;
30.10. – posezení u kávy
11. 9. – posezení u kávy

6.11. – bowling v Klatovech

19. 9. – zájezd na Šumavu

13.11. – posezení u kávy

25. 9. – posezení u kávy

20.11. – posezení u kávy

2.10. – zájezd - upřesníme

26.11. – setkání seniorů v sokolovně

9.10. – posezení u kávy

4.12. – posezení u kávy

16.10. – exkurze SŠZP Klatovy

11.12. – výstava v Klatovech

23.10. – posezení u kávy

18.12. – vánoční posezení

MYS LIVC I S I P Ř IP O MNĚ LI VÝ ROČ Í ZA LO ŽEN Í

30.10. – posezení u kávy

Současná podoba strážovské
myslivecké organizace
vznikla v roce 1979, kdy
došlo ke sloučení viteňského
a strážovského sdružení.
Symbolická svatba se
tenkrát konala na lovecké
chatě v Mladoticích, která
byla věnem nevěsty do
společné honitby.
Po čtyřiceti letech od této
události se myslivci rozhodli
toto výročí připomenout,
a proto uspořádali pro své
členy a příznivce příjemné
posezení spojené s promítáním historických fotografií.
Akce se uskutečnila ve stanu
před chatou v Mladoticích
v sobotu 24. srpna.
Připomínkou tohoto výročí
bude také myslivecká
výstava, která na radnici
proběhne během následujícího pouťového víkendu.

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)
MEZI OCENĚNÝMI MYSLIVCI BYL TAKÉ NEJSTARŠÍ
ČLEN SPOLKU JAROSLAV BERAN

11.12. – posezení u kávy
18.12.– vánoční posezení

RE KON ST RU KC E R A D N I C E BĚ ŽÍ P OD LE P L Á N U
Každý, kdo ve Strážově
občas chodí na náměstí, jistě
sleduje postup prací při
rekonstrukci radnice.
O letních prázdninách byla
dokončena montáž nového
krovu a nyní přišla na řadu
pokládka střešní krytiny.
Práce jsou díky realizačním
firmám Petra Mayera
a Miloslava Vítovce dobře
časově sladěny a vše
probíhá podle předběžného
časového plánu. V zimních
měsících by pak měly být
prováděny práce v interiéru
nově vzniklého podkroví.
Další významné investice
probíhají na druhém stupni
NA KROV JSME POUŽILI DŘEVO Z MĚSTSKÝCH LESŮ
základní školy. První
projekt, podpořený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, byl zaměřen na eliminaci
vlhkosti v tělocvičně. Smyslem akce bylo odstranění zdrojů vlhkosti, sanace poškozeného
zdiva a výměna oken. V tělocvičně ještě zbývá dokončit pokládku nového umělého
povrchu na podlahu, přičemž máme přislíbeno, že by mělo být vše hotovo na přelomu
září a října.
Navazující projekt se pak zaměřil na ostatní prostory v suterénu školy (šatny a další
zázemí). Na tyto práce jsme získali dotaci od Plzeňského kraje. Celou akci stavebně
realizovala firma Lesní stavby s.r.o. Nýrsko.
Současně byla také položena nová dlažba na chodníku při škole a upraven vjezd na školní
pozemek. Problémy s vlhkostí v tělocvičně přetrvávaly mnoho let. Pevně věříme, že
zvolený technologický postup byl správný, práce provedeny kvalitně a tělocvična bude
vhodným prostředím pro sportovní aktivity dětí. Celkově nás akce stála přes 3,2 mil.
korun, přičemž cca 30 % bylo hrazeno z dotačních prostředků.

FOTOGALERIE Z OSLAVY SDH OPÁLKA

Opálka
31. srpna 2019

KOŇSKÁ SOUTĚŽ V TĚŽKÉM TAHU

DRUŽSTVO DOMÁCÍCH
MLADÍ HASIČI Z VITNĚ

Na naši otázku z minulého kola soutěže
odpovědělo pouze pět čtenářů. Uvedená
nemovitost stojí na Patrasce, někteří ještě
upřesnili, že dům má čp. 10 a po chalupě se
tam říká „u Šimbeků“. Ze správných
odpovědí byla vylosována výherkyně –
Klára Denková z Kozí, která si může na
radnici vyzvednout 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. 85)
Uvedená nemovitost stojí v ..................................
OPÁLECKÉ CIKÁNKY JDOU DO BOJE
S OHNĚM

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
A NÁSTUP DRUŽSTEV

Jméno: ...........................................................

