
NA STARTU MUSELI VŠICHNI SOUTĚŽÍCÍ PROKÁZAT  
MANUÁLNÍ ZRUČNOST S MALÝMI MATIČKAMI A ŠROUBY 

DALŠÍ PŘEDSTARTOVNÍ RITUÁL V PODÁNÍ NEJLEPŠÍ 
ŽENSKÉ DVOJICE 

BETLÉM NEJLÉPE VYNIKNE PŘI VEČERNÍM OSVĚTLENÍ 

CELKEM 317 NÁDHERNĚ OZDOBENÝCH PERNÍČKŮ Z 18 KG PERNÍKOVÉHO TĚSTA 

ČTVRTÝ ROČNÍK NOČNÍHO ORIENTAČNÍHO BĚHU  
Ani při čtvrtém ročníku 

nočního orientačního 

běhu se nic nezměnilo. 

Otec a syn Preslovi 

nedali soupeřům šanci  

a opět s přehledem 

zvítězili. Tentokrát se 

akce, kterou tradičně 

pořádá Zbyněk Vítovec 

s přítelkyní Dášou Šlei-

sovou, uskutečnila ve 

čtvrtek 27. října. Téměř 

tři desítky běžců se ve 

tmě vydaly hledat kon-

trolní stanoviště smě-

rem na Zahorčice, 

Opálku a Rovnou, při-

čemž start i cíl byl 

v hostinci na hřišti. Trať 

měřila okolo sedmi 

kilometrů. Nejrychleji 

běželi a nejlépe úkoly 

splnili Petr a Aleš Pres-

lovi. Druhé doběhly 

Lenka Kalivodová s Pet-

rou Jankovou a na třetím 

místě skončili manželé 

Simona a Václav Pres-

slovi z Klenové, kteří 

běželi společně s šesti-

letým synem Vojtou. 

Veliký dík za vydařenou 

akci patří pořadatelům.  
 

 

 
 

 

STRÁŽOVSKÝ PERNÍKOVÝ BETLÉM 
 

Strážov má další uni-
kát. Je jím obrovský 
perníkový betlém, 
který mohou občané  
i návštěvníci města 
obdivovat vystavený 
na náměstí. V proskle-
ném kiosku autobuso-
vé zastávky se nachá-
zí nádherně uspořáda-
ný betlém složený  
z 317 perníčků. Au-
torkou je perníkářka 
Radka Grösslová z Ja-
novic. Vyrobila jej 
z osmnácti kilogramů 
perníkového těsta a kromě tradičních postav zde můžete obdivovat z perníku vytvořené 
siluety strážovských domů a významných staveb, kterým dominuje kostel a radnice. 
O novém strážovském betlému informoval mimo jiné také Český rozhlas. Nejlépe perní-
ková krása vynikne při večerním osvětlení. 



FOTOGALERIE Z TENISOVÉHO TURNAJE 
 

 
 
 
 
 

SOKOLSKÉ HŘIŠTĚ VE STRÁŽOVĚ 
3. září 2016 

foto: Jindřich Schovanec 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Na naši otázku z minulého kola 
soutěže odpovědělo šest čtenářů 
včetně kolektivu pracovníků 
Kovodružstva a všichni správně 
napsali, že nemovitost stojí ve 
Vítni. Někteří ještě upřesnili, že 
dům má čp. 5 – „u Holubů“. Ze 
správných odpovědí byla vyloso-
vána výherkyně – Julie Denková 
ze Strážova, která si může na 
radnici vyzvednout slíbenou 

odměnu. Máte-li chuť se zúčastnit dalšího pokračování soutěže, stačí vyplněný kupón 
vhodit do konce ledna do schránky v průjezdu radnice. 

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

SOUTĚŽNÍ KUPÓN  (OBČASNÍK Č. 74) 
 

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

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

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

GRATULACE VÍTĚZŮM 

DIVÁCI NAPJATĚ SLEDUJÍ VÝVOJ UTKÁNÍ 

VÍTEŇ ÚSPĚŠNĚ REPREZENTOVAL 
ZDENĚK SOUKUP 

SPOLEČNÉ FOTO NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH PÁRŮ 



ROZHLASOVÝ REPORTÉR ZPOVÍDÁ ŠACHISTY 

REPORTÁŽ Z OPÁLECKÉHO ŠACHU VYSÍLAL I ROZHLAS 
Opálečtí šachisté se poje-
denácté sešli ve dnech  
25. a 26. listopadu 2016. 
V pátečním programu byl 
ze dvou zúčastněných 
školáků úspěšnější Filip 
Klátil. V sobotu turnaj 
absolvovalo šest aktivních 
hráčů a jeden reportér 
Českého rozhlasu Plzeň, 
takže kromě pěkných  
a napínavých her vznikla  
i rozhlasová reportáž  
o našem turnaji. V základ-
ní skupině hlavního turna-
je se nejvíce dařilo Karlu 
Pretlovi a Pavlu Rouskovi, když porazili všechny své soupeře a vzájemně remizovali. Oba 
zmiňované však ve vyřazovací části přehrál Miroslav Barák a zaslouženě obhájil vítězství. 
Stříbro bral Karel Pretl a bronz Václav Janda. 
 

