MLADÝ HOKEJISTA SI ZAHRÁL V KANADĚ
Snem každého mladého hokejisty je zahrát si
v kolébce hokeje – Kanadě. Sen se stal letos
v dubnu skutečností pro desetiletého Jakuba Hanzlíka ze Strážova. Byl totiž jedním z kluků, kteří se
s týmem HPA Plzeň zúčastnili v kanadském Torontu turnaje Spring Showdown Tournament, což je
jarní hokejový turnaj pořádaný největší kanadskou
hokejovou agenturou Canlan Ice Sports. V letošním
roce se turnaje účastnila více než stovka týmů věkových kategorií 1998 - 2009.
Z České republiky se do turnaje přihlásil tým Hockey Power Academy Plzeň - ročník 2006, tvořený
hlavně hráči HC Škoda Plzeň a HC Klatovy.
Do Toronta mladí hokejisté vyrazili již s předstihem, aby se kluci měli dostatek času vypořádat
s únavou po dlouhém letu a časovým posunem.
Ještě před začátkem turnaje Češi sehráli dvě přípravná utkání s budoucími soupeři, aby si vyzkoušeli kanadský herní styl. V samotném turnaji se
čeští kluci v konkurenci kanadských týmů určitě
neztratili. Na úvod sice po vyrovnaných soubojích
tři utkání prohráli, potom už ale nezaváhali a dokázali vyhrát dva důležité zápasy. Nakonec obsadili
pěkné 4. místo.
Aby celý tento výlet do Kanady nebyl jen o hokeji,
uskutečnil český výběr také jednodenní výlet
k Niagarským vodopádům, který byl i navzdory
nepříznivému deštivému počasí nádherným zážitkem. Dále sportovní naděje absolvovaly prohlídku
města, kde bylo pro mladé hokejisty mnoho zajímavých míst, které si nemohli nechat ujít. Ať už to
HOKEJISTA JAKUB HANZLÍK
byla hokejová síň slávy NHL, hokejový chrám
Toronto Meaple Leafs – Canada Air Centre nebo restaurace nejslavnějšího hokejisty všech
dob Wayna Gretzkyho.
Z tohoto krásného hokejového výletu si kluci přivezli mnoho nevšedních hokejových
i nehokejových zážitků a zkušeností. Zejména důležitá srovnání herního stylu a úrovně
výkonnosti se stejně starými kluky a atmosféry kolem hokeje.

ZAHORČICKÁ POŽÁRNÍ NÁDRŽ SVÍTÍ NOVOTOU
Na konci června byla definitivně ukončena oprava požární nádrže v Zahorčicích. Dolní
rybníček na zahorčické návsi měl zborcenou hráz, proto bylo rozhodnuto o jeho opravě
stejným stylem, jaký byl realizován v Lukavici. Hráze byly nově vystavěny ze žulových
bloků a okolí celkově upraveno. Na akci, kterou provedla společnost NovaKam s.r.o. Nové Hrady, jsme získali dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje.
Celkové náklady přesáhly 1 mil. Kč, přičemž 300 tisíc pokryla krajská dotace.

OBNOVENÁ POŽÁRNÍ NÁDRŽ POD HASIČSKOU ZBROJNICÍ V ZAHORČICÍCH
MLADŠÍCH ŽÁKŮ
ELIŠKA HUSPEKOVÁ

DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PRO HASIČE JE VE VÝROBĚ
Na základě získaného dotačního příslibu z Integrovaného regionálního operačního programu
na nákup dopravního automobilu pro výjezdovou hasičskou jednotku jsme provedli výběrové
řízení na dodavatele vozidla. V souladu s uzavřenou kupní smlouvou se společností Požární
bezpečnost s.r.o. Jihlava je již nyní vozidlo Mercedes-Benz Sprinter 4x4 ve výrobě a za pár
týdnů by mělo být k dispozici strážovským dobrovolným hasičům.
PŘÍLOHOU TOHOTO ZPRAVODAJE JE DALŠÍ ZE SÉRIE POHLEDNIC,
KTERÉ JSME VYDALI ZA PODPORY PLZEŇSKÉHO KRAJE.