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

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

SOUTĚŽ PRO MLADÉ CESTOVATELE

Vážení spoluobčané!

Letos jsme již potřetí vyhlásili
letní prázdninovou soutěž pro děti
do patnácti let. K účasti stačilo
poslat klasický pohled z výletu,
dovolené či letního tábora. Třem
vylosovaným autorům pozdravů
jsme slibovali pěkný dárek.
Celkem nám přišly pohledy od
více než tří desítek dětí.

Mám upřímnou radost ze všeho, co se na
Strážovsku podaří zrealizovat. A nemusí to stát statisíce či dokonce miliony. Příkladem je
nové odpočinkové místo při silnici ze Strážova do Lehomi. Dobrá myšlenka spojená
s nápaditou realizací přinesla své ovoce. Mnoha lidem se obnovený pramen doplněný
vkusným dřevěným mobiliářem líbí a mají z něj radost. Místo je hojně využíváno turisty
i místními k odpočinku a relaxaci, a to byl hlavní záměr celého díla. V neposlední řadě je
v této souvislosti potřeba poděkovat majitelům pozemku – bratrům Františkovi a Karlovi
Jandovým, kteří se k našemu záměru postavili velice vstřícně. Na zimní měsíce budou
dřevěné prvky uklizeny a pramen „zazimován“. S prvními jarními slunečními paprsky se
pak vše vrátí zpět.

Některé pozdravy k nám doputovaly i ze
zahraničí, například z Vídně či Řecka.
Radost jsme však měli ze všech, ať již přišly
z letního tábora či výletu na Šumavu.
Vylosování výherců proběhne o strážovské
pouti v neděli od 15.00 hod. na náměstí, kde
bude v ten čas vyhrávat dechová kapela.
Přijďte určitě! Na odměny se totiž mohou
těšit všichni účastníci soutěže.

ZIMNÍ VEČERY NA CESTÁCH PO SVĚTĚ
Zimní večery bývají dlouhé, a tak trochu i nudné. Pojďme
si je tedy zpříjemnit sérií cestovatelských přednášek, které
jsme pro vás připravili. V obřadní místnosti strážovské
radnice se během třech zimních měsíců vystřídá trojice
cestovatelů. Každá přednáška bude jiná, každá bude mít
své osobité kouzlo. Zároveň se dozvíte mnoho zajímavostí
a perliček, které v žádném knižním turistickém průvodci
nenajdete.
středa 16. října 2019 od 18.00 hod.
Ing. Jan Švojgr z Nýrska – Rusko za Uralem
středa 13. listopadu 2019 od 18.00 hod.
Ing. Miroslav Jiřík, Ph.D. ze Strážova – Půl roku v Římě
středa 11. prosince 2019 od 18.00 hod.
Emil Kintzl z Kašperských Hor – Lyžování na Šumavě

Stejnou radost mám, když o prázdninových měsících přijedou do Strážova cizí lidé, kteří
tráví na Šumavě svoji dovolenou. Když někteří přijdou na radnici a pochválí upravenost
a vzhled našeho městečka, to vždy zahřeje na duši, neboť člověka potěší, když od lidí
z druhého koutu republiky slyší pochvalná slova na náš Strážov. Vždyť na co jiného by měl
být člověk pyšný, než na svoje rodiště a místo, kde žije.
Blíží se podzimní pouť, která je ve Strážově tradičně spojena s mnoha doprovodnými
akcemi. Na jejich pořádání se podílí desítky dobrovolníků a členů místních spolků. Jsem
za to vděčný, neboť jejich prezentace obohacuje pouťový víkend. Vše je připraveno,
program nachystán a teď už chybí jediné – aby nám přálo počasí a účastníci pouťového
veselí si vše užili a pobavili se.
Ing. Josef Rousek