PŘIPRAVUJE SE PROJEKT NA NOVÝ MOST V KÁCLINKU  

V minulém čísle našeho zpravodaje jsme rozebírali problematiku povodní a přívalových 
dešťů. Jedním z největších problémů Strážovska je v této souvislosti nízká průtočná kapa-
cita mostu v Káclinku, který je majetkem Plzeňského kraje. Na základě naší opakované 
žádosti nám v srpnu letošního roku Správa a údržba silnic Plzeňského kraje oznámila, že 
most přes Strážovský potok bude zařazen do plánu projektů v příštím roce, aby realizace 
stavby byla možná v roce 2018-20. Je to velice příznivá zpráva a významný posun při 
řešení povodňové situace v této lokalitě.  
 
 

ODPADY ZŮSTÁVAJÍ, VODNÉ SE ZVÝŠÍ MINIMÁLNĚ 
Zastupitelstvo města projednalo na svém prosincovém zasedání ceny vodného, stočného  

a výši poplatků za odpady pro rok 2017. V nezměněné výši zůstává místní poplatek za 

odpady, kdy trvale bydlící občané zaplatí 500 Kč za osobu a majitelé rekreačních nemovi-

tostí 600 Kč za objekt. Nezměněn zůstává také poplatek ze psů. K mírnému zdražení dojde 

u vodného a stočného. V obcích, kde vodohospodářskou infrastrukturu provozuje Vodo-

spol Klatovy, bude cena vody 34,47 Kč za m3. Stočné ve Strážově bude také pro rok 2017 

mírně zvýšeno na 22,29 Kč/m3. Vodné v Zahorčicích, Vítni a Horních Němčicích zůstává 

na 23 Kč za m3. Připomínáme, že místní poplatky jsou splatné do konce března. 
 
 
 

Vážení spoluobčané! 

Dovolte mi, abych dnes touto cestou poděkoval 

několika našim obyvatelům, kteří se v souvislosti 

s probíhajícími investičními akcemi byli ochotni vzdát části svého majetku ve prospěch 

rozšíření veřejných ploch. Již při projektování nové místní komunikace od náměstí 

k sokolovně nám vyšla vstříc paní Anna Jablonská spolu s dcerou Danou Jozífovou, když 

přislíbily, že jsou ochotny vzdát se části svého dvorku ve prospěch rozšíření cesty a vybu-

dování smysluplných chodníků. Při vlastní realizaci akce se nám navíc na druhé straně 

podařilo domluvit s manželi Jaroslavem a Janou Kolorosovými, že i oni souhlasí 

s ubouráním části jejich zdi, aby zde mohl být rozšířen chodník. Ne všude to je možné, ale 

myslím, že zde díky této vstřícnosti vznikl komfortní úsek cesty s chodníky. 

S podobnou vstřícností jsme se setkali i u manželů Zdeňka a Lenky Sýkorových, když městu 

věnovali velkou část své předzahrádky u č. p. 86. Na nově vzniklém prostranství před 

hasičskou zbrojnicí jsme tak mohli vybudovat tři nová parkovací místa a rozšířit prostor 

pro bezproblémový výjezd hasičských vozidel. Za každé nově vzniklé parkovací místo  

u zdravotního střediska jsme moc vděční, nehledě na to, že celý prostor byl vkusně upraven. 

Rád bych všem výše uvedeným občanům ještě jednou poděkoval nejen jménem svým, ale 

hlavně jménem města. Vždyť město není pár zastupitelů, kteří se snaží o zlepšení života ve 

Strážově, město jsme v tomto případě my všichni, kteří cesty a parkoviště využíváme. 

Vánoční svátky a konec roku se nezadržitelně blíží, proto mi dovolte, abych Vám všem 

popřál klidné prožití Vánoc a do nového roku hlavně pevné zdraví. Ať se nám všem na 

Strážovsku daří a společně dobře žije. 

Ing. Josef Rousek 
 

SENIOŘI SE SEŠLI V SOKOLOVNĚ 
Každoročně na 
začátku prosince 
zve město své 
seniory na před-
vánoční setkání do 
místní sokolovny. 
Ani rok 2016 
nebyl výjimkou. 
Téměř dvě stovky 
důchodců se sešly 
v sále místní soko-
lovny při bohatém 
programu, který 

zahájilo vystoupení žáků místní mateřské a základní školy. K tanci a poslechu pak vyhrá-
vala oblíbená Malá muzika Nauše Pepíka. 
 

NA SETKÁNÍ SENIORŮ VŽDY VLÁDNE DOBRÁ NÁLADA 



PPARKOVACÍ STÁNÍ U ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA 

Dlouhodobě se snažíme řešit situaci 
s parkováním u zdravotního středis-
ka. Nyní se nám podařilo vytvořit 
další tři nová parkovací stání přímo 
před vchodem do objektu. Díky 
vstřícnosti manželů Sýkorových, 
kteří na stavbu věnovali část po-
zemku své předzahrádky, zde mohla 
vzniknout tři nová parkovací stání  
a rozšířen byl také výjezd z garáží 
hasičské zbrojnice. Stavbu s cel-
kovými náklady cca 300 tisíc korun 
provedla společnost JPS Optimum. 

 

T E L E F O N N Í  B U D K A  B U D E  O D S T R A N Ě N A  
V blízké době bude ze strá-
žovského náměstí natrvalo 
odstraněn veřejný telefonní 
automat. Výše uvedený krok 
vyplývá z rozhodnutí provo-
zovatele tohoto zařízení, což 
je společnost O2. Musíme 
však přiznat, že v poslední 
době je telefonní budka 
využívána minimálně. 
V průměru jsou zde usku-
tečňovány pouze čtyři hovo-
ry měsíčně. Zkrátka je dnes 
jiná doba než před pár roky, 
neboť téměř každý nosí v kapse mobilní telefon. V České republice počet veřejných tele-
fonních automatů za posledních patnáct let klesl o dvě třetiny. Z budek opravdu telefonuje 
stále méně lidí, a tak se operátorovi už nevyplatí je na nevyužívaných místech mít a starat 
se o jejich provoz.  

