
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HOKEJISTÉ Z OPÁLKY  

Dva mladí hokejisté z Opálky – 

Martin Kalivoda a Aleš Rendl – se 

spolu s týmem starších žáků HC 

Klatovy na konci prázdnin vydali na 

hokejový výlet do Skandinávie. První 

den uskutečnili prohlídku hlavního 

města Dánska – Kodaně a následně 

pak pokračovali na svoji základnu ke 

švédskému Jönköpingu, kde trénovali 

přímo v hale tamního prvoligového 

týmu. Zahráli si také několik zápasů 

s mládežnickými družstvy úřadujících 

mistrů světa. Pro oba opálecké mla-

díky to byl další silný zážitek v jejich 

hokejové kariéře. V souvislosti s rodi-

nou Rendlů z Opálky ještě stojí za 

zmínku, že patnáctiletý Adam je vý-

znamnou oporou dorosteneckého 

florbalového týmu SPORT CLUB 

Klatovy. Klatovským florbalistům se 

navíc letos velice dařilo, neboť 

s přehledem vyhráli druhou ligu  

a zajistili si pro příští sezónu postup 

do nejvyšší soutěže. 
 

 

 
 

 

STAVBA NA PANDROUSKU  JE V  PLNÉM PROUDU  

Čilý stavební ruch v sou-

časné době vládne v ulici 

na Pandrousku. Na po-

čátku července zde byly 

totiž zahájeny stavební 

práce spočívající v rekon-

strukci vodovodu a kana-

lizace. Na ně pak na-

vazuje výstavba silnice  

a chodníků v této lokalitě. 

Veřejnou zakázku na do-

dávku prací a materiálu 

vyhrála firma VAK SER-

VIS s.r.o. z Klatov. Cel-

kový rozpočet rozsáhlé 

investiční akce přesahuje 

7 mil. Kč. Zároveň se nám 

se společností ČEZ Di-

stribuce podařilo dojed-

nat přeložku vzdušného 

elektrického vedení do 

země. Hotová je již 

opěrná zeď při napojení 

na hlavní silnici. Díky 

vstřícnosti Petra Tomana, 

majitele sousedního po-

zemku, zde došlo k roz-

šíření problematického 

výjezdu. Předběžně před-

pokládáme ukončení  

všech stavebních prací do 

konce října letošního  

roku. 
 

 

 

       31.10. – zájezd na Šumavu 

12.  9. – posezení u kávy                                7.11. – posezení u kávy 

19.  9. – posezení u kávy       14.11. – přednáška - finanční gramotnost  

26.  9. – zájezd do Prahy                              21.11. – posezení u kávy 

  3.10. – posezení u kávy     27.11. – setkání seniorů v sokolovně 

10.10. – posezení u kávy     5.12. – posezení u kávy 

17.10. – výstava v klatovském muzeu 14.12. – bowling v Klatovech 

24.10. – posezení u kávy   19.12. – vánoční posezení 

 

 

 

 

30.10. – posezení u kávy 

6.11. – zelená lékárna – (pí.matějková) 

13.11. – posezení u kávy 

20.11. – aranžování květin 

27.11. – posezení u kávy 

4.12.- sokolovna – (setkání důchodců) 

11.12. – posezení u kávy 

18.12.– vánoční posezení 
 

 

HOKEJISTÉ NA ŠVÉDSKÉM LEDĚ  

 

PŘÍPRAVA KONSTRUKČNÍCH VRSTEV KOMUNIKACE 

ROZŠÍŘENÝ VÝJEZD NA HLAVNÍ SILNICI 



 ˇ FOTOGALERIE Z DOZÍNKOVÉ SLAVNOSTI 

 
 

 
 
 

 
STRÁŽOV 

25. srpna 2018 

foto: Pavla Lankusová, 
Ing. Josef Švec  

a Lukáš Fric 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Na naši otázku z minulého kola soutěže 

odpovědělo šest čtenářů. Všichni správně 

napsali, že uvedená nemovitost stojí na 

Opálce, někteří ještě upřesnili, že dům 

má čp. 15 a po chalupě se tam říká  

„u Traxlů“. Ze správných odpovědí byl 

vylosován výherce – Kamil Volf z Kla-

tov, který si může na radnici vyzved-

nout slíbenou odměnu. Máte-li chuť se 

zúčastnit dalšího pokračování soutěže, 

stačí vyplněný kupón vhodit do konce 

října do schránky v průjezdu radnice. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

SOUTĚŽNÍ KUPÓN  (OBČASNÍK Č. 81) 
 