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

POZVÁNKA NA UDÁLOST - SVATOVÁCLAVSKÝ VÍKEND

OTEVŘENÝ ATELIÉR S DUŠÍ VE VESELÍ U JANOVIC
Srdečně zvou:
➢ Jarka Papežová ̶ výstava obrazů a uměleckých aranžmá, malířský workshop
Tajemství akvarelu
➢ Pavla Lankusová ̶ výstava fotografií, vintage fotokoutek pro návštěvníky
➢ Radka Grösslová ̶ výstava perníků, ukázka zdobení perníků
➢ Petra Johansson ̶ výroba šperků
Kdy: víkend 28. ̶ 29. 9. 2019, 14.00 ̶ 20.00 hod.
Kde: Ateliér s duší Veselí 7, Janovice nad Úhlavou ̶ vstup zdarma

PODZIMNÍ SBĚR ODPADŮ BUDE 26. ŘÍJNA
Svoz nebezpečného a elektro odpadu bude proveden v sobotu 26. října 2019
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 26. října 2019 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: 13. 9., 27. 9., 11. 10. a pak již opět každý týden.
Od roku 2020 mají všechny obce povinnost zajišťovat oddělený sběr jedlých olejů
a tuků od občanů. V současnosti tyto odpady ve většině obcí končí v kanalizaci, kde
způsobují zbytečné škody. Oleje z kuchyní jsou přitom cennou surovinou, neboť se po
vyčištění hodí například pro výrobu biopaliv nebo maziv a část mohou zpracovat také
bioplynové stanice. Pro tento účel jsme již nyní na sběrném místě u kontejnerů u školy
umístili speciální popelnici, kam můžete v uzavřené lahvi ukládat všechny rostlinné
fritovací oleje a tuky z kuchyní. Do sběrné nádoby však v žádném případě nepatří
motorové minerální oleje a nebezpečná maziva.

KOLUMBÁRIUM BUDE ROZŠÍŘENO O 18 SKŘÍNĚK
Stavba kolumbária, neboli
skříněk na ukládání pohřebních uren, byla na strážovském hřbitově realizována v letech 1988-89.
V současné době jsou již
téměř všechna místa obsazena, proto bylo rozhodnuto o rozšíření této stavby.
V urnovém háji pod hřbitovem bude vybudováno
dalších 18 skříněk. Akci
s celkovými náklady téměř
500 tisíc korun provádí
STAVBA BYLA ZAHÁJENA V SRPNU
k lato v sk é k am en ic tv í
Václava Krále. Práce by měly být dokončeny nejpozději do června příštího roku. Poté
přijde na řadu oprava všech stávajících skříněk, které za těch třicet let také hodně zchátraly
a zasluhují rozsáhlejší zásah odborníků.

M ÍS TN Í SO KO L OV NA P R OŠ LA RE KON ST RU KC Í

NOVÁ TOPNÁ TĚLESA VČETNĚ ROZVODŮ

Během letošního léta prošla sokolovna celkem
rozsáhlou rekonstrukcí. Hlavním bodem
rekonstrukce byla kompletní výměna radiátorů
a příslušných rozvodů otopné vody. Tato topná
PŮVODNÍ LITINOVÉ RADIÁTORY
soustava v místní sokolovně sloužila více jak
45 let a pamatovala ještě parovodní systém vytápění. I když byla později upravena na
horkovodní topení, účinnost vytápění nebyla uspokojivá. K tomu se s přibývajícím časem
množily nejrůznější defekty prodražující celý provoz budovy a ani z estetického hlediska
nesplňovalo původní řešení kritéria dnešní doby. Od provedené rekonstrukce si všichni
slibujeme nejen mnohem efektivnější způsob vytápění, ale také budoucí možnost napojení
na ekologicky i provozní náročností příhodnější tepelný výměník vzduch-voda, čemuž byl
od začátku projekt uzpůsoben. Tuto rekonstrukci provedl Ladislav Šnejdar.
Během rekonstrukce mimo jiné došlo i k celkové obnově interiéru budovy. Přibylo nové
okno na schodišti vedoucím k balkonu, pro větší zdroj přírodního světla. Toto okno bylo
darem od Ladislava Šnejdara, za což jsme velice vděční. Zdi byly očištěné od prachu
a kouře spojených s mnoha lety kulturního provozu. Zároveň byly také čerstvě
vymalovány Stanislavem Kopeckým, čímž se prostor prosvětlil. Účel celé rekonstrukce
bylo zajištění provozuschopnosti budovy pro nadcházející léta a doufáme, že ji budoucí
návštěvníci ocení.
Velký dík za celou rekonstrukci patří Ladislavu Šnejdarovi, Stanislavu Kopeckému
a všem dobrovolníkům z řad členů Sokola pod vedením Věry Rysové.
Za TJ Sokol Strážov F. Muchka, R. Kalista

