2015 proběhlo na Strážovsku mnoho kulturních
akcí s podporou města. Mimo jiné se jednalo o oslavy výročí založení SDH Strážov
a SDH Víteň, tradiční masopustní průvod, okresní mysliveckou výstavu a podzimní pouť
spojenou s návštěvou z Polska a převzetím relikvií sv. Jana Pavla II.

The European Youth Parliament - říká
Vám toto sousloví něco? Nejčastější
asociace lidí je Evropský parlament, což
není daleko od pravdy, je to totiž
Evropský parlament mládeže. Jedná se
o prestižní soutěž, jejíž popularita
v České republice velice stoupá. Stručně
řečeno se jedná o soutěž politologického
rázu,
která
zdokonaluje
mnoho
dovedností účastníků. Již podle jména
evropský můžeme usoudit, že jazykem
soutěže není čeština, ale angličtina,
která je považována za jediný povolený
jazyk během celého procesu soutěže.
V letošním roce slaví EYP v České
republice svoje 18. výročí.
PETR BOUBERLE ZE STRÁŽOVA
Celá událost začala přibližně v první
ZA ŘEČNICKÝM PULTEM
polovině prosince, kdy se delegace škol
z celé republiky přihlásily do soutěže. Naším prvním úkolem bylo vytvořit během dvou
týdnů esej na téma současná Evropská unie, čímž jsme se kvalifikovali do státního předkola. Pár dní poté jsme obdrželi booklet obsahující všechny pokyny a resoluce týkající se
státního předkola. Zbytek měsíce ledna jsme tak strávili studováním odborných anglických
výrazů pro potřebné politické termíny.

Poslední lednové pondělí, po třetí hodině ranní, pro nás cestou do Prahy započalo finále
celé události. Z vlaku jsme zamířili do Magistrátu hlavního města Prahy, kde jsme nemuseli dlouho čekat na slavnostní zahájení. Nejprve jsme vyslechli českou a poté evropskou
hymnu, což vyvolalo v mnoha z nás onen dojem formálnosti. Na konferenci byl přesně
vyčleněn čas pro každou resoluci, přičemž jedním z úkolů každé delegace bylo obhájit
právě jedno usnesení, například naše delegace dostala téma mezinárodního obchodu, poté
jiná delegace napadla navrhované řešení a seznámila ostatní s jeho nevýhodami, posléze
nastala otevřená debata, kde každý účastník mohl vznést jakýkoliv dotaz na obhájce usnesení. Poté nastoupili dva členové z řad obhájců a shrnuli body celého jednání a odpověděli na všechny dotazy. Na závěr se konala volba, zda danou resoluci schválit, či nikoli.
Jsem velice vděčný, že jsem byl vybrán a mohl se události tohoto rázu zúčastnit, zdokonalit
tak svoje řečnické, jazykové a rozumové dovednosti, diskutovat o současných problémech
společnosti a zažít majestátní atmosféru Evropského parlamentu. Jak se říká: „EYP se
nedá vysvětlit, to musíš zažít!“
Petr Bouberle

CO SE NA STRÁŽOVSKU PLÁNUJE NA ROK 2016?
1.

OKÉNKO MÍSTNÍ KNIHOVNY
A SENIOR KLUBU

2.
2.
2.
2.

Slavnostní promoce - Dne 26. ledna 2016 se studenti Virtuální Univerzity třetího věku zúčastnili promoce v aule ČZU v Praze. Promoce je slavnostní akt
ukončení daného studijního programu, při kterém seniorští studenti obdrželi „Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku“ při Provozně ekonomické fakultě České
zemědělské univerzity v Praze.
Následující měsíc byl zahájen letní semestr 2015/2016 VU3V, kde ve studijním programu „Svět okolo nás“ probíhá semestrální kurz Život a dílo Michelangela Buonarroti.