F OT O G AL E RI E Z OP E R Y B U D U L Í N E K

7. května 2017
Sokolovna Strážov

DĚTSKÁ OPERA BUDULÍNEK V OBSAZENÍ
MÍSTNÍCH DĚTÍ Z HUDEBNÍCH KROUŽKŮ

ELIŠKA BURIANOVÁ
V ROLI BUDULÍNKA
PŘEDTANČENÍ V PODÁNÍ NEJMLADŠÍCH
ČLENEK TANEČNÍHO KROUŽKU

Jeden jediný soutěžící správně odpověděl na naši otázku z minulého kola
soutěže. Na snímku byla nemovitost,
která stojí v Lukavici, má čp. 2 a říká
se tam „u Chaloupků“. Vítězem se
tedy bez nutnosti losování stává Josef
Hrach z Lukavice, který si může na
radnici vyzvednout slíbenou odměnu. Máte-li chuť se zúčastnit
dnešní soutěže, stačí vyplněný kupón
vhodit do konce srpna do schránky
v průjezdu radnice.

-------------------------------------------------------------------------------------SOUTĚŽNÍ KUPÓN (OBČASNÍK Č. 76)
Uvedená nemovitost stojí v ..................................
Jméno: ...........................................................

ZAPLNĚNÝ SÁL SOKOLOVNY SE DOBŘE BAVIL
MLADŠÍCH ŽÁKŮ
ELIŠKA HUSPEKOVÁ

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

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

STARÉ HORNICKÉ ŠTOLY O SOBĚ DALY VĚDĚT
Strážov býval ve středověku hornickým městem. Mapové zpracování průběhu štol se bohužel nedochovalo. Čas od času dají hornické štoly o sobě vědět samy. V kronice je například zmiňována událost z roku 1794, kde se na zahradě domku čp. 27 (u Škrobařů) do
země propadla celá vzrostlá hrušeň.
Před časem se na nás obrátil majitel roubenky na Hradčanech, že se mu postupně propadá
dvorek a jsou zde patrná dvě místa s většími kavernami. Požádali jsme proto pracovníky
České geologické služby, kteří zde provedli základní ohledání a zjistili dva otvory, které se
rozšiřovaly do menší kaverny. V blízkosti obou propadů byl mírný oválný pokles terénu
o průměru asi 1 m a hloubce cca 10 cm. Ministerstvo životního prostředí ČR, které má
v gesci stará důlní díla, následně zadalo zpracování projektové dokumentace na průzkum
a provizorní zabezpečení tohoto starého důlního díla, na jehož základě byl v roce 2016
proveden v okolí propadu vrtný průzkum. V místě poklesu terénu a jeho okolí bylo realizováno šest průzkumných vrtů o celkové délce 32 m pro ověření existence důlního díla.
Tři z realizovaných vrtů zastihly rozpadavý nesoudržný materiál, který pravděpodobně
tvoří zásyp původně volné prostory – důlního díla. Konkrétně se podle odborníků jedná
o zasypané svislé důlní dílo (jámu, šachtici) a je zřejmé, že deformace terénu na pozemku
u domu čp. 13 vznikly poklesem zásypu v tomto starém důlním díle. Na základě zjištěných skutečností provede Ministerstvo životního prostředí ČR v letošním roce vlastní
zabezpečení tohoto důlního díla. Konkrétně bude vyhloubeno dalších pět vrtů a provedena
injektáž jílocementovou směsí, která zajistí zpevnění a trvalou stabilitu nesoudržného
zásypového materiálu v důlním díle.
❖ Nedávno byla na internetu zveřejněna
exekuční mapa, která udává přesnou
statistiku exekucí v jednotlivých obcích
a městech České republiky. Ze zde zveřejněných údajů vyplývá, že na Strážovsku je
exekuce vedena proti 44 občanům, což jsou necelé čtyři procenta lidí starší patnácti
let. Celkem je u nás údajně exekučně vymáháno přes 17 milionů korun. Čísla jsou to
sice veliká, avšak v porovnání s ostatními obcemi jsme zařazeni do kategorie regionů
nejméně ohrožených exekucí. U nejbližších sousedních obcí a měst je počet takto postižených obyvatel často okolo deseti procent, v některých regionech České republiky
je to dokonce každý čtvrtý plnoletý občan.
❖ Strážovská škola bude mít po dlouhých letech ve školním roce 2017/2018 opět devět
samostatných tříd. Žádné třídy totiž nebudou na hlavní výukové předměty spojeny.
Tak zní rozhodnutí rady města, která schválila pro rodiče jistě potěšující skutečnost
s tím, že rozdíl mezi krajským příspěvkem a skutečnými náklady bude doplacen
z rozpočtu města. Podařilo se nám též vyjednat podmínky pro další pokračování oblíbené výuky hudebních nástrojů přímo v prostorách školy pod vedením Terezy Hammerschlagové a Barbory Špádové. S podrobnostmi budou rodiče seznámeni.
❖ Možná jste také zaregistrovali, že zvony na kostele přestaly pravidelně odbíjet
poledne a šestou hodinu. Příčinou je závažná porucha automatického zařízení. Ze
strany farnosti již byly podniknuty kroky k osazení nového automatického zařízení pro
ovládání zvonů.