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

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

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

KOŇSKÁ SOUTĚŽ V TĚŽKÉM TAHU 

MLADÉ SELKY 

PRŮVOD OD KOSTELA OBČERSTVENÍ V PODÁNÍ OPÁLECKÝCH ŽEN 

MLÁCENÍ CEPY 



 
 

 

 

 
 

S O U T Ě Ž  P R O  M L A D É  C E S T O V A T E L E  
V minulém čísle našeho zpravodaje jsme vyhlásili letní prázdninovou soutěž pro děti do 

patnácti let. Účast byla velice jednoduchá, neboť stačilo poslat klasický pohled z výletu, 

dovolené či letního tábora. Třem vylosovaným autorům pozdravů jsme slibovali pěkný 

dárek. Celkem nám přišly pohledy od téměř čtyř desítek dětí. Některé pozdravy k nám 

doputovaly i ze zahraničí, například od legendárního skotského jezera Loch Ness. 

Vylosování výherců proběhne o strá-

žovské pouti v neděli od 14.00 hod. na 

náměstí, kde bude v ten čas vyhrávat 

dechová kapela. Přijďte určitě! Na 

odměny se totiž mohou těšit všichni 

účastníci soutěže. Zde je na ukázku 

několik milých pohlednicových textů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané! 

Říjnové komunální volby se kvapem blíží. Další 

čtyři roky uplynuly jako voda a s koncem volebního období by měl nastat čas rekapitulace 

toho, co se povedlo, ale i věcí, co se ne úplně podařily. Asi největší radost mám z faktu, že 

se nám rozrůstá počet obyvatel, což není ve venkovských obcích příliš obvyklé,  

a zvyšuje se také počet žáků místní základní školy. Před pár lety již stav žáků balancoval 

na stovkové hranici a v letošním školním roce místní školu navštěvuje přes 140 žáků. Snad 

je to také díky tomu, že se u nás snažíme vytvářet dobré podmínky pro život. Už méně mi 

ale dělá radost postupná centralizace služeb a občanské vybavenosti, což je zřejmé 

například na dostupnosti lékařské péče na venkově. Avšak zde jsou možnosti místních 

samospráv velice omezené a vše se spíše odvíjí od „velké“ politiky. 

Za sebe mohu říci, že jsem během mého starostování zažil několik okamžiků, kdy jsem se 

sám sebe ptal, zda to vše má smysl a zda to mám vůbec zapotřebí. Naštěstí to zatím vždy 

byl jen chvilkový smutek a zklamání, avšak záhy převážila radost z toho, co se nám na 

Strážovsku povedlo společnými silami vybudovat, opravit či obnovit. Mám upřímnou 

radost, když Strážováci vesměs táhnou za jeden provaz a je mezi námi mnoho patriotů, 

kteří mají kraj pod Prenetem hluboko zakořeněný ve svých srdcích. 

To byl také důvod, proč jsem se rozhodl znovu ucházet o post starosty a rád bych 

pokračoval v započaté práci. Nebudu slibovat nemožné a nebudu zde uvádět výčet všeho, 

co budeme ve Strážově dále dělat. Chceme hlavně pokračovat ve směru rozvoje, který jsme 

započali, a býti nápomocni posouvat Strážov dále a dále vpřed. Záleží jen na vás, zda 

tento směr považujete za správný a chcete nás ve volbách podpořit. 

Určitě už víte, že pro letošní volby byla u nás podána jen jedna kandidátní listina. Možná 

je to z mého pohledu trochu škoda, neboť zdravá opozice je vždy přínosem. Na druhou 

stranu je to snad malý důkaz toho, že to neděláme tak špatně a že občané nemají potřebu 

něco zásadního měnit. V reakci na dotazy z minulých voleb vás chci ujistit, že jsme neměli 

možnost na kandidátní listinu napsat více než 15 osob. Stávající zákonná úprava toto 

bohužel nedovoluje, i když by to bylo samozřejmě z pohledu voliče lepší a existovala by 

možnost výběru. 

Na závěr bych chtěl poděkovat stávajícím zastupitelům za práci ve prospěch Strážova  

a vás všechny vyzvat: „Pojďte k volbám a dejte tím najevo svůj zájem o budoucnost 

našeho města!“ 
Ing. Josef Rousek 

 

Správa městských lesů Strážov nabízí k prodeji smrkové palivové dříví 

neštípané, v polenech v délkách 2 nebo 4 metry s maximálním průměrem 

cca 50 cm. Cena je 500 Kč za prostorový metr + 15 % DPH včetně 

rozvozu nejlépe po osmi prostorových metrech ve správním obvodu 

Strážova. Dodání v říjnu letošního roku. Bližší informace u lesního 

správce na radnici v pracovní době úřadu. 