 Dokončení přípravy nových stavebních parcel – k osmi stavebním parcelám budou
přivedeny další inženýrské sítě a vybudována bude také přístupová komunikace. Prováděním prací byla na základě výběrového řízení pověřena firma VAK SERVIS Klatovy. Plynové rozvody položí společnost JPS Optimum.
 Výměna střešní krytiny na mateřské škole – původní vlnitý eternit už bohužel dosluhuje, což se projevuje zatékáním do hlavní budovy školky. Plánujeme osazení profilovaného
povrchově upraveného plechu. Na akci bude podána žádost o dotaci z Havarijního programu Plzeňského kraje. Práce bude provádět Miloslav Vítovec z Běšin.
 Obnova centrálního kříže na hřbitově – který je značně poznamenám erozí a poškozením některých částí. To byl také důvod, proč jsme se rozhodli tuto dominantu místního
hřbitova repasovat. Práce jsme objednali u kamenictví Václava Krále z Klatov.
 Oprava hasičského vozidla Tatra – havarovaný zásahový automobil SDH Strážov byl
na konci února předán firmě THT Polička, která má za základě smlouvy o dílo provést jeho kompletní opravu. Práce s celkovým rozpočtem 3,3 mil. Kč budou hrazeny z havarijní
pojistky.
 Oprava požární nádrže v Zahorčicích – dolní rybníček na zahorčické návsi má zborcenou hráz, proto bylo rozhodnuto o jeho opravě stejným stylem, jaký byl realizován
v Lukavici. Definitivní rozhodnutí o provádění této akce bude záviset na úspěšnosti žádosti o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje.
 Kompletní rekonstrukce místní komunikace k sokolovně včetně vodohospodářské
infrastruktury – projekt je v současné době ve fázi územního řízení. Jeho realizace bude
odvislá od termínu získání stavebního povolení a na skutečnosti, zda bude v této lokalitě
provedena překládka vzdušného elektrického vedení do země.
 Nové veřejné osvětlení v Židovské ulici a v lokalitě od náměstí k sokolovně –
v souvislosti s plánovaným projektem rekonstrukce elektrických rozvodů, který bude realizovat společnost ČEZ Distribuce a.s., chceme souběžně provést výstavbu nového veřejného osvětlení v této části Strážova.

PROMOCE SE KONALA V AULE ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

Kreativní knihovna - V Junior klubu se dívky naučily techniku leptání skla. Tato technika je relativně stará, ale více se začala užívat po roce 1770.
V dnešní době již leptací materiál není natolik agresivní, aby byl nebezpečný, a proto
ho můžeme využít i v hobby technikách. Na jarní prázdniny bylo pro děti uspořádáno
hravé a tvořivé dopoledne s názvem Rytířské hrátky. Pro udatné rytíře i dvorní dámy
bylo připraveno několik her a úkolů, kterými plnili rytířské ctnosti.
V rámci celostátní akce Březen – měsíc čtenářů 2016 připravila Místní knihovna ve
Strážově pro čtenáře, ale i ostatní návštěvníky knihovny „Perníčkový měsíc“
se zkušenou perníkářkou Radkou Grösslovou.
Jana Tremlová

 Oprava ohradní zdi a vstupních bran kostela a fary – původně plánovaná oprava střechy se díky realizačním úsporám a hlavně získaným dotacím mohla bez navýšení vlastních financí rozšířit i na opravu fasády kostela, která byla realizována v loňském roce, a na
opravu zdí při kostele a faře. Práce provádí pro Římskokatolickou farnost Nýrsko společnost Lesní stavby.

20. 4. – posezení u kávy

1. 6. – posezení u kávy

27. 4. – posezení u kávy

8. 6. – výlet do klatovského muzea

4. 5. – promítání – p. Kodym

15. 6. – procházka na Klenovou

18. 5. – posezení u kávy

22. 6. – posezení u kávy

25. 5. – zájezd (upřesníme)

29. 6. – závěrečné posezení

TRADIČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Strážovští sokolové uspořádali na Štěpána
již desátý ročník turnaje ve stolním tenisu
Vánoční pálka. Počasí však připomínalo
spíše Velikonoce. I to je možná důvod, proč
přišlo či přijelo pouze 23 závodníků, v minulém roce jich bylo 33. Nižší počet však
neovlivnil kvalitu. Strážovský Sokol reprezentovalo 8 hráčů - Bohumil Kalivoda,
Zdeněk Kolář ml., Zdeněk Kolář st., Radek
Pelán, Štěpán Presl, Josef Soušek, Karel
Soukup a Martin Valdman.