Vážení spoluobčané!
Mé dnešní slovo začnu trochu nostalgicky. Pamatujete si, jak před léty lidé bojovali o každý kousek trávy, kterou by mohli usušit? Vzpomínáte, jak si hospodáři rozdělovali cestní příkopy
na sušení a handrkovali se o každý palouček?
Uplynulo pár let a dnes je vše úplně jinak. Lidé proklínají trávu rostoucí na rozlehlých
zahradách a v sadech, neboť nadobro osiřely domácí králíkárny i ovčí chlívky. Těžko se
dnes hledá někdo, kdo by si trávu chtěl usušit a sklidit. Nejinak je tomu i s veřejnými prostranstvími.
Je Vás mnoho, kteří sekáte trávu i před svými domy a na obecních pozemcích v širokém
okolí Vašich nemovitostí. Za to Vám opravdu děkujeme a jsme vděční.
Avšak zbývá ještě mnoho dalších míst, kde musíme údržbu veřejných prostranství zajišťovat ve vlastní režii. Prakticky od počátku června jsou dennodenně v provozu dva křovinořezy a do konce léta se nezastavíme. Na práce využíváme dotovaná pracovní místa od
úřadu práce v rámci veřejně prospěšných prací a zajistit se nám podařilo také brigádníky
z řad studentů. Nemůžeme být všude hned, vždyť Strážovsko má šestnáct místních částí, ale
snažíme se postupně vše vysekat, trávu shrabat a odvézt. Pravidelně sekáme také místní
hřbitov a jeho okolí.
Sekání cestních příkopů při místních komunikacích zajišťujeme taktéž ve vlastní režii.
A mohu s klidným svědomím prohlásit, že v letošním létě byly cestní příkopy při místních
komunikacích dříve a lépe posekány než hlavní silnice, které udržuje Správa a údržba
silnic Plzeňského kraje.
Ing. Josef Rousek

ŽULOVÁ DLAŽBA V ULIČKÁCH U SOKOLOVNY
Již jen pár dní zbývá
do ukončení prací souvisejících s celkovou
rekonstrukcí tří strážovských uliček (u Matějků, u Faltýnů a u Rysů). V rámci této akce
byla provedena kompletní oprava povrchů
komunikací. Využili
jsme zbylé staré kostky
z náměstí a všechny tři
VE STRÁŽOVĚ PŘIBYLY DALŠÍ DESÍTKY
uličky získaly vzhled
METRŮ ŽULOVÉ DLAŽBY
podobný historické
části Hradčan. Samozřejmostí bylo položení nových inženýrských sítí (vodovod, kanalizace atd.), neboť bez toho bychom se do této akce ani nepouštěli. Práce provedla klatovská
firma VAK SERVIS spolupracující s partou dlaždičů, se kterými máme dobré zkušenosti
z předchozích investičních akcí.

TRÁVA, LISTÍ A JABLKA DO POPELNIC NEPATŘÍ!