Podíváme-li se do historie, tak o zřízení telefonní stanice usiloval Strážov již krátce před 
první světovou válkou. Údajně tenkrát proti zřízení telefonní linky bojovali místní ob-
chodníci s husami, kteří se obávali prozrazení obchodních cen svého artiklu, proto z akce 
sešlo. V nutných případech bylo tehdy používáno soukromého telefonu zdejší továrny na 
kůže Karla Feigla, jehož linka byla připojena přímo na ústřednu v Janovicích. Později byla 
zřízena telefonní linka pro zdejší četnickou stanici. Teprve v roce 1932 došlo ke zřízení 
veřejné telefonní stanice na místním poštovním úřadě. 

ÚSPĚŠNÍ HASIČI ZE ZAHORČIC ZÍSKALI BRONZ 
Soutěžní družstvo dobrovolných hasičů ze Zahorčic opět v letošním roce zlepšilo svůj 
výsledek v Pošumavské hasičské lize. Po loňském šestém místě letos dokonce vystoupili 
až na stupně vítězů. Celkově třetí místo je odrazem vyrovnaných výkonů v průběhu celého 
seriálu hasičských soutěží v roce 2016. Ve třech dílčích kolech dokonce Sbor dobrovol-
ných hasičů ze Zahorčic nenašel přemožitele a vyhrál. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZVÁNKY NA PLESY A MASOPUST 

 7.1.2017 - ples SDH Strážov (hraje BK Band)  

20.1.2017 - myslivecký ples (hraje kapela V. Žákovce)  

11.2.2017 - ples SDH Víteň (hraje Malá muzika Nauše Pepíka)  

25.2.2017 - masopustní průvod a zábava 

 

PÁTEŘ TÝMU TVOŘÍ HASIČI ZE ZAHORČIC A DOPLŇUJÍ JE KAMARÁDI Z OKOLNÍCH 
SBORŮ 

BUDKA STOJÍCÍ PŘED Č. P. 69 SE STANE MINULOSTÍ 

 PARKOVACÍ STÁNÍ VE VÝSTAVBĚ 



NOVÁ STRÁŽOVSKÁ ULICE BUDE MÍT JIŽ BRZY 
SVÉ OBYVATELE 

VÝROBA PODZIMNÍ DEKORACE 

 

1.  
2.  

 

Trpaslíky to začalo 
Podzim je ročním obdobím, kdy se krátí 
dny, ochlazuje se, stromy ztrácejí listy, 
ale Místní knihovna ve Strážově opět po 
letních prázdninách ožila. V září proběhl 
Den otevřených dveří Junior klubu, kte-
rý byl spojen s výtvarným kurzem Tr-
pasličí ráj. Děti, mládež, rodiče i praro-
diče si mohli udělat podzimní dekoraci  
a vzít si kousek přírody do bytu.  

V následujícím měsíci se knihovna při-
pojila k celostátní akci Týden knihoven 
2016. Na tento týden bylo pro čtenáře  
i nečtenáře připraveno několik akcí. První říjnové pondělí byla zahájena Virtuální Univer-
zita třetího věku, kde ve studijním programu "Svět okolo nás" probíhá semestrální kurz 
Čínská medicína v naší zahrádce. Uskutečnilo se tvořivé odpoledne pro všechny generace 
s názvem Záložkování. Každý si mohl vyrobit záložky do knih v různých stylech, aby už 
nikdy nezapomněl, na které stránce byl. Po celý týden probíhala v knihovně menší výstava 
na téma Retro knihy. V Junior klubu se dívky 6. až 9. třídy seznámily s malířskou techni-
kou Enkaustika. Před podzimními prázdninami knihovnu navštívili žáci 1. až 5. třídy ZŠ 
Strážov. Byly zde pro ně připraveny motivační hry nakladatelství THOVT. Cílem těchto 
her je děti nenásilnou a hravou formou přivést ke čtení. Motivační hry se skládají ze dvou 
částí. V první se děti seznamují s knihou, naučí se v ní orientovat a jsou jim vysvětlena 
pravidla hry. Druhá část je věnována hře. Písmenkové pexeso si vyzkoušely děti z 1. třídy 
v motivační hře Za zvířátky do knížek. Plavba za pokladem kapitána Černovouse byla ur-
čena žákům 2. a 3. třídy. Děti postupovaly po určené trase a plnily úkoly z knih. Na stopě 
pravěkým záhadám byli žáci 4. a 5. třídy, kteří s přiděleným mamutem museli v bludišti 
nalézt a vyřešit co nejvíce úkolů.  

Na podzimní prázdniny bylo pro děti a mládež od 6 do 15 let připraveno hravé a tvořivé 
dopoledne Rytířský rok - Halloween se blíží. Na všechny udatné rytíře i dvorní dámy čeka-
lo několik her a úkolů, kterými plnili rytířské ctnosti - "Faktor strachu", Halloween bingo, 
hod šiškou do rakve, výroba kouzelného škapulíře a svícnu. Za splněné úkoly dostaly děti 
sladké odměny. 