 Florbal
24. 11. 2015 se žáci I. stupně
naší
škol y
zúčastnili
okresního kola celostátního
florbalového turnaje Think
Blue Cup. Tur naje se
zúčastnilo 11 družstev chlapců a 6 družstev děvčat. Obě
naše družstva s přehledem
vyhrála svoji skupinu a postoupila do vyřazovacích
bojů. Kluci se dokázali
probojovat až do semifinále,
kde prohráli s pozdějšími
vítězi ze ZŠ Masarykova
Klatovy a skončili na 4. místě. Děvčata postoupila až do
finále, kde je porazila ZŠ
Velhartice, a obsadila 2. místo. Tímto si žákyně zajistily
postup do krajského kola,
který proběhl 12. 1. 2016
v Plzni. Zde se jim podařilo
získat 2. místo.

POŘADÍ MEDAILISTŮ
Dvouhra:
1. místo: Michal Talián
2. místo: Karel Soukup
3. místo: Jan Koval
Václav Mixan
Čtyřhra:
1. místo: Bouberle - Mixan
2. místo: Kolář st. - Soušek
3. místo: Bejček - Talián
Soukup - Valdman

Ze základních skupin nepostoupil do osmifinále pouze Martin Valdman. Ve čtvrtfinále
jsme měli 4 zástupce - Zdeněk Kolář ml., Radek Pelán, Josef Soušek a Karel Soukup.
Posledně jmenovaný se probojoval až do finále.

FLORBALISTKY ZŠ STRÁŽOV OBSADILY NÁDHERNÉ
DRUHÉ MÍSTO V KRAJSKÉM FINÁLE TURNAJE

29. 12. 2015 se strážovští florbalisté zúčastnili X. ročníku florbalového turnaje smíšených
družstev, který pravidelně o vánočních prázdninách pořádá DDM Klatovy. Děvčata
z I. stupně ZŠ, která už v tomto školním roce uspěla v turnaji Think Blue Cup, se rozhodla, že se turnaje zúčastní v rámci přípravy na krajské kolo této soutěže. V konkurenci
10 florbalových družstev z celého Klatovska se probojovala ze skupiny až do závěrečných
vyřazovacích bojů. Tam jim jen těsně unikla možnost zahrát si o medaile a obsadila krásné
4. místo. Družstvo doplnili tři chlapci a společně s děvčaty reprezentovali Strážov.
DDM Klatovy pořádal o jarních prázdninách další florbalový turnaj, kterého se zúčastnilo
13 smíšených družstev. Strážov postavil 2 družstva, jedno dívčí a jedno chlapecké. Děvčata se umístila na 4. místě a chlapci obsadili 8. místo.
Děkujeme Mgr. Haně Kalivodové a Mgr. Davidu Gajduškovi za přípravu žáků.

Boj o zlatou medaili byl velmi napínavý. Diváci viděli utkání vyrovnané, dramatické
a vysoké úrovně. První dva sety vyhrál Karel Soukup, ve třetím se soupeř vzpamatoval
a díky lepšímu závěru ho vyhrál. Přesto domácí fanoušci stále věřili, že po delší přestávce
zůstane putovní pohár ve
Strážově. Čtvrtý set byl
vyrovnaný, vedení se několikrát
měnilo.
Závěr
setu
byl
infarktový. Za stavu 10:10 se
Karel Soukup ujal vedení 11:10
a měl
mečbol, potřebný
poslední bod však neuhrál.
Následné dva míčky a tím i celý
set získal soupeř. V závěrečném
pátém však Michal Talián
prokázal své kvality, set a tím
i celé utkání vyhrál. Po zásluze
si domů odvezl putovní pohár.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ REPREZENTANT TJ SOKOL
STRÁŽOV – KAREL SOUKUP

Perně vybojované 2. místo je
velkým
úspěchem
Karla
Soukupa, ale i strážovského
stolního tenisu v tomto velmi
silném obsazeném turnaji. Po
dvouhrách následoval turnaj ve
čtyřhře. Domácí páry vybojovaly 2 medaile.
Jindřich Schovanec