STRÁŽOVSKÉ SENIORKY PŘISPĚLY DO KALENDÁŘE

Odpady a jejich likvidace jsou tématem, o kterém jsme psali již vícekrát, přesto se k němu
dnes opět vracíme. Stále nás totiž trápí přístup některých občanů a majitelů rekreačních
objektů k nastavenému systému likvidace komunálních odpadů. Zaplacením místního
poplatku mohou všichni využívat systém likvidace odpadů bez omezení. Není tedy ze
strany města limitováno množství odpadů, avšak zde je pravděpodobně kámen úrazu.
Někteří si v poslední době pletou popelnice s kompostéry na ukládání trávy ze zahrad
a jiných biologicky rozložitelných odpadů. Žádáme tímto důrazně, aby do popelnic byl
ukládán pouze odpad, který nelze vytřídit ani uložit na mezideponii biologického odpadu,
která je umístěna při cestě ze Strážova k Rovné. Nebude-li tato žádost respektována, bude
ze strany města bohužel muset dojít k určitým omezením či navýšení místního poplatku za
odpady.
V současné době se na poplatcích ročně vybere cca 750 tisíc Kč a celkové náklady na
likvidaci odpadů přesahují milion korun, což znamená, že zhruba 25 procent je hrazeno
z rozpočtu města. Ročně je svozovou společností realizováno 42 svozů a při odpovědném
nakládání s odpady není asi nutné, aby některé domácnosti měly dvě či tři plné popelnice.
Přiložená tabulka vyjadřuje množství odpadu v tunách, které jsme za posledních šest let
vyprodukovali, a jasně ukazuje lehce vzrůstající trend naší produkce. Zamysleme se
všichni nad našim vlastním nakládáním s odpady! Není asi v zájmu nikoho z nás navyšovat celkové náklady na jejich likvidaci, které by musely být ze strany města logicky přeneseny na jejich primární producenty formou zvýšení místního poplatku.
Samostatnou kapitolou je pořádek (resp. nepořádek) okolo kontejnerů na tříděný odpad. Je
nám smutno, když v pátek okolí kontejnerů uklidíme a v pondělí jsou tam igelitové tašky
plné plastových lahví, které jsou jejich původci líní naházet do kontejneru, a okolo létají
papírové krabice od domácích spotřebičů.
Léto je obdobím, kdy k nám do Pošumaví přijíždí mnoho turistů a rekreantů. Ukažme jim,
že umíme udržovat pořádek! Vždyť první dojem je i ukázkou toho, jací jsou lidé, kteří zde
žijí, tj. vizitkou nás všech.

V rámci Akčního sdružení Královský hvozd
byl za finanční podpory z česko-německého
dispozičního fondu připraven zajímavý projekt, jehož cílem je vydání společného dvojjazyčného kalendáře
s recepty z obou stran
hranice. Součástí projektu je i společný
česko-bavorský večer
s ochutnávkou regionálních specialit. Kalendář s recepty bude
doplněn fotografiemi
vlastnoručně připravených pokrmů. Českou
SENIORKY, KTERÉ SE PODÍLELY NA PŘÍPRAVĚ POKRMŮ
stranu bude kromě
jiných obcí (Dešenice, Janovice, Chudenín atd.) zastupovat i Strážov, konkrétně klub seniorů. Strážovačky se budou prezentovat velikonočním menu – jarní nádivkou a plněnými
vajíčky s oblohou z čerstvé zeleniny.

Druh odpadu

Rok a množství odpadu v tunách
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Směsný komunální odpad

319

354

326

319

321

328

Papír

11

10

13

12

11

13

Sklo

16

13

15

15

19

18

Plasty

10

10

11

11

12

13

Textilní materiály

0

0

0

4

5

5

Ostatní a nebezpečný odpad

19

18

13

19

20

17

Celkem

375

406

379

381

388

394

OKRSKOVOU SOUTĚŽ OVLIVNILY ROZMARY POČASÍ
Extrémní průtrž mračen provázela okrskovou hasičskou soutěž,
kterou v neděli 7. 5. 2017
uspořádal Sbor dobrovolných hasičů ze Zahorčic na hasičském
cvičišti ve Strážově.
Soutěže se zúčastnilo
šest hasičských družstev (Zahorčice, Horní
Němčice, Rovná, Strážov, Víteň a Opálka).
Nejúspěšnější byli hasiči z Vítně, kteří doPETR KOLLOROSS ZE ZAHORČIC PŘEKONÁVÁ BARIÉRU
sáhli nejlepšího času ve
štafetě i v požárním útoku. Druhý skončil sbor z Rovné a třetí místo obsadila Opálka.