 

Česká pojišťovna a.s.  

zajišťuje i nadále provoz (servis) na Městském úřadu ve Strážově 

každou středu 14:00 – 17:00 hod., jinak dle telefonické domluvy. 
 

Informace - tel: 737 165 987, e-mail: stanislav.kalivoda@ceskapojistovna.cz 

 



 P O D Z I M N Í  S B Ě R  O D P A D Ů  B U D E  2 7 .  Ř Í J N A  

Svoz nebezpečného a elektro odpadu bude proveden v sobotu 27. října 2018  

ze sběrného dvora v Káclinku. Odpad musí být ve sběrném dvoře uložen nejpozději do 

9.00 hod. Z ostatních osad je tentokrát nutné odpad dopravit do Strážova. 

V odůvodněných případech zajistí odvoz na základě telefonické domluvy zaměstnanci 

města. Sbírat se budou akumulátory, pneumatiky, barvy, zářivky, lednice, televize  

a veškeré další elektrické spotřebiče. Tradiční svoz ze všech obcí a osad bude proveden 

opět v jarních měsících příštího roku.  

Na prostranství před autobusovými garážemi v Káclinku bude umístěn kontejner na 

velkoobjemový odpad v sobotu 27. října 2018 od 8.00 hod. do naplnění kontejneru. 

Občané tam budou moci uložit odpad, který se nevejde do popelnic. Do kontejneru nepatří 

stavební suť, železo nebo nebezpečný odpad. 

Pravidelný páteční svoz komunálního odpadu bude v podzimních měsících prováděn 

v následujících termínech: 14. 9., 28. 9., 12. 10. a pak již opět každý týden. 

Velice se nám osvědčilo rozšíření sběrného místa separovaného odpadu u školy, kde je od 

jara umístěn velkokapacitní kontejner na sběr plastů. Je zde možnost vkládat celé plné 

pytle s plasty. Stále však platí povinnost sešlapávat prázdné plastové obaly, aby se jich do 

sběrných nádob vešlo co nejvíce. Platí přísný zákaz ukládat do kontejneru jakýkoliv jiný 

odpad. 
 

 

Ú P R A V A  P O T O K A  N A  N Á V S I  V  B R T Í  

Jedním z míst, kde 

napáchala největší škody 

velká voda v roce 2016, 

bylo Brtí. Zdejší malý 

potok se dramaticky roz-

vodnil a poškodil přilehlé 

erozní svahy a dlážděné 

koryto. To byl také 

impulz k tomu, že státní 

podnik Povodí Vltavy 

zahájil přípravu rekon-

strukce toku. V délce 

dvou set metrů zde bude 

koryto potoka upraveno  

a položena nová dlažba 

z lomového kamene, opraveny opěrné zdi a zřízeno několik balvanitých prahů. Celou 

stavbu, kterou kompletně financuje správce toku, realizuje společnost PROJECT PLUS 

KLATOVY. Dle smluvních podmínek by stavba měla být dokončena během letošního 

podzimu. 

 

M O T O R K Á Ř I  J E Z D Í  S  V Ě T R E M  O  Z Á V O D  

Motorkářský gang se 

začal formovat ve 

Strážově. Téměř deset 

motocyklových nadšenců 

všech věkových kategorií 

se totiž dalo dohromady  

a pravidelně se vydávají 

na spanilé jízdy po okolí. 

Zapomenuté kraje Orlo-

vic, Čerchova či Koli-

necka projeli křížem 

krážem, cestou necestou 

n 

na svých většinou histo-

rických strojích. Přestože 

mají motocykly v ukázko-

vém technickém stavu, občas 

se, díky jejich roku výroby, 

na cestě objeví nějaký defekt 

či porucha, to však nezkazí 

radost z jízdy nádhernou 

krajinou českého příhraničí.  
 

T R A D I Č N Í  L E T N Í  H A S I Č S K É  S O U T Ě Ž E  

✓ V sobotu 11. srpna uspořádali členové SDH Strážov další ročník soutěže železný hasič. 

Náročná trať na místním náměstí opět díky horkému letnímu počasí potrápila 

nejednoho borce v hasičském obleku. Vzhledem k tomu, že šlo o poslední závod 

Šumavské ligy v hasičském vytrvalostním a silovém víceboji Šumavský hasič, byl zde 

vyhlášen také celkový vítěz – tím se letos stal profesionální hasič Roman Kohout 

z Plánice. 

✓ Desáté kolo Pošumavské hasičské ligy se uskutečnilo na hasičském hřišti ve Strážově. 

V základním kole soutěže obsadili místní zástupci – družstvo hasičů ze Zahorčic – třetí 

místo.  