 Recitační

NA SOKOLSKÉM HŘIŠTI S UMĚLÝM POVRCHEM
BUDE OD TOHOTO ROKU BEZPEČNĚJI
Bohužel bývá už téměř pravidlem, že
z médií jsme každoročně informováni o vážných úrazech způsobených
nezabezpečenou fotbalovou brankou
nebo brankou ve špatném stavu.
Nejsmutnějším faktem je, že podle
statistik je průměrný věk lidí,
zraněných fotbalovou brankou, mezi
10 a 11 lety. O tom, že se nejedná
o banální problém, svědčí i fakt, že se
celou situací zabývá i americká
komise pro bezpečnost výrobků, která rozdělila nejčastější příčiny úrazů na několik kategorií. Z těch nejčastějších lze vyjmenovat převrácení branky při houpání za břevno nebo
vlivem silného větru, případně zranění při střetu s tyčí branky v zápalu hry. Nebezpečná
může být i tržná rána způsobená ostrými částmi branky.
Kvůli podobným nehodám vyhlásila fotbalová asociace spolu s kraji již v roce 2009 projekt Bezpečná branka. Jeho cílem je postupně vyměnit fotbalové branky na přibližně 3 500
hřištích po celém Česku. Do tohoto projektu se v minulém roce zapojil i TJ Sokol Strážov
a díky finanční pomoci z dotace Plzeňského kraje se podařilo zakoupit certifikované, celohliníkové mobilní branky 3x2 m. Z celkové částky 33 000 Kč, bylo Plzeňským krajem
hrazeno 24 000 Kč.
Bezpečné branky jsou díky speciální technologii a materiálům jinak vyvážené. K jejich
překlopení je třeba 12x větší síla než u klasické ocelové a dokonce 17x větší než u duralové konstrukce. Naopak při pádu na zem má bezpečná branka třikrát, respektive pětkrát
menší sílu a je tedy mnohem bezpečnější.
I když původní branky nevykazovaly zřetelné bezpečnostní riziko, zakoupení certifikovaných branek bylo pro TJ prioritou a to i z důvodu, že sokolské hřiště je mimo široké veřejnosti pravidelně využíváno i místní základní školou společně se školní družinou.
Nezbývá tedy než popřát mnoho sportovních úspěchů v nové a bezpečnější letní sezoně.
za TJ Sokol Strážov Robert Kalista

Projekt „bezpečné branky“
podpořil ze svého rozpočtu

soutěž

V předposledním únorovém týdnu jsme zorganizovali celoškolní kolo recitační soutěže.
Získáváme zkušenosti a příští rok se těšíme na účast v okrskovém kole.
I. kategorie:
II. kategorie:
1. místo - Eliška Burianová
1. místo - Monika Matásková
2. místo - Jakub Hanzlík
2. místo - Hana Kalivodová
3. místo - Zdeněk Matásek
3. místo - Eliška Svítilová
III. kategorie:
IV. kategorie:
1. místo - David Bouberle
1. místo - Lucie Denková
2. místo - Michaela Mayerová
2. – 3. místo - Martina Bušková
3. místo - Kamila Lidinská
2. – 3. místo - Petra Denková

VÍTĚZKA NEJMLADŠÍ KATEGORIE - ELIŠKA BURIANOVÁ ZE DRUHÉ TŘÍDY

 Olymp iád y
8. 2. 2016 se umístily žákyně: Petra Denková na 15. – 16. místě, Martina Bušková na
20. místě v okresním kole olympiády v českém jazyce.
16. 2. 2016 se žáci II. stupně ZŠ zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády s těmito
výsledky: Ondřej Chval 3. místo, Marek Seltenhofer 4. místo a Lucie Denková 6. místo.

 Matematické soutěže
2. 12. 2015 se dvě tříčlenná družstva žáků naší školy zúčastnila soutěže MAMUT (Malý Matematicko – Úvahový – Turnaj), proběhl na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického
v Klatovech. Podstatnou částí bylo řešení matematických a logických úloh. Důležitá byla
týmová spolupráce a vhodně zvolená taktika. Soutěže se zúčastnilo 24 družstev z celého
okresu. Naše družstvo ve složení: Martina Bušková, Michaela Mayerová a Marek Seltenhofer obsadilo 5. místo a Petra Denková, Lucie Denková a Ondřej Chval 7. místo.
5. ročník absolvoval školní kolo Pythagoriády a 18. 3. 2016 proběhl Matematický klokan
(pro 2. – 9. ročník).
Mgr. Šárka Rašková
ředitelka Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace

AKCE O JARNÍ POUTI S VATÉHO J IŘÍ

MALÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
sobota 7. května 2016 od 12.00 hod. na náměstí ve Strážově
Jedná se o čtvrtý ročník pivních slavností, jejichž pořadatelem je Lukáš Beneš a kde
bude představeno několik malých českých a bavorských pivovarů.
Kulturní program:
• děti z místní základní školy – od 12.30 hod.
• OBŠUKA (OBlíbená ŠUmavská KApela) – od 13.30 hod.
• další hudební kapely (Grafit Rock, Weget rock, Imperial Fruit) – od 18.00 hod.
• Silent Disco – hudební produkce se sluchátky, které budou za vratnou zálohu
zapůjčeny – od 22.30 hod.

TERMÍNY LETOŠNÍCH POUTÍ NA STRÁŽOVSKU
Termín

Místo (poutní slavnost)

Mše svatá

24. 4. 2016

Strážov (sv. Jiří)

11.30 hod. v kostele

21. 5. 2016

Lukavice (Slavnost Nejsvětější Trojice)

14.00 hod. v kapli

29. 5. 2016

Rovná (Navštívení Panny Marie)

14.00 hod. v kapli

31. 7. 2016

Opálka (sv. Anna)

14.00 hod. v kapli

11. 9. 2016

Strážov (Jména Panny Marie)

11.30 hod. v kostele

Strážovská pouť sv. Jiří, která se uskuteční o víkendu 23. – 24. dubna 2016, 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 a pletené výrobky z vrbového proutí Zdeňka Nového ze Zahorčic.
Výstava bude otevřena v sobotu i v neděli od 12.00 do 18.00 hod.
 V přízemí radnice bude vystavovat své obrazy malíř Alois Anderle
z Klatov s hostujícími malířkami Annou Halasovou a Annou Vaňkovou. 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.
 V přízemí objektu bývalé spořitelny bude vystavovat své obrazy, kresby a grafiky
začínající umělkyně Hana Kučerová z Klatov. Výstava s názvem „Obyčejné výjevy
neobyčejných životů“ bude otevřena v sobotu i v neděli, vždy od 11.00 do 18.00 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 posedět v pivní zahradě, kterou pořádá bavorský pivovar Aldersbacher.
 V neděli se v kostele sv. Jiří uskuteční mše svatá. Začátek je tentokrát mimořádně
v 11.30 hod. Po mši se v kostele uskuteční divadelní představení „Čtrnáct svatých pomocníků“ skupiny Plamínky z Klatov.
 Pouťová zábava skupiny KABÁT REVIVAL proběhne v sokolovně v sobotu od
21.00 hod. Jako předkapela vystoupí Snikers.

OSVOBOZENÍ PŘIPOMENOU HISTORICKÁ VOZIDLA
Také v letošním roce se 4. obrněná Prácheňská jízda vydává po stopách osvobození
XII. sboru 3. armády generála G. S. Pattona. Také Strážov se zařadí mezi města a obce,
která si díky jejich návštěvě připomenou výroční osvobození jihozápadních Čech americkou armádou. Kolona historických vozidel se spojeneckými znaky a posádkou
v autentických uniformách k nám dorazí ve čtvrtek 5. května 2016 v 10.45 hod. a zdržet
by se zde měla 45 minut. Přijďte si i vy na náměstí připomenout zlomové okamžiky druhé
světové války. Den předtím budou účastníci kolony dokonce nocovat u nás na koupališti.
I zde bude možnost si techniku prohlédnout.

LETNÍ VÝSTA VY V BÝVA LÉ SPO ŘITE LNĚ

JEDNA ZE DVOU SKUPINEK TŘÍKRÁLOVÝCH KOLEDNÍKŮ. TENTOKRÁT SE
NA STRÁŽOVSKU PŘI TÉTO CHARITATIVNÍ AKCI VYBRALO 21 364 KORUN.

Během letních měsíců chceme oživit prostory bývalé spořitelny. Každý měsíc by zde měla
proběhnout nějaká zajímavá výstava, která jistě zaujme nejen místní občany, ale také turisty a letní hosty. V červnu by tuto sérii měla zahájit kolekce fotografií ze starých vítání
občánků. Výstava bude otevřena vždy po celý pracovní týden a bude volně přístupná.
Máte-li vhodný tip či nápad na další témata výstav, určitě nám dejte vědět.