ODEŠLA LEGENDA NAŠEHO HASIČSKÉHO OKRSKU
V úterý 2. května 2017 zemřela jedna

z významných postav dobrovolných hasičů
Klatovska – Václav Toman, který se narodil
15. října 1932 na Opálce, avšak dětství
a mládí prožil na Krotějově. Po chalupě se
tam říkalo „u Prexů“. Vyučil se sedlářem
v Janovicích a po celý život pracoval
v klatovském Kozaku. Byl nadšeným malířem. Na svých perokresbách a olejomalbách
zachycoval malebnou krajinu Šumavy
a Pošumaví, kterou prochodil křížem krážem. Pravidelně vystavoval svá díla na
různých místech Klatovska včetně Strážova.
Všichni však jistě máme před očima Václava Tomana v hasičské uniformě. Býval
jednatelem hasičského spolku v Krotějově
a v posledních letech pak členem v Zahorčicích. Aktivní byl také jako člen Výkonného
výboru Okresního sdružení hasičů v Klatovech. V letech 1993 - 2005 vykonával funkci
starosty strážovského hasičského okrsku a následně byl dokonce zvolen čestným okrskovým starostou. Do posledních chvil pečlivě vedl okrskovou kroniku psanou nádherným kaligrafickým písmem s doprovodnými kresbami. Stejně odpovědně pak
připravoval diplomy ze všech soutěží
široko daleko. Těžko bychom hledali na
Klatovsku hasičskou akci, soutěž, výroční
schůzi či slavnost, které by se nezúčastnil. Za svoji aktivní činnost získal Václav
Toman dvě vysoká hasičská vyznamenání
- Řád sv. Floriána a titul Zasloužilý hasič.
Také posledního rozloučení se v klatovském krematoriu zúčastnilo více než
padesát dobrovolných hasičů z mnoha
okolních sborů.
VÁCLAV TOMAN VŽDY VYZAŘOVAL
ELÁNEM A DOBROU NÁLADOU

Byl nejen aktivním hasičským funkcionářem ale s nadšením pracoval i v dalších
spolcích – zahrádkáři, Svaz zdravotně
postižených Šumava či Klub přátel Klatovska. Obrazy sv. Floriána, patrona
hasičů, které daroval snad všem sborům
v okolí, budou na stěnách hasičských
zbrojnic připomínat památku všestranně
aktivního a dobrosrdečného hasiče.

HASIČI ZTRATILI ČLOVĚKA, KTERÝ
NECHYBĚL NA ŽÁDNÉ AKCI

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ – 3 KLUCI A 6 HOLEK
Letošního jarního vítání se zúčastnili následující noví občánci Strážova a okolních obcí:
Antonín Bouberle ze Strážova, Václav Huspeka z Brtí, Vojtěch Kolář ze Strážova, Viktorie Křížová ze Zahorčic, Hana Kuzníková ze Strážova, Josefína Pavlásková z Horních
Němčic, Blanka Presslová z Lukavice, Tereza Prokšová z Brtí a Tereza Vídenská z Vítně.

Mateřská škola

musíme naučit v okresním přeboru vyhrávat a poté si dosažených úspěchů užívat. A že
jsme sestoupili a budeme hrát okresní přebor, tak no a co? Co by klubů nejen v našem
okrese za to dalo, kdyby na svém hřišti mohly hrát nejvyšší soutěž v Pošumaví! Do nové
fotbalové sezóny podzim 2017 s novým elánem a v soubojích s novými soupeři přejeme
hodně štěstí!
Závěrem patří všem funkcionářům a trenérům poděkování za práci, kterou našim sportovním aktivitám věnují ve svém volném čase, hráčům za dosažené výsledky i dobrou reprezentaci našeho města i strážovského fotbalu na veřejnosti.
Miroslav Sedlmaier

✓ Děti z MŠ vyhrály - Naše děti vyhrály výtvarnou soutěž vyhlášenou firmou
Greiner Nýrsko.

✓ Pasování předškoláků - 28. 6. proběhlo pasování předškoláků na školáky.
✓ Připravilo se pro děti -

Školková olympiáda, Vodnický týden, muzikál
Ledové království, výlet svíčkárna v Liticích, Radyně, Den otevřených dveří klatovských kasáren.

✓ Přerušení provozu v MŠ - od 24. 7. do 11. 8. 2017.
Našim budoucím školákům přejeme hodně úspěchů ve škole.

Základní škola
✓ Úspěchy našich žáků -

Z okrskové soutěže ve čtení v Nýrsku postoupili
naši dva žáci do regionálního kola, které proběhlo 17. 5. 2017 v Okresní knihovně
v Klatovech. Naši školu výborně reprezentovali a umístili se následovně:
1. místo - Zdeněk Matásek (3. třída),
2. místo - Eliška Burianová (3. třída).