✓ Hasiči ze Zahorčic připravují další ročník soutěže s názvem Zahorčický speciál. Akce 

se uskuteční v sobotu 22. září na tamní návsi.  

ČÁST PARTY MOTORKÁŘŮ 

OPRAVA JEDNÉ MENŠÍ PORUCHY 

DLÁŽDĚNÍ KORYTA POTOKA 



S T R Á Ž O V S K Á  P O U Ť  ̶  1 5 .  A  1 6 .  Z Á Ř Í  2 0 1 8  

➔ Oblíbená výstava paličkování bude otevřena v sobotu od 13.00 do 17.00 hod.  

a v neděli od 10.00 do 17.00 hod. Místem konání tradiční přehlídky výrobků 

strážovských krajkářek bude přízemí radnice.  Současně zde bude také vystavovat svoji 

sérii abstraktních obrazů s názvem „Střípky duše“ strážovská rodačka Kateřina 

Karasová, papírový filigrán Ing. Dana Haviárová a tvoření ze starých knih  

Mgr. Ivana Sieberová.  

➔ Strážovští zahrádkáři představí svoji letošní úrodu na výstavě ovoce, zeleniny  

a květin, která se uskuteční v prostorách radnice. Výstava bude otevřena v sobotu  

od 13.00 do 17.00 hod. a v neděli od 10.00 do 17.00 hod. 

➔ V objektu bývalé spořitelny budou vystavovány akvarely a grafiky Petra Masného, 

který poslední roky svého života strávil na strážovské faře. Výstava bude otevřena 

v sobotu i v neděli, vždy od 10.00 do 17.00 hod. Slavnostní vernisáž proběhne 

v sobotu od 10.00 hod. 

➔ Místní organizace svazu chovatelů pořádá výstavu drobného zvířectva (drůbeže, 

králíků a holubů) ve školním dvoře za obecnou školou. Výstava bude otevřena 

v sobotu od 13.00 do 18.00 hod. a v neděli od 8.00 do 15.00 hod. Připravena je bohatá 

tombola o zajímavé ceny.  

➔ Tradičně samozřejmě bude po celý pouťový víkend strážovské náměstí rájem všech 

dětí. Pouťové atrakce (houpačky, kolotoč, střelnice a skákací hrad) budou 

tentokrát obohaceny o autodrom. Rodiče se budou moci navíc na náměstí občerstvit 

v pivní zahradě s nabídkou českých i bavorských piv. 

➔ Po celý pouťový víkend bude probíhat jedna netradiční výstava historických 

fotografií. Ve strážovských ulicích si totiž budete moci prohlédnout, jak daná místa 

vypadala v historii. Chcete-li nahlédnout do židovské ulice před sto lety či se podívat 

jaký dům stál na dnešním parkovišti pod sokolovnou, stačí se vydat na procházku po 

Strážově a vše uvidíte na vlastní oči. 

➔ Na kurtech u sokolovny se v sobotu od 8.30 hod. uskuteční oblíbený volejbalový turnaj 

smíšených družstev s názvem Burčák open. Přijďte se podívat a ochutnat lahodný 

burčák a kvalitní moravská vína. Zajištěno bude také další občerstvení.    

➔ V neděli se uskuteční mše svatá v kostele sv. Jiří.  Začátek je v 11.30 hod.  

➔ V neděli od 13.00 do 16.00 hod. bude na náměstí vyhrávat kapela „Domažličanka“. 

Přijďte posedět a poslechnout vystoupení této známé dechové kapely z Chodska. 

Možná dojde i na tanec. Od 14.00 hod. zde pak proběhne vyhlášení výsledků 

prázdninové dětské soutěže a vylosování výherců. 

➔ Velice bohatý bude o pouťovém víkendu program fotbalových utkání na hřišti  

SK Kovodružstva Strážov. V sobotu od 10.00 hod. se zde uskuteční turnaj mladší 

přípravky. V neděli od 10.00 hod. odehrají svůj soutěžní zápas mladší žáci proti svým 

vrstevníkům z Bolešin. Mužské „áčko“, které je na předních místech okresního 

přeboru, se utká v neděli od 16.00 hod. s týmem SK Bolešiny. 

CO SE UDĚLALO ZA  UPLYNULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ? 

➔ Osm nových stavebních parcel k Rovné bylo kompletně zainvestováno a prodáno 

zájemcům o trvalé bydlení. Celkové náklady akce přesáhly 7 mil. Kč. 

➔ Byla provedena kompletní rekonstrukce místní komunikace od náměstí k sokolovně 

včetně opravy související infrastruktury, což celkem vyšlo na více než 4 mil. Kč. 

➔ Celkové rekonstrukce se dočkaly další tři strážovské uličky (u Rysů, u Faltýnů  

a u Vocílků). Akce vyšla na více než 3 mil. Kč.   