STRÁŽOVSKÁ POUŤ ̶ 14. A 15. ZÁŘÍ 2019
➔ 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. V obřadní síni radnice zároveň letos hostuje fotografka Pavla
Lankusová ze Zahorčic. Na velkoformátových černobílých fotografiích představuje výběr
z portrétů, krajin, zátiší a především z dokumentární tvorby. Barevnou náladu vnesou akrylové
a akvarelové malby Jarky Papežové z Veselí u Janovic, na jejíchž obrazech rozkvétají
záplavy vlčích máků, kopretin a dalších lučních květů. Společná výstava je plná emocí
a nádherných barev.
➔ 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 prvním patře radnice bude probíhat myslivecká výstava. Místní myslivecký spolek
v letošním roce oslavuje 40 let od sloučení MS Strážov a MS Viteň a při této příležitosti je pro
širokou veřejnost připravena zajímavá výstava o historii i současnosti strážovské myslivosti.
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 bude probíhat misijní jarmark. Těšit se můžete na výrobky
dětí z Misijního klubka, na sušenky sv. Hildegardy, na misijní výstavu a další materiály.
Jarmark bude otevřený v sobotu od 13.00 do 15.00 hod. a v neděli od 10.00 do 17.00 hod.
Výdělek z této akce bude zaslán na Papežské misijní dílo dětí.
➔ 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.
➔ 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.
➔ 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.
➔ Sbor dobrovolných hasičů pořádá 10. kolo Pošumavské hasičské ligy v požárním útoku
“O pohár starosty města Strážov“. Slavnostní zahájení a nástup je v sobotu od 13.00 hod. na
hasičském cvičišti.
➔ V neděli se uskuteční mše svatá v kostele sv. Jiří. Začátek je v 11.30 hod. Mši bude
celebrovat nový generální vikář plzeňského biskupství P. Mgr. Jakub Holík.
➔ V neděli od 13.00 do 16.00 hod. bude na náměstí vyhrávat sušická kapela „Solovačka“.
Přijďte posedět a poslechnout vystoupení této známé dechové kapely, jejíž repertoár je
postaven na české dechovce a písních o Šumavě. Možná dojde i na tanec. V průběhu přestávky
Solovačky vystoupí od 14.00 hod. na náměstí klatovská taneční skupina MINI DOLLS. Od
15.00 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 Lub.
Mužské „áčko“, které je v současné době na prvním místě okresního přeboru, se utká v neděli
od 16.00 hod. s týmem Sokola Měčín.

VYDAŘENÁ HASIČSKÁ SLAVNOST NA OPÁLCE
Sbor dobrovolných hasičů Opálka je
nejmladším hasičským sborem v našem
obvodu. V letošním roce si opálečtí
připomínají 70 let od založení a při této
příležitosti uspořádali v sobotu 31. srpna
hasičskou slavnost spojenou s netradiční
soutěží. Požární útok byl totiž zpestřen
překážkovou dráhou, kdy celý tým probíhal
úzkými dveřmi, které si předtím museli
hasiči odemknout. Akce se kromě domácích
zúčastnily jednotky ze Zahorčic, Rovné,
Vitně a Horních Němčic. Viteňští navíc
přijeli také se svými dětskými družstvy.
Atmosféru již na úvod odlehčily členky
domácího sboru převlečené za cikánky.
V podobném duchu pak probíhala celá
soutěž a následná taneční zábava. Do
pozdních nočních hodin vyhrávala kapela
BK Band. Fotoreportáž z této vydařené akce
přinášíme na jiném místě našeho zpravodaje.