BUDOUCNOST STRÁŽOVSKÉHO FOTBALU, ANEB ÚSPĚŠNÁ
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA SE SVÝM FANKLUBEM

✓ Přírodovědný kroužek - Českomoravská myslivecká jednota, z. s.
v Oboru literárním soutěže „Mé toulky za zvěří“ odměnila naše žáky:
1. místo v kategorii II. - Monika Matásková (6. třída),
2. místo v kategorii I. - Zdeněk Matásek (3. třída).
Soutěž „O zlatou srnčí trofej“ okresní kolo:
1. místo v mladší kategorii - Aleš Potužák (5. třída),
1. místo ve starší kategorii - Markéta Tomanová (6. třída),
2. místo ve starší kategorii - Monika Matásková (6. třída),
3. místo ve starší kategorii - Michaela Mayerová (8. třída).
Poděkování patří vedoucím přírodovědného kroužku manželům Potužákovým.

✓ Soutěž Tuta Via Vitae -

Žáci II. stupně postoupili do celostátního kola,
nepodařilo se jim sice významně umístit, zaslouží si ale určitě pochvalu. Za účast získali čestné uznání. Dík patří Mgr. Pangerlové, která je v této soutěži vede. Složení týmu: David Zábranský, Ondřej Chval, Leona Bruckdorferová.

OCENĚNÝ JUBILANT JOSEF SOUŠEK
Na losovacím aktivu okresního fotbalového svazu, který se
uskutečnil na počátku července, byli mimo jiné oceněni fotbaloví činovníci, kteří se významně zasloužili o fotbal
ve svých klubech a v Pošumaví. Jedním z těch, kteří obdrželi čestná uznání a plaketu OFS Klatovy, byl také Josef Soušek ze Strážova. Člen SK Kovodružstva Strážov, který
v letošním roce oslaví významné životní jubileum, vykonával funkci předsedy strážovských fotbalistů v letech 1992 2012. Za jeho dvacetiletého předsednictví dosáhl místní
klub největších úspěchů v novodobé historii strážovského fotbalu. Rodák ze Zahorčic má velkou zásluhu na tom,
že Strážov má fotbalový trávník, který nám závidí mnoho
klubů ze širokého okolí.

JOSEF SOUŠEK

OHLÉDNUTÍ ZA FOTBALOVOU SEZÓNOU
Soutěžní ročník 2016/2017 se zapsal do historie strážovského fotbalu
jako ročník neúspěšný hlavně z pohledu výsledků „A” mužstva
mužů. To v jarní části soutěže uhrálo jediné vítězství na hřišti
v Žákavě, což bohužel znamenalo jasný výsledek, kdy po více
než pětadvaceti úspěšných sezónách účasti v krajských soutěžích přišel sestup do okresního přeboru.
Předseda klubu a trenér týmu, který dokonce musel
v předposledním kole odehrát v sestavě mužů celé utkání,
vidí příčin této situace hned několik: „Kromě dlouhodobě
velmi úzkého kádru hráčů se na kvalitě výkonů mužstva podepsala také velmi slabá tréninková účast z různých studijních, či pracovních důvodů, což se projevilo v jednotlivých utkáních hlavně fyzickým deficitem v druhých
poločasech utkání, kdy jsme na soupeře zpravidla nestačili. Žalostná pak byla naše střelecká produktivita, kterou vyjadřuje nejlépe 5 vstřelených branek za celou jarní část soutěže. Mladí, snaživí útočníci si nedokázali poradit se zpravidla zkušenými zadáky soupeřů
a v zadních řadách jsme vždy nějakou tu chybu vyrobili a soupeř nás často potrestal.
V řadě zápasů nebyl herní projev mužstva vůbec špatný, ale výsledky to nepřinášelo.“ Své
o nezdaru strážovských hráčů ví také jejich příznivci, kteří i přes tyto nezdary nepřestali
svou přítomností v ochozech hřiště své hráče povzbuzovat. Bohužel za celé jaro jim nebylo dopřáno ani jednou se radovat ze vstřelené branky svého týmu na domácím hřišti, které
má stále díky neúnavné práci Josefa Souška vysoké parametry srovnatelné s hracími plochami stadionů klubů zvučnějších jmen.
To by se také mělo pro nové soutěžní období změnit, což také potvrdil Petr Presl: „Do
další sezóny jdeme ale s odhodláním pokusit se ihned o návrat do krajských soutěží
a věříme, že se nám to po vhodném doplnění týmu o 3 - 4 hráče, jejichž příchody máme již
rozjednané, může podařit hned v následujícím ročníku.“
Klub v právě skončeném soutěžním ročníku má velmi dobré výsledky v práci s mládeží.
Usilovná práce trenérů Josefa Baštáře a jeho syna vyústila v medailové umístění starších
žáků, kteří skončili v okresním přeboru své věkové kategorie na 3. místě. Slibné výsledky
starší přípravky, které byly dosaženy v průběhu jara pod vedením Broňka Mayera a Václava Denka, dávají záruky dalšího výkonnostního vzrůstu těchto hráčů při přechodu do
nově vytvořeného družstva mladších žáků. Špičkou ledovce pak bylo finále okresního
přeboru mladších přípravek, ve kterém získala přípravka Strážova v silné konkurenci největších klubů z Pošumaví vynikající druhé místo. Největší radost ze zisku stříbrných medailí měli vedle hráčů také jejich trenéři Václav Pressl a Štěpán Presl.
K práci s mládeží předseda klubu dodal: „Další generace mladých hráčů si vychováváme
v kategoriích přípravek a žáků. Jen hráče starších žáků a dorostu pouštíme na zkušenou
do sousedních klubů, protože pro přihlášení vlastních týmů do soutěží na krajské úrovni
nemáme dostatečný počet kluků a počítáme s jejich zapracováním po ukončení hostování
zpět do strážovských týmů.“
Fotbalový život i ve Strážově jde dál a nic na to nezmění ani tom, že skončil, jak jsme
uvedli v úvodu, neúspěchem týmu mužů. Je to jenom sport a jako správní sportovci musíme i toto překousnout, bojovat se soupeři i osudem. Prohrávat jsme se již naučili, takže se nyní