➔ Opravili jsme místní komunikaci do Lehomi včetně prodloužení ve směru do Javora. 

Celkové náklady byly téměř 3 mil. Kč.  

➔ Vyasfaltovány byly všechny místní komunikace v Rovné, přičemž všemu předcházela 

celková oprava vodovodu. Celkové náklady byly cca 2,5 mil. Kč.  

➔ Za 800 tisíc korun byla vyměněna část vodovodního řadu v Lukavici, neboť se 

jednalo o nejporuchovější vodovodní síť na Strážovsku.  

➔ S podporou Plzeňského kraje jsme za 690 tisíc Kč obnovili požární nádrž na návsi 

v Lukavici.  

➔ Také byla kompletně opravena požární nádrž v Zahorčicích, přičemž na náklady 

přesahující 1 mil. Kč jsme získali dotaci od Plzeňského kraje. 

➔ Položena byla nová podlaha v hasičské zbrojnici ve Strážově. Celkové náklady ve 

výši 382 tisíc korun částečně pokryla dotace Plzeňského kraje. 

➔ V souvislosti s rekonstrukcí elektrických rozvodů jsme souběžně provedli výstavbu 

nového veřejného osvětlení v Židovské ulici a v lokalitě od náměstí k sokolovně.  

➔ V roce 2016 byla položena nová střešní krytina na mateřské škole. Na akci, která 

celkem vyšla na 480 tisíc korun, jsme získali dotaci od Plzeňského kraje. 

➔ Po majetkoprávním vyřešení vlastnictví pozemků pod místní komunikací jsme za  

400 tisíc Kč vyasfaltovali napojení osady Kněžice na hlavní silnici. 

➔ Přímo naproti vchodu do zdravotního střediska byla vybudována tři nová parkovací místa 

a také bylo upraveno jejich okolí. Celkové náklady této akce se vyšplhaly na 300 tisíc Kč.  

➔ V rámci dotačního programu IROP jsme pořídili nový dopravní automobil pro SDH 

Strážov. Automobil značky Mercedes s přívěsným vozíkem stál více než 1,5 mil. Kč.   

➔ V roce 2017 byla položena nová střešní krytina na zdravotním středisku. Celkové 

náklady byly téměř 600 tisíc korun, přičemž skoro polovinou přispěl Plzeňský kraj. 

➔ Zahájili jsme rekonstrukci místní komunikace a veškeré související infrastruktury 

v ulici na Pandrousku. Dokončení předpokládáme v měsíci říjnu letošního roku.   

➔ Získána byla dotace na nákup lesní techniky. V současné době proběhla veřejná 

zakázka na dodavatele, přičemž předpokládaný termín dodání bude jaro příštího roku.  

➔ Díky získané dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR se připravuje oprava 

tělocvičny základní školy.  

➔ S podporou města a Ministerstva kultury ČR byla opravena fasáda kostela sv. Jiří ve 

Strážově včetně vstupních bran.  

➔ Za významné podpory města byla provedena výměna střešní krytiny sokolovny 

včetně zateplení půdních prostor.  

➔ Kompletně byl dokončen administrativně náročný proces vydání nového územního 

plánu a taktéž byl zpracován nový lesní hospodářský plán.  



P O Š U M A V S K É  D O Ž Í N K Y  S E  V Y D A Ř I L Y  
Přesně po pěti letech se podařilo zopakovat úspěšnou 

dožínkovou slavnost. Velikou zásluhu na zdaru této 

akce mají zejména opálečtí hasiči, kteří si vše vzali na 

svá bedra. Příjemné odpoledne na hasičském cvičišti ve 

Strážově bylo připomínkou náročné práce našich 

předků.  

Vše začalo v pravé poledne slavnostní mší v kostele  

sv. Jiří. Následoval průvod na hasičské cvičiště, kde se 

uskutečnila ukázka formanské jízdy a těžkého tahu koní. 

Opálečtí pak předvedli jednotlivé techniky mlácení obilí 

za pomoci cepů i různých typů mlátiček. Dobové 

oblečení tomu všemu dodalo téměř nostalgický nádech. 

K tanci a poslechu celé odpoledne a večer hrála 

Pošumavská muzika. Příjemné akce se zúčastnilo 

několik stovek spokojených diváků ze širokého okolí. 

Svou návštěvou nás poctil také senátor Jan Látka. Tento 

projekt byl podpořen z Dispozičního fondu Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS 

Česká republika  ̶  Svobodný stát Bavorsko 2014-2020. 