Pro vykouzlení příjemné adventní nálady proběhlo v místní knihovně a Junior klubu něko-
lik výtvarných kurzů s názvem Adventní dekorace. Vyráběly se zde svícny i věnce, na stůl 
nebo dveře, zdobené skleněnými kousky. S děvčaty 8. a 9. třídy jsme navštívily Střední 
zdravotnickou školu v Klatovech, obor Kosmetické služby. Děvčata byla s oborem sezná-
mena i praktickými ukázkami. Poslední listopadový den se v knihovně uskutečnila cesto-
pisná přednáška Jany Dvorské a Miloše Kašpara - Dva ostrovy. Podívali jsme se na ostrov 
Madeira. Společně jsme ho procestovali a seznámili se s jeho pestrou přírodou a kulturou. 
V druhé polovině filmového dokumentu jsme se vydali na ostrov Djerba, kde jsme se tou-
lali vyprahlou rovinatou krajinou. 

Jana Tremlová 

STAVEBNÍ PARCELY JSOU HOTOVÉ A PRODANÉ 
Osm nových stavebních parcel 
vzniklo na svahu Vinného 
vrchu nad cestou k Rovné. 
V současné době jsou pozemky 
kompletně zainvestované a na 
prvním z nich je již realizována 
výstavba rodinného domu.  
A další budou následovat, 
neboť všech 8 stavebních par-
cel se nám již podařilo prodat. 
Všechny nemovitosti by měly 
do pěti let sloužit k trvalému 
bydlení. Celkové náklady stav-
by přesáhly 7 mil. Kč, avšak 
myslíme si, že tato investice 
směřovaná do rozvoje Strážova 
má jistě své opodstatnění. 

NOVÁ KOMUNIKACE OD NÁMĚSTÍ K SOKOLOVNĚ 
V listopadu byla dokončena 
kompletní rekonstrukce uli-
ce od náměstí k sokolovně. 
Na prvotní obnovu vodo-
hospodářské infrastruktury, 
tj. rekonstrukci vodovodu  
a kanalizace, navázala 
výstavba silnice, chodníků 
a parkovacích stání. Celko-
vý rozpočet stavby přesáhl 
4 mil. Kč. 

Občas je kritizována skutečnost, že zde vznikly nové chodníky na úkor šíře komunikace. 
Musíme však podotknout, že existence chodníků vyplývá z dopravně-
bezpečnostních požadavků dotčených orgánů. Navíc má chodník v této lokalitě, kudy 
prochází děti do školky a školy, jistě své opodstatnění. Vyvýšený obrubník je jediným 
bezpečným místem pro chodce při relativně hustém provozu na přilehlé komunikaci. 

Nejen v této části Strážova, ale též v okolních uličkách byla souběžně prováděna překlád-
ka vzdušného elektrického vedení do země. Akci zadala a financovala v plné výši společ-
nost ČEZ Distribuce a.s. V této lokalitě bylo také osazeno 13 nových lamp veřejného 
osvětlení s LED svítidly.  
 

 

OKÉNKO MÍSTNÍ KNIHOVNY  

FREKVENTOVANÁ ULICE OD NÁMĚSTÍ K SOKOLOVNĚ 



I  D O  K N Ě Ž I C  S E  J E Z D Í  P O  A S F A L T C E  
Jedinou naší osadou, která dosud 
neměla asfaltové napojení na 
hlavní silnici byly Kněžice. Úsek 
od trati k hlavní silnici z Klatov 
do Běšin nebyl totiž majetko-
právně vyřešen. V nedávné době 
se nám podařilo všechny dotčené 
pozemky vykoupit, a tak jsme 
mohli na podzim letošního roku  
i na tuto část místní komunikace 
položit asfaltový koberec. Cel-
kové náklady byly ve výši 400 
tisíc Kč a práce realizovala firma 
Silnice Klatovy. 

 

P O Z V Á N K Y  N A  V Á N O Č N Í  A K C E  
Také letos byl adventní čas ve Strážově spojen s mnoha zajímavými akcemi. Kromě lam-
piónového průvodu a rozsvícení vánočního stromku se uskutečnilo několik koncertů 
v místním kostele. Zde je přehled nejbližších akcí:  

 V pátek 23. prosince 2016 od 17.00 hod. proběhne na strážovském náměstí tradiční 
zpívání u vánočního stromku. Akce má dlouholetou tradici a veliký ohlas, takže se 
k nám každoročně sjíždějí lidé ze širokého okolí. Těšit se můžete na vánoční písně 
v podání místních dětí a mužského pěveckého sboru. Pro zahřátí přítomných diváků  
i vystupujících bude připraveno svařené víno. Na akci si s sebou přineste lucerničky, ne-
boť zde bude možnost získat Betlémské světlo.  

 Mnozí z vás si jistě během vánočních svátků najdou cestu také do strážovského koste-
la. Zde je přehled vánočních bohoslužeb: 24.12.2016 od 24.00 hod. - půlnoční mše sva-
tá; 25.12.2016 od 10.00 hod. - mše svatá; 1.1.2017 od 10.00 hod. - mše svatá. 

 

K R A J S K É  V O L B Y  U  N Á S  V Y H R Á L O  A N O  
Na podzim letošního roku proběhly na území České republiky volby do krajských zastupi-
telstev. A jak vlastně volby ve Strážově dopadly? 

Volby vyhrála ve Strážově strana ANO (21 %), před ČSSD (20 %) a ODS (18 %). Voleb-
ní účast byla 33 % oprávněných voličů. Kandidáti, kteří u nás získali nejvíce preferenčních 
hlasů: Mgr. Rudolf Salvetr - ODS (22), Mgr. Martin Baxa - ODS (11), Ing. Václav 
Chroust - ODS (11), Josef Bastl - ANO (9). 