JEDNÍM Z ÚČASTNÍKŮ BYLI TAKÉ
HASIČI Z HORNÍCH NĚMČIC

Ostatní vyučující: Mgr. Kodymová, Mgr. Schovancová, Mgr. Chobotová, Mgr. Gajdušek,
Mgr. Rašková
Všichni naši pedagogičtí pracovníci ZŠ i MŠ jsou kvalifikovaní.
Provozní zaměstnanci: Stanislav Plincelner, Milada Maxová, Marie Sádlíková

✓ Mateřská škola
V novém školním roce je v MŠ přihlášeno 42 dětí a od ledna se počet zvýší ještě o 8 dětí.
Provozní doba MŠ od 6.15 – 16.15 h.
Složení pedagogického sboru:
I. oddělení - vedoucí učitelka Zdeňka Kopecká, Irena Vaňkátová, DiS.
II. oddělení - Hana Homolková, Martina Jiříková, asistent pedagoga Martina Nováková
Provozní zaměstnanci: Milena Potužáková, Stanislav Plincelner

✓ Školní jídelna
Velké změny nastaly ve školní jídelně. Díky dotacím, o které požádal zřizovatel školy,
jsme získali finanční prostředky na nákup nové elektrické pánve a dalšího vybavení, které
je nutné pořídit.
Vedoucí školní jídelny: Markéta Fürbacherová
Vedoucí kuchařka: Štěpánka Mundlová
Kuchařky: Marie Hotovcová, Lucie Havlíková
Pomocná kuchařka: Radka Chalušová
Děkuji vedoucí ŠJ za její aktivní přístup při zavádění nových systémů a vybavení.

SKOTSKÝM HRÁM
NEPŘÁLO POČASÍ

✓ Poděkování – sponzorský dar
Děkujeme Kovodružstvu v. d. Strážov za zakoupení regálů do naší školní jídelny. Moc si
toho vážíme.

✓ Školní družina

V sobotu 10. srpna 2019 měli Strážováci
unikátní příležitost zhlédnout skotské
neboli horalské hry, které stejně jako kilt,
skotské dudy a whisky patří ke
kulturnímu dědictví Skotska.

V novém školním roce jsou otevřena dvě oddělení, přihlášeno je 49 účastníků zájmového
vzdělávání.
Provozní doba ŠD od 7.00 – 7.35 h, 11.25 – 15.30 h
Pedagogičtí zaměstnanci ŠD: Jitka Jiříková, Petra Tomanová

✓ Zájmové útvary

Klání těch nejlepších borců z celé
republiky se uskutečnilo na prostranství
naproti koupališti. Akci stylově zahájil
nástup s tradičním skotským dudákem.

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 Matějková), gymnastika (Radka Denková), Němčina pro I. stupeň
(Marcela Honzíková), Angličtina pro I. stupeň (Mgr. Simona Hlomová), Literární čtení
v angličtině pro II. stupeň (Mgr. Hana Bělová).
Jelikož je paní Tereza Groesslová, DiS. na mateřské dovolené, výuka hry na hudební
nástroje a zpěv nebude uskutečňována.
Ve škole vyučuje od září pan farář Mgr. Potega nepovinný předmět náboženství.

Muži ve skotských sukních pak závodili
v hodu kládou, vrhu kamenem do dálky
i do výšky a mnoha dalších zajímavých
disciplínách.
Akci bohužel vůbec nepřálo počasí, kdy
po celý den vydatně pršelo, avšak
závodníci si s tím hlavu nelámali
a pochvalovali si, že i počasí bylo „pravé
skotské“. Ve Strážově se jim líbilo
a předběžně přislíbili, že se k nám příští
rok opět vrátí.

V novém školním roce přeji dětem a žákům naší školy mnoho úspěchů a všem
zaměstnancům pevné zdraví a trpělivost při plnění pracovních povinností. Děkuji
všem za přípravu nového školního roku.
SKOTSKÝ DUDÁK

Mgr. Šárka Rašková
ředitelka Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace

✓

2. 9. 2019 začal nový školní rok 2019/2020

SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

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, Dešenic. Přivítali jsme 11 prvňáčků, které povede paní učitelka
Mgr. Simona Hlomová, ve třídě bude k dispozici pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami asistent pedagoga paní Jana Skalová. Těší nás, že máme opravenou tělocvičnu
a hodiny tělesné výchovy budou probíhat ve vyhovujících podmínkách. Během prázdnin
jsme ve škole nezaháleli, vybílily se dvě třídy na II. stupni, ve kterých se zároveň
rekonstruovalo osvětlení a nainstalovaly se nové tabule. Novou tabuli se podařilo zajistit
i pro V. třídu. Děkujeme zřizovateli za poskytnuté finanční prostředky.