U příležitosti dožínkové slavnosti byla vydána fotografická publikace historických snímků 

zachycujících naše předky při zemědělských pracích. Pár výtisků této brožury máme ještě 

k dispozici na radnici.  
 

P O D R O B N Á  H I S T O R I E  M Í S T N Í C H  R O D Ů  
Obyvatelé Strážova a okolí budou mít již brzy 

jedinečnou příležitost dozvědět se více  

o historii své rodiny i svého domova. Na 

webových stránkách města lze nyní  

v sekci „Historie“ pod heslem 

„Najděte své předky" získat informace   

o obyvatelích jednotlivých domů. Data 

sahají až tři sta let nazpátek a díky nim 

zjistíte, kdo před vámi žil ve vašem domě, 

jak přišly jednotlivé chalupy ke svým 

jménům, jaké bylo povolání vašeho pradědečka, jak 

zemřel nebo z které vsi si přivedl nevěstu. Máte tedy k dispozici slušný základ pro tvorbu 

vlastního rodokmenu. Jde o výsledek mravenčí práce amatérského genealoga Vladimíra 

Strnada z Dubové Lhoty, který chtěl nejprve pouze lépe poznat svůj vlastní rod 

pocházející z Pocínovic, avšak genealogie jej natolik pohltila, že následovaly další obce 

z okolí. K dnešnímu dni již zmapoval téměř pět desítek pošumavských vsí, seznamy 

aktualizuje a uvítá každé doplnění či upřesnění, které mohou samotní obyvatelé 

poskytnout. Z našeho správního území jsou již k dispozici podrobná data následujících 

osad: České Hamry, Opálka, Lehom, Rovná a Strážov. Pokračovat bude nyní tento 

nadšený historik zpracováním údajů z matrik i pro další osady našeho správního území.  

D A L Š Í  Ú S P Ě C H Y  M L A D Ý C H  M Y S L I V C Ů  

V minulém čísle našeho 

zpravodaje jsme psali  

o úspěchu členů strážov-

ského přírodovědného 

kroužku, kteř í na  

okresním kole Zlaté  

srnčí trofeje převálcovali 

všechny své vrstevníky. 

Tři naše děvčata se na 

základě svých výsledků 

a zájmu zúčastnila ná-

rodního finále této sou-

těže, které se uskutečnilo 

až v dalekých Jesení-

kách. V konkurenci nejlepších přírodovědců z celé republiky naše zástupkyně opět 

ukázaly, že patří k nejlepším. Julie Denková ze Strážova skončila v mladší kategorii na 

osmém místě, Monika Matásková ze Splže byla šestadvacátá a Markéta Tomanová  

z Vitně jednatřicátá.  
 

 

 

❖ V oblasti realitního trhu bylo 

v uplynulých měsících na Strážovsku 

nebývale živo, neboť se prodalo něko-

lik významných nemovitostí. Novou majitelku má od léta letošního roku tvrz na 

Opálce. Prodaly se také dva lukrativní domy na šumavských samotách, které byly 

provozovány jako penziony. Konkrétně jde o brtskou Ameriku a samotu „u Hra-

bičkáře“ nedaleko Javoříčka.  

❖ V objektu strážovského zdravotního střediska začala podnikat nová společnost. Část 

prostor bývalé ordinace dětské lékařky si totiž pronajala firma HL PROJEKT s.r.o., 

jejímž jednatelem je strážovský rodák Ing. Josef Holub. Firma se zabývá projekční 

činností ve výstavbě.  

❖ Město Strážov se řadí k rekordmanům podaných žádostí o dotace Plzeňského kraje. Za 

posledních sedm let jsme podali více než šest desítek dotačních žádostí, přičemž 

úspěšnost jsme měli téměř osmdesátiprocentní. Všechny žádosti s sebou přináší 

velikou administrativní zátěž, přesto jsou získané prostředky významným 

pomocníkem při financování investičních i neinvestičních akcí města. Celkem jsme za 

toto období od kraje získali více než 6,5 mil. korun. 

❖ Dne 8. 10. 2018 bude v Místní knihovně ve Strážově v 9.00 hodin zahájen zimní 

semestr 2018/2019 Virtuální Univerzity třetího věku. Ve studijním programu "Svět 

okolo nás" bude probíhat semestrální kurz Včelařský rok. V kurzu se zájemci seznámí 

se základními činnostmi nezbytnými pro založení včelstva během celého včelařského 

roku. Přihlásit se mohou i noví posluchači. 