S L A V N O S T N Í  V Í T Á N Í  O B Č Á N K Ů  
Sedm dětí (tři děvčata a čtyři chlapce) přivítal předseda Občanské komise při Městském 
úřadu ve Strážově Ing. Jan Pavlásek na letošním vítání občánků. Program zahájilo vystou-
pení dětí z místní mateřské školy. Na vítání občánků, které se uskutečnilo v sobotu  
5. listopadu 2016, byli konkrétně přivítáni následující novorozenci: Matěj Beneš ze Strá-
žova, Sebastian Denk ze Strážova, Štěpánka Hvostálová ze Strážova, Samuel Chovan ze 
Strážova, Rebeka Jandová z Krotějova, Filip Javorský ze Strážova a Elena Soušková 
z Brtí. 

 
 

 

 

 

 

 

11.  1. – posezení u kávy                 22.  2. – posezení u kávy 

18.  1. – výstava skla - Klatovy                   1.  3. – návštěva solné jeskyně   

25.  1. - posezení u kávy                             8.  3. – posezení u kávy 

  1.  2. – posezení u kávy                 15.  3. – tvůrčí dílna (pí Soukupová) 

  8.  2. – návštěva solné jeskyně            22.  3. – posezení u kávy 

15.  2. – posezení u kávy                 28.  3. – posezení u kávy 

  

SPOLEČNÁ FOTOGRAFIE NOVÝCH OBČÁNKŮ S RODIČI 

„PF – 2017“ 

Vše nejlepší, hodně zdraví, rodinnou pohodu a porozumění přeje 
Stanislav Kalivoda (zástupce České pojišťovny ve Strážově). 

PS: Pokračujeme v konzultacích každou středu na MěÚ Strážov. 

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

NOVÁ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE DO KNĚŽIC 



VÝROČNÍ KRAJKÁŘSKÁ VÝSTAVA 
Letos Strážov oslavuje 120. 
výročí od otevření místní kraj-
kářské školy. Tradiční pouťová 
výstava paličkované krajky se 
proto letos nesla ve velice 
slavnostním duchu. Výstava 
měla dvě části: první historická 
část byla po celý srpen a záři 
k vidění v budově bývalé spoři-
telny a na ni pak navázala 
sonda do současnosti strážov-
ského krajkářství, kterou mohli 
zájemci navštívit v obřadní síni 
strážovské radnice. Autorce 
výstav, Jitce Jiříkové, se poda-
řilo nashromáždit opravdu 
unikátní kousky, z nichž někte-
ré byly veřejnosti představeny 
úplně poprvé.  

V sobotu 10. září se pak ve škole konal slavnostní sraz krajkářek. Bylo to velice příjemné 
setkání žen a dívek všech generací, kterým učarovala krása strážovské paličkované krajky.  

O tom, že oslavy výročí založení krajkářské školy byly připraveny s obrovským nadšením 
a měly profesionální úroveň svědčí zápisy v návštěvní knize. Výběr z nich zde přinášíme:  

 Výstava je přenádherná, vrátila mě starými vzory do dětských let, viděla jsem úžasné 
práce dětí, tolik krásy. Dokonce staré vzorníky krajek ze Sedlice a ze Strážova, ty jsem 
měla poprvé v životě před sebou a mohla se jich i dotknout. Byl to nezapomenutelný záži-
tek. Krása v nitích ukrytá. Děkuji všem, kdo ji stvořili a umožnili mi shlédnout ji.  

 Děkuji za zážitek. Máma (Eva Schafrová) zde učila a seznámila se tady s tátou (Lubo-
mír Pěknice). Jsou zde její krajky, herdule i knížka o Strážově. Rodiče už nejsou, ale jsou 
zde … 

 Děkujeme za úsilí, obětavost, s níž se věnuje paní Jiříková tradici něžné krásy. 

 Tato výstava k historii strážovské krajkářské školy je připravena s citem a láskou, má 
profesionální úroveň. To množství exemplářů z místních zdrojů by si zasloužilo byť malou 
muzejní expozici. Jistě by byla magnetem cestovního ruchu. 

 Děkujeme za krásnou výstavu. Obdivujeme zručnost zdejších žen. 

 Velké poděkování všem, kteří nás provedli tak zajímavou výstavou a nevšední historií 
strážovského krajkářství. Zvláštní poděkování a obdiv pak patří paní Jitce Jiříkové, která 
s velkým nasazením, citem a hlubším pohledem do historie připravila návštěvníkům tak 
zdařilou expozici. Jitko, děkujeme! 

OPÁLECKÁ TVRZ JE OPĚT NA PRODEJ 
Na vývěsce domažlické realitní 
kanceláře SAND RK se ne-
dávno objevila nabídka opá-
lecké tvrze včetně všech souvi-
sejících staveb s nabídkovou 
cenou 9,3 milionů korun.  

Současný majitel z Hořovic 
tento rozsáhlý objekt vlastní od 
roku 2011. Objekt bohužel 
stále chátrá a na mnoha mís-
tech je zde patrný neutěšený 
stavebně-technický stav, jako 
následek několika desetiletí 
bez větší údržby.  

Všichni věříme, že se opálecká 
tvrz dostane do rukou člověka, 
který bude mít s objektem rozumný záměr, a její budoucí využití přispěje též k rozvoji 
celého regionu. Pokud by měl zájemce dost finančních prostředků, může za dalších pět 
milionů přikoupit také přilehlý rybník a necelých 7 hektarů pozemků. I ty jsou v současné 
době na prodej. 
 