✓ Soutěž mladý zahrádkář - 11. 5. 2017 se žákyně naší školy zúčastnily
soutěže, kterou pořádá územní sdružení ČZS v Klatovech. Vědomostní soutěž
s poznávačkou, kategorie starší žáci: 1. místo a postup do národního kola v Praze Lucie Denková 9. třída, Michaela Mayerová z 8. třídy obsadila 3. místo. Floristickou
soutěž vyhrála naše bývalá žákyně, současná studentka OA Klatovy, Martina Bušková, jež postoupila do zemského kola v Praze. Děkujeme paní Jitce Jiříkové za přípravu
žákyň.

✓ Výtvarná soutěž „My a příroda“ -

Natálie Jakubcová ze 6. třídy

získala 2. místo v kategorii C.

✓ Užíváme si prázdniny… - Konec školního

roku znamená pro žáky i děti
těšení se na školní výlety, exkurze a sportovní soutěže. 30. 6. 2017 jsme se rozloučili
s „našimi deváťáky“. Doufáme, že se jim bude v dalším životě dařit a na strážovskou
školu budou vzpomínat jen v dobrém.

Přeji všem krásné léto a abychom se ve zdraví 4. září 2017 sešli ve škole, kde přivítáme
nové děti v mateřské škole a školáky v základní škole.
Mgr. Šárka Rašková
ředitelka Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace

ŽÁCI, KTEŘÍ REPREZENTOVALI ŠKOLU V NAUKOVÝCH SOUTĚŽÍCH

plánujeme výlet do plzeňského arboreta a střediska lesní pedagogiky. Na část uvedených
akcí zejména pro děti z kroužku zajistil myslivecký spolek čerpání dotací z Krajského
úřadu Plzeňského kraje. Pro letošní rok je rovněž zpracovaná a zaregistrovaná žádost
o dotaci.
Členy místního mysliveckého spolku těší zájem dětí i veřejnosti o uvedené pořádané akce.
Mimo to jsou ve zdejší honitbě každoročně pořádány zkoušky loveckých psů, v loňském
podzimu to byly i všestranné zkoušky s mezinárodní účastí. Za zmínku stojí rovněž vyzdvihnout velice dobrou spolupráci s okolními mysliveckými spolky, zejména s běšinským a dešenickým, při pořádání společných lovů divočáků. Pěknou akcí byla rovněž
společná účast na zahájení okresní přehlídky mysliveckých trofejí v sousedních Janovicích
s menším turistickým návratem a zastávkou na občerstvení v místě úředně nazvaném Rameno.