✓ Složení pedagogického sboru:
I. tř. ̶ Mgr Simona Hlomová, asistent pedagoga Jana Skalová
II. tř. ̶ Mgr. Marie Kašová, asistent pedagoga Radka Denková
III. tř. (3., 4. roč.) ̶ Mgr. Hana Kalivodová
V. tř. ̶ Mgr. Josef Baštář, asistent pedagoga Mgr. Helena Baštářová
VI. tř. ̶ Mgr. Lubomír Hofman, asistent pedagoga Marcela Matějková
VII. tř. ̶ Mgr. Hana Ulrychová, asistent pedagoga Petra Tomanová
VIII. tř. ̶ Mgr. Jana Pangerlová
IX. tř. ̶ Mgr. Hana Bělová

RYCHLÝ ZÁNIK ŽIDOVSKÉ OBCE VE STRÁŽOVĚ
Rozvoj železnic v našich zemích, datující se od poloviny 19. století způsobil netušený
převrat v dosavadním průmyslovém a obchodním podnikání. Nezadržitelně klesal význam
stávajících silnic, obchodních cest a zemských stezek. Navždy zašla formanská sláva.
Obchod začal se ubírat novým směrem, který jasně udávaly nově budované železniční
tratě. Ty staly se tepnami obchodu a města při nich ležící šla vstříc netušenému vzrůstu
a rozvoji. Staré komunikační cesty postupně odumíraly a s nimi i obce na nich ležící.
A tento smutný osud tehdy částečně potkal i živý a kvetoucí do té doby Strážov. Přes
všechny snahy místních činitelů vedeny byly obě regionální železniční tratě mimo
Strážov. Jihočeská spojovací dráha Brno ̶ Domažlice, stavěná v roce 1886 ̶ 87, přestože
původně byla trasována přes Strážov, vedena posléze velkou oklikou přes Klatovy na
Domažlice a Strážovu se vyhnula. Rovněž druhá železniční trať Plzeň ̶ Železná Ruda
minula Strážov. A tak se ocitl Strážov nepřízní osudu mimo železniční spoje, což mělo
pak přirozeně neblahé následky pro další rozvoj.
Toto odříznutí Strážova nejhůře nesli strážovští židé, kteří se převážně živili obchodem.
Protože viděli veliké možnosti a výhody, které se otvíraly v oboru průmyslu a obchodu
ve městech a místech při drahách, opouštějí rodný Strážov a stěhují se do měst.
Hned po roce 1860, kdy se dostalo židům u nás plné občanské rovnoprávnosti a mohli
svobodně volit své povolání, svobodně se ženit, volně se stěhovat, zakupovat půdu i domy
atd., rozletěl se skoro všechen židovský dorost ze Strážova do širého světa. Po mladé
generaci začala opouštět Strážov i generace starší, rodina za rodinou. V roce 1848 žily
ve Strážově více než čtyři desítky židovských rodin. V letech 1855 ̶ 60 byla ve Strážově
židovská komunita tak silná, že každý pátý člověk byl žid. Následkem pokračujícího
vystěhovalectví bylo však ve Strážově v roce 1894 už jen jedenáct židovských rodin
o 45 členech. Během dalších let vystěhovaly se ze Strážova všecky židovské
rodiny až na jednu ̶ rodinu Karla Feigla.
Strážovským židům ̶ vystěhovalcům ve
světě štěstí většinou přálo a dosáhli
významných postavení. Mezi původními
strážovskými rodáky bychom později
našli významné pražské obchodníky
a průmyslníky. Někteří dokonce přesídlili
až za oceán. Strážovský rodák Leopold
Štádler byl bankéřem v New Yorku.
Tak zanikla židovská osada ve Strážově
po šestisetletém trvání. Židovské domy
ZDE VE STRÁŽOVĚ POSLEDNÍ ŽIDOVSKÁ
následkem vystěhování židů ze Strážova
RODINA PROVOZOVALA KOŽELUŽNU
přešly do křesťanských rukou.