PRVNÍ VÍTEŇSKÁ STAVÍ HNOJIŠTĚ 
Při místní komuni-
kaci z Vítně na Pa-
trasku probíhá v sou-
časné době stavba 
polního hnojiště  
o rozměrech 24 x 43 
metrů. Investorem 
akce je společnost 
První Víteňská, která 
se rozhodla touto 
akcí zlepšit způsob 
uskladnění chlévské 
mrvy. Celkové sta-
vební náklady jsou  
6 milionů korun, 
z toho dotace činí 
1,7 mil. Kč. Stavbu 

hnojiště s celkovou užitnou kapacitou 2992 m3 realizuje ZETES Klatovy. Odtok veške-
rých kontaminovaných dešťových vod je sveden do nepropustné jímky. Z pohledu život-
ního prostředí je nesporné, že nové úložiště je na rozdíl od volně navršených hromad, 
které byly dosud praktikovány, bezpečnější a šetrnější vůči přírodě.  

NEJVĚTŠÍ ZEMĚDĚLSKÁ INVESTICE POSLEDNÍ DOBY 

DUŠÍ VYDAŘENÝCH OSLAV BYLA JITKA JIŘÍKOVÁ 



TÝM „POHODA STRÁŽOV“ 

  MMAARRTTIINN  JJEE  KKAAPPIITTÁÁNNEEMM  DDOOMMAAŽŽLLIICC   

K oporám druholigového 
volejbalového týmu Domažlic 
patří blokař Martin Kiesen-
bauer ze Strážova. Bobr, jak 
jej spoluhráči přezdívají, hraje 
v Domažlicích již pátým 
rokem. Díky svým hráčským 
zkušenostem a přirozené auto-
ritě byl na podzim dokonce 
zvolen novým kapitánem 
domažlického áčka. První 
volejbalové krůčky Martin 
podnikal na sokolském hřišti 
ve Strážově, avšak soutěžní 
hráčské zkušenosti pak sbíral 
v Klatovech. Když v patnácti 
letech odešel na střední školu 

do Plzně, změnil i volejbalové působiště 
a čtyři sezóny odehrál za prestižní tým USK 
Slavia Plzeň. Za svůj velký úspěch považuje 
vítězství v juniorské kategorii na legendárním 
antukovém turnaji v Dřevěnicích, ale úplně 
nejvíc si váží předloňského vítězství ve druhé 
lize a následného postupu do první ligy 
s Domažlicemi. 
 

  SSÁÁRRAA  VV  RREEPPRREEZZEENNTTAACCII  
Starší žákyně, členka Basketbalového klubu 
Klatovy - Sára Faustová ze Strážova obdržela 
před nedávnem pozvánku na soustředění 
reprezentace České republiky dívek U15, 
které se uskutečnilo v Jičíně. Gratulujeme  
a držíme palce v konkurenci nejlepších bas-
ketbalistek ročníku narození 2002. 

 

UKONČENÍ SEZÓNY - 9. června 2016 uspořádali činovníci Sokola pro své mladé členy 
slavnostní ukončení cvičebního roku 2015/2016. Na programu bylo společné posezení  
u táboráku spojené s opékáním buřtů a sportováním dle vlastního zájmu účastníků. 

BURČÁK - O strážovské pouti 
uspořádali členové Sokola Strážov 
15. ročník tradičního turnaje volejba-
lu smíšených družstev. Letos přijelo 
pouze 8 družstev, což je rekordně 
nejnižší účast. Pro účastníky turnaje, 
ale i pro zájemce připravili organizá-
toři slavnostní zahájení. V jeho rámci 
vystoupily klatovské mažoretky  
a Strážovský mužský pěvecky sbor. 
Vzhledem k nízké účasti byla druž-
stva rozdělena podle výkonnosti do 
dvou skupin – Extraliga a Pohoda 
liga. Ve skupinách se hrálo systé-
mem každý s každým na dva vítězné 
sety. Výsledky turnaje: Extraliga:  
1. Zavodáři, 2. Kantáre, 3. Burčák,  
4. Růži; Pohoda – liga: 1. Pohoda 
Strážov, 2. Bobři, 3. Spoje, 4. Chla-
ďaři  

TENISOVÝ TURNAJ - Členové oddílu stolního tenisu Sokola Strážov uspořádali 
v sobotu 3. září 2016 tradiční již VI. ročník turnaje ve čtyřhře ve velkém tenisu. Přihlásilo 
se 12 zájemců. Hrálo se tradičně systémem každý s každým na 4 vítězné gamy. Složení 
párů bylo vylosováno. Vítězem základní části se stali Olda Štolfa - Štěpán Presl bez ztráty 
bodu, o druhém místě rozhodlo skóre. První 2 páry postoupily přímo do semifinále, ostatní 
museli mezi sebou svést vyřazovací souboj - třetí se šestým a čtvrtý s pátým. V semifinále 
se utkaly páry: Olda Štolfa - Štěpán Presl a Milan Presl - Radek Pelán, Pepík Soušek - 
Zdeněk Kolář a Standa Ebenstreit - Zdeněk Soukup. Prvně jmenované páry postoupily do 
finále. V boji o 3. nestačili Standa Ebenstreit - Zdeněk Soukup na dvojici Milan Presl - 
Radek Pelán. Finálový boj byl vyrovnaný, vítězně z něj vyšli Olda Štolfa - Štěpán Presl. 