TŘI NAŠE ÚSPĚŠNÁ DĚVČATA 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92201&idc=5118640&ids=2271&idp=86339&url=http%3A%2F%2Fwww.letuska.cz%2F
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92452&idc=5118640&ids=1020&idp=88040&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fnabidka-prace


VZHLEDEM KE SKUTEČNOSTI,  

ŽE JIŘÍ FUCHS PŘERUŠIL 

PROVOZ POJÍZDNÉ PRODEJNY 

MASA A UZENIN, BUDE KAŽDÝ 

ČTVRTEK OD 13.30 HOD. 

ZAJIŠŤOVAT PRODEJ MASA  

A UZENIN ZE SVÉ POJÍZDNÉ 

PRODEJNY NA NÁMĚSTÍ VE 

STRÁŽOVĚ JIHOČESKÁ FIRMA 

JATKA HRADČANY. 

 

K Ů R O V E C  O B S A D I L  I  S T R Á Ž O V S K É  L E S Y  
Podobně jako na jiných místech České republiky nastala v lesích města 

Strážova kůrovcová kalamita. Dlouhotrvající sucho a oslabení zejména 

mělce kořenících smrků vytvořilo vhodné podmínky pro rozvoj 

dřevokazného hmyzu, v našich podmínkách hlavně lýkožrouta smrkového 

zvaného kůrovec. V současnosti při takto početném napadení kůrovcem již 

přestávají fungovat veškerá preventivní opatření v podobě lapačů, lapáků, 

insekticidních sítí, případně zpracování čerstvě napadených stromů 

s mechanickou či chemickou asanací. Zásadním problémem je nejednotný 

přístup k ochraně lesa před kůrovci u různých vlastníků lesa, kdy často 

nedochází ke zpracování a asanaci čerstvě napadených stromů. Pouhá 

těžba již opadaných smrků bez kůry, které už vývojová stadia kůrovců opustila, v ochraně 

před kůrovcem nic neřeší.  

Objem zpracování kůrovcového dříví letos zřejmě bude vyšší než běžná roční těžba určená 

pro naše městské lesy a v budoucnu, podle odborných předpokladů, budou ještě při 

suchém a nadprůměrně teplém počasí kůrovcové těžby narůstat. Přestože jsou 

zpracovatelské kapacity ještě dostatečně přístupné, hlavním faktorem je zajištění odbytu – 

prodeje dřeva. Úhrada za vytěžení dřeva a jeho soustředění na lesní skládku bez možnosti 

urychleného odvozu k prodeji na pilu (a to ještě za výrazně 

snížené ceny pilařských sortimentů dřeva) jsou pro vlastníka 

lesa jen dalším finančně zatěžujícím faktorem.  

S vytěžením kůrovcového dřeva a vzni-

kem holiny vzniká zákonná povinnost 

zalesnění. Zde nastává snad ještě větší 

problém než s kůrovcovou těžbou. Když 

už se podaří zajistit vhodné lesní sazenice 

a stále vzácnější pracovní síly na pěstební 

činnost, tak z důvodu sucha a vysokých 

teplot většina vysázených stromků hyne  

a obnova lesa se stává velice proble-

matickou.    

Aleš Potužák, lesník 

O B N O V E N Ý  O B R Á Z E K  U  Z A H O R Č I C  

Svatých obrázků bývalo po lesích na Strážovsku více. Většinou se 

jednalo o upomínku na nějakou tragickou událost, která se na tomto 

místě stala. Jeden takový obrázek dlouhou dobu visel na stromě na 

cestě ze Zahorčic do Blat. Pak zmizel a zůstalo jen pojmenování 

lokality „U Obrázku“. Teď jej správce městských lesů za pomoci 

Ing. Václava Bouberleho obnovil. Neznámý je nám však motiv, 

který naše předky k umístění obrázku vedl. Nevíte o tom někdo 

náhodou více? Budeme vděčni za každou bližší informaci. 

P O V E D E N Á  H A S I Č S K Á  S L A V N O S T  V  B R T Í  
Úžasná hasičská slavnost  

u příležitosti 95. výročí 

založení hasičských sborů  

v Brtí a v Horních Němčicích 

se uskutečnila 6. července na 

návsi v Brtí. Krátce po 

poledni zde byla sloužena 

mše svatá za místní hasiče  

a rodáky. Ihned poté byla 

odstartována ukázka hasičské 

techniky a zajímavá divácká 

soutěž. Do připraveného 

programu bohužel nepří-

jemně zasáhly rozmary 

počasí ve formě dešťové 

přeháňky, avšak i tak se 

akce vydařila.  

Podle brtských pamětníků 

se podobná sešlost na 

místní návsi od druhé 

světové války nekonala. 