Již od nepaměti se lidé podobných zájmů a koníčků sdružovali a zakládali různé spolky,
kluby či sportovní jednoty. Na Strážovsku je v současné době ve spolkovém rejstříku
registrováno 15 oficiálních spolků. Rádi bychom vás v jednotlivých číslech našeho zpravodaje s činností těchto zájmových organizací seznámili a zároveň tím vyjádřili poděkování všem, kteří fungování spolků zajišťují. Vždyť jejich činnost je základem mnoha
různorodých kulturních, společenských i sportovních akcí, které život u nás příjemně
obohacují.

H
A
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Absolutně nejpočetnější členskou základnu mají na
Strážovsku ze všech spolků hasiči. Celkem u nás funguje osm hasičských sborů, které mají dohromady 404
členů (283 mužů, 87 žen a 34 mladých hasičů). Nejstarším sborem u nás je SDH Strážov, který byl založen
v roce 1875, většina ostatních sborů pak byla založena
v první čtvrtině 20. století. Jedním ze základních úkolů
hasičů od pradávna byla a dodnes je záchrana životů ohrožených osob a posléze i
jejich majetku. Tomuto humanistickému poslání zůstávají věrni do dnešních dnů.
A právě to je přitažlivé a zavazující. V nejedné rodině se dědí hasičské poslání z
generace na generaci. Kromě vlastní hasičské činnosti jsou všechny sbory hybnou
silou kulturní činnosti v jednotlivých osadách. Zbrojnice bývají ve většině osad
hlavní společenskou místností, kde se schází nejen hasiči, ale i další obyvatelé.
Velký rozmach v poslední době získává požární sport, zde jsou nejaktivnější
hasiči ze Zahorčic, Rovné a Strážova. Činní členové hasičských sborů tvoří výjezdové jednotky zařazené v integrovaném záchranném systému. Tyto jednotky
nyní máme ve Strážově (kategorie JPO III), Vítni (JPO V), Zahorčicích (kategorie JPO V) a na Opálce (kategorie JPO V). Přehled základních údajů o všech
našich sborech dobrovolných hasičů je v přiložené tabulce.
SDH
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Strážov
Rovná
Víteň
Lukavice
Brtí
Zahorčice
H. Němčice
Opálka
OKRSEK

Rok
založení
1875
1903
1905
1906
1923
1923
1923
1949

Počet
členů
160
22
67
12
21
40
21
51

Starosta
Karel Fürbacher
Václav Janda
Ladislav Kroupar
Karel Zahrádka
Václav Rousek
Petr Kollross
Ing. Jan Pavlásek
Martin Kalivoda
Josef Fürbacher

Velitel
Ing. Martin Kopecký
Josef Janda
Ladislav Soušek
Josef Bošek
Tomáš Švůgr
Petr Hudský
Zdeněk Kolář
Jiří Toman
Jiří Toman

LEDEN

– Před 110 roky (1. ledna 1906) byla strážovská krajkářská škola zařazena do sítě škol rakousko-uherského mocnářství. Zestátnění této instituce mělo pozitivní vliv na zvýšení mezd krajkářek i na lepší odbytové možnosti výrobků. Škola byla
zároveň přejmenována na "Poboční běh c.k. ústředního běhu krajkářského ve Vídni“.

ÚNOR – Právě uplynulo 105 let (9. února 1911), kdy se ve Strážově narodil Gabriel Toman, významný regionální malíř, muzikant, sportovec a milovník přírody. Náměty
pro svá díla hledal v rodném kraji pod Prenetem. Těžko bychom ve Strážově našli domácnost, kterou by nezdobil některý z jeho obrazů.

BŘEZEN – Před 30 roky (5. března 1986) se ve strážovské sokolovně uskutečnila
pompézní oslava Mezinárodního dne žen. V tomto roce kvůli rekonstrukci elektroinstalace v sokolovně odpadly všechny plesy, takže oslava MDŽ byla jedinou velikou společenskou akcí zimy. Součástí byla módní přehlídka družstva VKUS Klatovy.