ZAHÁJENÍ SEZÓNY - U příležitosti zahájení nového cvičebního roku 2016/2017 
pozvali činovníci Sokola na hřiště u sokolovny všechny strážovské děti, které mají zájem 
ve svém volnu pravidelně se věnovat sportu. Zájem předčil očekávání. Přišlo 55 dětí, mezi 
nimi i několik předškoláků. Velký zájem projevila i děvčata. Skoro všichni se přihlásili do 
oddílů florbalu a podle věku byli rozděleni do jednotlivých kategorií.  

za TJ Sokol Strážov Jindřich Schovanec 
SÁRA JE OPOROU BK KLATOVY 

ÚSPĚŠNÝ STRÁŽOVSKÝ VOLEJBALISTA 



 

 

 

 

 

 
 

Vážení občané,  

od 1.2.2017 zahajujeme provoz Charitní pečovatelské služby ve Strážově  
a okolí. Tato služba bude poskytována Oblastní charitou Klatovy.  
 

- Cílem pečovatelské služby je zajistit seniorům a zdravotně postiženým 
občanům, kteří zůstávají v domácím prostředí, pomoc při zajišťování 
plnohodnotného života. Výhodou pečovatelské služby je, že nikdo nemusí 
opustit svůj domov, kde je zvyklý a cítí se dobře. Rozsah pomoci, v rámci 
úkonů, které nabízíme, si každý uživatel určuje sám podle toho, jak potřebuje. 
Službu nabízíme  pondělí - pátek. 
 

- Zajišťujeme: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc 
při podávání jídla, oblékání), pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění 
chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti), dovoz obědů, léků, 
nákupů, doprovod k lékaři, doprovod služebním automobilem atd.  
 

- Cena úkonů pečovatelské služby je paušální - 120,- Kč/hod a je kalkulována 
podle skutečně spotřebovaného času. Dovoz oběda 20 - 25,- Kč. 
 

- Zájem o službu můžete projevit vyplněním formuláře a doručením na adresu 
Oblastní charita Klatovy, Václavská 12, 339 01 Klatovy. 
 

- Veškeré informace Vám také rádi zodpovíme na telefonu: 376 340 143 nebo 
731 433 049  - Vendula Edlová, vendula.edlova@klatovy.charita.cz 

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

Mám zájem o návštěvu pečovatelské služby a podrobné informace. 

Jméno a příjmení: .......................................................      rok narození: ................. 

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

Telefon: .................................                                  Podpis: ..................................... 

BURZA KNIH SE MIMOŘÁDNĚ VYDAŘILA 
Místní organizace svazu zdravotně postižených uspořádala na podzim letošního roku již 
druhou burzu knih. Jedná se o akci, jejíž zásluhou se mohou přebytečné knihy dostat do 
rukou těch, kterým ještě udělají radost. Tentokrát se vybralo hodně pěkných dětských 
knih, o které byl mezi místními školáky veliký zájem. Neupotřebené knihy byly pak ode-
vzdány do sběrných surovin. Kromě tradiční sbírky šatstva tak místní svaz zdravotně po-
stižených do své činnosti připojil další velice záslužnou aktivitu. 
 

Z ČINNOSTI PŘÍRODOVĚDNÉHO KROUŽKU 
Už několik let je zřízen přírodovědný kroužek při ZŠ Strážov. Činnost kroužku je zastře-
šována místním mysliveckým spolkem. V současnosti jej navštěvuje 28 dětí z druhé až 
deváté třídy ZŠ. Zájem o kroužek projevují i děti z okolních škol, kde tento typ kroužku 
není. Pro naplnění kroužku místními dětmi není již v našich možnostech přijímat další 
zájemce nenavštěvující strážovskou školu. 

Letošní činnost kroužku byla zpestřena různými přírodovědnými exkurzemi, získáním 
lepších učebních pomůcek v podobě knih o přírodě, dalekohledu i vzduchovky potřebné 
na střeleckou soutěž dětí, která je součástí přírodovědné a myslivecké soutěže. Dále byly 
pořízeny i např. ptačí budky. Vše uvedené se podařilo zejména   možností čerpání dotace. 
Nedávno se nám povedla uskutečnit přírodovědná exkurze do německého zooparku Neu-
schönau, na stezku v korunách stromů a k Velkému Javorskému jezeru. V jarním období 
proběhla beseda s ornitologem s ukázkou odchytu a kroužkování ptactva, akce byla se 
zájmem sledována i ostatní veřejností. Jako již téměř každoročně jsme navštívili přezimo-
vací obůrku s jelení zvěří, vlčí obůrku a informační centrum na Srní, kde se konala pouta-
vá beseda o Národním parku Šumava. Národní park poskytuje našemu přírodovědnému 
kroužku záběry z fotopastí z našeho okolí, děti měli například možnost pojmenovat nově 
se vyskytujícího jedince rysa ostrovida – dostal jméno Krištof. Děti z přírodovědného 
kroužku se rovněž zúčastnili se svými rodiči, místními myslivci i ostatními občany jarního 
úklidu nepořádku v přírodě. Na příští rok již plánujeme další přírodovědné výlety, a to do 
ZOO Ohrada s loveckým zámkem a lesnickým muzeem a do plzeňského arboreta.  