Perfektní připravenost 

akce a hojná účast byly 

důkazem toho, že i malé vesnické sbory dokážou uspořádat krásné akce, které mají své 

nezaměnitelné kouzlo a přilákají širokou veřejnost.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ DRUŽSTEV 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 



 
✓ 3.9. 2018 začal nový školní rok 2018/2019 

V I. pololetí tohoto školního roku se bude realizovat oprava školní tělocvičny. Z tohoto 

důvodu budou hodiny TV v chladných měsících probíhat v sokolovně. Děkujeme 

Sokolům za vstřícné jednání a doufáme, že se tělocvična opraví co nejdříve. 

Během prázdnin jsme ve škole vybílili dvě třídy na I. stupni, ve kterých se vyměnilo lino  

a nainstalovaly se dvě nové tabule. Děkujeme zřizovateli za poskytnuté finanční 

prostředky. 

✓ Mateřská škola 

Po hlavních prázdninách má MŠ ve II. oddělení v šatně nový nábytek a lino. Dětem se tak 

esteticky vylepšilo prostředí v MŠ. 

V novém školním roce je v MŠ 47 dětí a od ledna se počet zvýší ještě o 2 děti. 

V novém školním roce se děti těší na předplavecký výcvik. 

Složení pedagogického sboru: vedoucí učitelka Zdeňka Kopecká, Hana Homolková, 

Martina Jiříková, Lenka Ben Amor, DiS. 

Provozní zaměstnanec: Milena Potužáková 

✓ Základní škola 

Základní školu v tomto školním roce navštěvuje 141 žáků, z toho jeden žák plní povinnou 

školní docházku v zahraničí. Žáci jsou ze Strážova a okolních vesnic, z Běšin, Kozí, 

Čachrova, Březí, Mochtína, Dešenic, Divišovic. 

Přivítali jsme 18 prvňáčků, které povede paní učitelka Mgr. Marie Kašová, ve třídě bude 

k dispozici pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami asistent pedagoga.  

✓ Školní družina 

V novém školním roce jsou otevřena dvě oddělení, přihlášeno je 56 účastníků. 

Pedagogičtí zaměstnanci ŠD: Jitka Jiříková, Petra Tomanová 

✓ Zájmové útvary 

Škola nabízí žákům od 2. ročníku tyto zájmové útvary: 2x paličkování (Jitka Jiříková), 

výtvarný (Jana Skalová), počítače (Bc. Jan. Adamec), přírodovědný (Milena Potužáková), 

aerobic (Marcela Dvořáková). 

Tereza Groesslová, DiS. vyučuje hru na hudební nástroje a zpěv. 

Ve škole vyučuje pan farář Potega nepovinný předmět náboženství.  

✓ Soutěže, které nás čekají 

Přespolní běh  

Turnaje ve florbale a fotbale 

✓ Projekty 

Projekt přeshraniční spolupráce základních škol „Hry bez hranic“. První setkání proběhne 

17. 10. 2018 v Janovicích nad Úhlavou, kde se sejdou družstva sedmi českých škol a čtyř 

německých škol. Tentokráte porovnají svoje síly v míčových hrách. Postupně se setkáme 

ještě 3 x, v lednu - únoru Hohenbogen – běžky, lyžování, v dubnu přespolní běh v Nýrsku 

a v červnu plavání v Lamu. Tento projekt je financovaný z dotace EU. 

✓ Volba povolání 

Návštěva ÚP Klatovy  

Akademie řemesel v Klatovech 

✓ Připravujeme: 

Divadelní představení  

Kurz bruslení a ledního hokeje 

Keramický kurz pro rodiče 

Školní exkurze 
Mgr. Šárka Rašková 

ředitelka Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace 
 

 

L E T O Š N Í  M I M O Ř Á D N Á  Ú R O D A  O V O C E  

Takovou úrodu švestek, jablek a dalšího ovoce už zahrádkáři 

dlouho nepamatují. Letošní sklizeň ovoce bude prý 

jedna z nejlepších za posledních mnoho let. 

Nejedna hospodyňka už má plné zuby zavařování, 

povidel a marmelád. Budete-li chtít přebytečnou 

úrodu prodat nebo si udělat lahodný mošt, zde 

jsou bližší informace.  

Výkup padaných jablek byl v Zahorčicích zahájen 

již na konci srpna. Vykupuje se každé pondělí, středu  

            a sobotu vždy odpoledne. V neděli pak po celý den. Veškeré bližší 

informace na tel. 739 507 345. 

Český zahrádkářský svaz Strážov zahajuje moštování ovoce ve své moštárně v suterénu 

zdravotního střediska. Moštovat se bude dle zájmu veřejnosti: 22. 9., 29. 9., 6. 10. a čtvrtý 

termín bude upřesněn, vždy od 8.00 hod. Zájemci, hlaste se u paní Aleny Preslové na tel:  

373 720 221 nebo 724 281 787.  