DVĚMA SNÍMKY SE VRACÍME K VÝROČÍ NAROZENÍ MALÍŘE GABRIELA TOMANA

PŘÍSTAVBA STRÁŽOVSKÉHO KOSTELA
První snahy o zvětšení kostela sv. Jiří ve Strážově se datují již
rokem 1882, kdy iniciativa vycházela od tehdejšího místního
faráře Petra Götze. Deset let trvala projekční příprava,
sestavení rozpočtu a další přípravné práce. Avšak v roce
1892 podle dochovaných písemných pramenů vše
ztroskotalo na financích. Zatímco místní osadníci byli
ochotni svoji část uhradit, patron kostela kníže
Hohenzollern odmítl přístavbu spolufinancovat. A tak
prodloužení malého kostela, v němž se lidé při mších tísnili,
bylo odloženo. V roce 1914 přišel do Strážova nový farář –
Tomáš Waldmann, který snahy o zvětšení kostela obnovil.
Bohužel do toho všeho přišla první světová válka. Navíc se ve farní kronice píše o tom, že
mezi osadníky a farářem Waldmannem došlo ve věcech přístavby kostela k nějakému
sporu.
A tento svár pak údajně místního
faráře roztrpčil natolik, že
později neměl chuti starat se
o potřebné opravy kostela i přilehlých
far ních
budov.
Nemovitosti během doby velice
chátraly, a když se v roce 1933
místním farářem stal Ferdinand
Kalivoda, ihned se proto chopil
iniciativy. Úsměvný je zápis ze
schůzky zástupců všech okolních
obcí, která se konala 21. října
1935. Doslova je zde napsáno:
„Ve věci přístavby kostela se
příznivě vyjádřili všichni
přítomní až na starostu z Vítně.
Přítomný okresní rada Němejc
mu dal, co mu patřilo, a ta k
konečně i on souhlasil. Přítomní
starostové se zavázali, že
osadníci dají k přístavbě kostela
DOBOVÝ POHLED NA KOSTEL, KTERÝ MÁ
potřebné povozy zdarma a místní
JEŠTĚ PŘÍSTAVEK U HLAVNÍHO VSTUPU
farář se zavá zal, že opatří
potřebný obnos na úhradu nákladů.“ A to je největší otazník celé přístavby, neboť v té
době bylo na účtu fary jen pár korun, které nestačily ani na opravu mešních rouch.
Každopádně farář Kalivoda nemalé peníze zajistil, údajně se jednalo o pomoc neznámého
dárce, který chtěl zůstat v anonymitě.

Dne 29. června 1936 došlo ke svěcení základního kamene přístavby kostela. Při slavnosti,
které se zúčastnily významné osobnosti města i okolních obcí, vystoupil chrámový sbor
pod vedením varhaníka Václava Muchky. Do základního kamene byly vloženy pamětní
listiny, mince, pohlednice Strážova, poštovní známky i další historické upomínky.
Přístavba kostela byla za 52 500 korun zadána Viktoru Chmelíkovi z Janovic nad Úhlavou,
mistru zednickému a tesařskému. V rámci přístavby byla chrámová loď prodloužena
o 8 metrů. Odstraněna byla nevzhledná předsíň kostela i venkovní schody na kůr, které
hyzdily vzhled kostela. Byla zároveň opravena fasáda a kostel byl nově natřen papežskou
žlutobílou barvou. Renovací vnitřku kostela a oltářů byla pověřena pražská firma Major.
Zároveň s přístavbou a rekonstrukcí kostela byla provedena i oprava fary. Zde bylo
použito prostředků z osobní pozůstalosti spořivého faráře Waldmanna.
Po provedených stavebních úpravách byl chrám Páně vysvěcen v pondělí velikonoční dne
29. března 1937. Zároveň byla posvěcena také křížová cesta, která na farní půdě
odpočívala 36 let. U této slavnostní příležitosti byly obrazy vyčištěny a obnoveny. I po
prodloužení kostela býval svatostánek každou neděli naplněn a na větší svátky přímo
namačkán. Dokonce se ozývaly hlasy osadníků, že měl být ještě větší. Jen tak pro
představu: v roce 1935 (před přístavbou kostela) bylo na Boží hod vánoční slouženo
v místním kostele celkem šest mší svatých a vždy byl kostel plně obsazen.

SLAVNOSTNÍ VYSVĚCENÍ PŘÍSTAVBY KOSTELA PROBĚHLO V BŘEZNU 1937