V současné době proběhne další instalace pta-
čích budek v souladu s ornitologickým doporu-
čením. Bude to přímo ve Strážově, ve stromoví 
u školy a u náměstí. Zde budou mít děti mož-
nost pozorovat obsazení ptačími obyvateli 
přímo od školy. Pro lesní druhy ptáků budou 
dále vyvěšeny budky v Háji a parku u benzin-
ky, kde se již téměř desítka budek nachází. 
Typy budek byly voleny podle výskytu ptactva, 
jsou to budky pro různé druhy sýkor, brhlíky, 
šoupálky, rehky, špačky, strakapoudy, ale i pro 
sovy.    

Aleš Potužák 

Oblastní charita Klatovy 
Charitní pečovatelská služba 

kontaktní adresa: Václavská 12, 339 01 Klatovy,  
tel.: 376 340 143, 731 433 049  

 

Charitní pečovatelská služba  

    středisko Strážov 

JEDNA Z PTAČÍCH BUDEK 



 
 Divadlo 
Pro děti z MŠ a žáky 1. – 3. třídy byla připravena 2 vystoupení malých divadelních spo-
lečností, které zajely do naší školy. To poslední se konalo 10. 11. 2016 a jednalo se  
o představení o Karlu IV. 

 Volba povolání 
Žáci 9. třídy si vybírají své budoucí povolání. Do školy přijel zástupce z plzeňského elek-
trotechnického učiliště a pobesedoval s našimi žáky 9. třídy. Ti využívají dnů otevřených 
dveří středních škol a učilišť. Spolu s třídní učitelkou Mgr. Janou Pangerlovou vyrazili  
9. 11. 2016 na Akademii řemesel, která probíhala v KD Družba v Klatovech. 

 Škola a zábava 
30. 6. 2016 „Tonda obal na cestách“ – program pro děti z MŠ a žáky ze ZŠ – třídění odpa-
du (environmentální výchova) 

Na II. stupni ZŠ probíhá školní turnaj ve stiga - hokeji a piškvorkách. Vybraní žáci se 
zúčastnili 7. 11. 2016 turnaje v piškvorkách, který zorganizovalo gymnázium v Klatovech. 

18. 10. 2016 – jsme absolvovali školní exkurzi do Střediska environmentální výchovy  
a informačního střediska Kašperské Hory. Akce byla cílená pro žáky II. stupně, žáci  
I. stupně pojedou na jaře. 

10. 10. 2016 - Beseda se zahraničním studentem z Gruzie, děkujeme Ing. M. Jiříkovi za 
spolupráci. 

25. 10. a 8. 11. 2016 „Hasík“ – program s hasičskou tématikou pro 2. a 6. třídu, do školy 
přijeli profesionální hasiči z Klatov 

 Spolupráce s místní knihovnou 
„Putování za zvířátky“ – pořad pro žáky I. stupně ve spolupráci s místní knihovnou 

„Adventní tvoření“ – žákyně II. stupně si v rámci pracovních činností vyrobily adventní 
předměty. Akce proběhla opět ve spolupráci s místní knihovnou, děkujeme. 

 Naukové soutěže 
Proběhl: Přírodovědný klokan 8., 9. třída - 3 nejlepší řešitelé: Michaela Mayerová  
(58 bodů), Leona Bruckdorferová (57 bodů), David Zábranský (52 bodů).  

Připravujeme se: Na okresní olympiády v jednotlivých předmětech a matematickou soutěž 
MAMUT (MAlý Matematicko – Úvahový Turnaj), pořádá Gymnázium Jaroslava Vrchlic-
kého Klatovy. 

 Sport 
Naše škola se přihlásila do soutě-
že v přespolním běhu v Nýrsku 
22. 9. 2016. Ve velké konkurenci 
se výborně umístila na 4. místě 
Hana Kalivodová z 5. ročníku. 
Blahopřejeme.  

Fotbal – 27. 9. 2016 turnaj mlad-
ších přípravek „O pohár hejtmana 
Plzeňského kraje“, získali jsme 
hodnotné ceny, pohár a nové 
dresy 

Turnaj ve florbale proběhl v době 
podzimních prázdnin, bez výraz-
nějšího umístění. 

Připravujeme se na turnaje ve florbale, futsale a volejbale. 

 Zájmové útvary 
10. 11. 2016 – se uskutečnil vydařený koncert „Kolem světa za písní“ v Café Jednorožec 
v Klatovech. Účinkovali žáci zobcového souboru a žáci pěveckého oddělení. 

Od října 2016 pracují tyto kroužky: Výtvarný, Paličkování, Počítače, Sportovní, Přírodo-
vědný  

Od září 2016: výuka hry na hudební nástroje, zpěvu a pohybové výchovy 

Výtvarný kroužek – v rámci otevřených dveří tohoto kroužku byl zorganizován kurz ke-
ramiky. 11. 11. 2016 si 15 žen vyrobilo malou aromalampičku. 

 Připravujeme: 
Lyžařský kurz pro žáky II. stupně ZŠ od 2. 1. - 6. 1. 2017 

Sportovní den: volné bruslení, plavání 

Školní soutěž v recitaci (celá škola) a ve čtení (1. - 3. třída) 

 Školní družina 
Letošní školní rok opět pracují 2 oddělení. 

Připravujeme: vystoupení v rámci zpívání u vánočního stromečku 23. 12. 2016 

 Mateřská škola 
Děti vystoupily 5. 11. 2016 se svým kulturním pásmem při vítání občánků ve Strážově. 

Dále mateřská škola přichystala vystoupení pro seniory k Mikuláši, mikulášskou nadílku, 
vánoční besídku, zpívání u vánočního stromečku. 

 

Mgr. Šárka Rašková 

ředitelka Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace 

 

DÍVČÍ DRUŽSTVO FLORBALISTEK 