DALŠÍ ÚSPĚCHY MLADÝCH MYSLIVCŮ
Velký požár, jehož obětí staly se i tři lidské životy vypukl ve čtvrtek dne
24. t. m. o 11. hod. večer v obecní, poblíž lesa se nalezající a vodní silou hnané
pile v Němčicích u Strážova. Jedině pilař Mužík se zachránil. Manželka pilaře,
jejich 12letý syn a 6letá dcera nalezli v plamenech svůj hrob. Soudí se, že požár
byl zúmyslně ze msty neb jiné příčiny založen. K těžce popálenému pilaři
Mužíkovi a dítěti jeho povolán p. MUDr. J. Vogltanz z Čachrova.
Plzeňský obzor – 29. července 1902
Pozn.: To však nebyl konec celé němčické tragédie. Třetí dítě bohužel zemřelo
na popáleniny za dva dny po požáru a pilař o měsíc později na infarkt.

Dnešní mladá generace už možná ani nezná význam slova – „odvod“, přestože to býval
v minulosti důležitý mezník života každého dospívajícího muže. Jednotlivé ročníky
mladých chlapců se proto často při odvodu na vojnu nechávaly společně fotografovat na
památku. Dnes přinášíme fotografii, která je vzpomínkou na společný odvod mladíků
narozených v roce 1946. Horní řada zleva: Milan Bouberle, Karel Toman, Zdeněk Paveza,
Jaroslav Toman, Alois Fürbacher, Karel Liška, Jan Denk a Václav Vaněk. Dolní řada
zleva: Zdeněk Jiřík, Miroslav Strasser, Josef Trčala, předseda MNV Karel Lenc, Josef
Škach a Jaroslav Bouberle.

Každoročně na stránkách
našeho zpravodaje obsáhle
informujeme o mimořádných
úspěších členů strážovského
přírodovědného
kroužku.
Strážováci také letos na
okresním kole Zlaté srnčí
trofeje s přehledem porazili
všechny své vrstevníky. Tři
naše děvčata se na základě
svých výsledků a zájmu
zúčastnila národního finále
této soutěže, které se letos
uskutečnilo v jižních Čechách. V konkurenci nejTŘI NAŠE ÚSPĚŠNÁ DĚVČATA
lepších z celé republiky naše
zástupkyně opět prokázaly excelentní přírodovědné znalosti ̶ Markéta Tomanová z Vitně
byla osmnáctá, Monika Matásková ze Splže devatenáctá a Julie Denková ze Strážova
skončila na 24. místě.
❖ Mimořádný svatební boom zažívá
v současné době Strážovsko. V našem
správním území se za prvních devět
měsíců letošního roku uskutečnilo již sedm svatebních obřadů. Podobného počtu
svateb zapsaných ve strážovské matriční knize bylo dosaženo naposledy v roce 1979.
Více než polovina letošních obřadů navíc probíhala na vyhlídce na Vinném vrchu,
která se tak stává velmi oblíbeným místem pro uzavírání manželských svazků. Díky
množství rýže, která tam po svatebčanech zbývá, možná již brzy nad Strážovem
vyroste rýžové pole.
❖ Oproti loňskému roku, kdy byla u nás téměř rekordní úroda ovoce, je letošek v této
rovině mnohem chudší. Hlavní příčnou jsou mrazy, které nás postihly na přelomu
dubna a května. Proto v letošním roce nebude místní organizace Českého
zahrádkářského svazu zajišťovat tradiční moštování ovoce.
❖ Další oblíbené setkání rodáků připravují v Zahorčicích. To letošní se uskuteční
v sobotu 28. září 2019 od 14.00 hod. v tamní hasičské klubovně. Přihlášky přijímá
Karel Liška na tel. 723 172 784 nejpozději do 20. září.

ŠESTAČTYŘICÁTÝ ROČNÍK NA SPOLEČNÉ FOTOGRAFII PŘI ODVODU

❖ Také letošní léto je spojeno s hasičskými soutěžemi. Na strážovském náměstí proběhl
v polovině srpna další ročník soutěže Železný hasič ve vytrvalostním a silovém
víceboji. Jediným domácím zástupcem byl Lukáš Kiesenbauer. Díky SDH Zahorčice
se navíc v letošním roce po letech do Strážova vrátila Západočeská hasičská liga.
Nejlepší týmy z celého Plzeňského kraje v rámci 7. kola této ligy předvedly první
srpnovou sobotu na hasičském cvičišti ve Strážově soutěž v požárním sportu.