ŠIKOVNÝ BASKETBALISTA
Dvanáctiletý Václav Faust ze Strážova
úspěšně hraje basketbal za tým BK Klatovy.
Na počátku května se spolu s ostatními
spoluhráči zúčastnili národního finále minibasketbalu kategorie U13. V jednom
z utkání byl dokonce syn strážovského cestovatele vyhlášen nejlepším hráčem utkání.

Aleš Potužák

PŘEHLED LETNÍCH AKCÍ

ÚSPĚŠNÍ SOUROZENCI
Nádherného úspěchu dosáhli sourozenci
Monika a Zdeněk Matáskovi z Patrasky
v celostátní soutěži "Mé toulky za zvěří",
kterou pořádá Českomoravská myslivecká
jednota. Do literární části soutěže zaslali tito
sourozenci a žáci místní základní školy své
básničky na přírodovědné téma. Oba
v celostátní konkurenci dopadli úžasně.
MLADÝ BASKETBALISTA
Monika Matásková starší kategorii vyhrála
ZE STRÁŽOVA
a její bratr Zdeněk byl mezi mladšími dětmi
druhý. Zážitkem pro ně bylo i slavnostní převzetí cen, které se uskutečnilo v sobotu
27. května 2017 na Národní myslivecké výstavě v Lysé nad Labem.
Divočák – Zdeněk Matásek

Liška – Monika Matásková

V temném lese černá zvěř,
objeví se divočák a není to lež.
V lese sbírá žaludy,
našel si je pod duby.
Chutnají mu bukvice,
raduje se velice.

V tmavém hustém stromoví,
mihl se rezatý tvor,
vedle něj se tyčí kmen dubový
a výš vrcholky hor.

Uvidí-li člověka,
tak se hodně vyleká.
Oči mu svítí jako světla,
to celá naše třída četla.
Zuby jsou jeho zbraně,
tak dej si bacha na ně!

Červený kožíšek,
ocásek smetanový,
dívá se žlutými očky
na kmen javorový.
Najednou hlavu pootočí,
napne uši a povyskočí,
chvíli tváří v tvář si hledíme
a potom zmizí v mlazině.

30.7.2017 od 14.00 hod.
pouťová mše
v kapličce na Opálce
5.8.2017 od 14.00 hod.
turnaj v kuželkách
u hasičské zbrojnice v Zahorčicích
6.8.2017 od 14.00 hod.
odpolední čaj s „Malou muzikou Nauše Pepíka“
venkovní parket u hasičské zbrojnice ve Vítni
19.8.2017 od 9.00 hod.
Šumavská liga - hasičský vytrvalostní a silový víceboj
na náměstí ve Strážově
19.8.2017 od 16.00 hod.
Zahorčický speciál – soutěž v požární klasice
na návsi v Zahorčicích
2.9.2017 od 13.00 hod.
Pošumavská hasičská liga v požárním sportu
na hasičském cvičišti ve Strážově
2.9.2017 od 13.00 hod.
sraz zahorčických rodáků
v hasičské klubovně v Zahorčicích

10.9.2017
podzimní pouť ve Strážově
Program bude zveřejněn v dalším čísle zpravodaje.

ÚSPĚCHY MLADÝCH PŘÍRODOVĚDCŮ A MYSLIVCŮ POKRAČUJÍ

BOŽTĚŠICKÝ KUŽELNÍK OPĚT PO LETECH OŽIL
Druhou prázdninovou sobotu se v Božtěšicích uskutečnil turnaj v kuželkách. Soutěže se
zúčastnilo 16 tříčlenných družstev. Nejúspěšnější bylo družstvo Vítně ve složení – Hana
Holubová, Jitka Krouparová a Ladislav Kroupar. Na pořádání tohoto velmi úspěšného
večera se podíleli hasiči z Horních Němčic ve spolupráci s božtěšickými občany. A podle
pamětníků podobnou akci nezažily Božtěšice už dlouhá desetiletí.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ BYLO DRUŽSTVO Z VÍTNĚ VE SLOŽENÍ - HANA HOLUBOVÁ,
JITKA KROUPAROVÁ A LADISLAV KROUPAR
POČETNÁ STRÁŽOVSKÁ VÝPRAVA NA OKRESNÍM KOLE „ZLATÉ SRNČÍ TROFEJE“

KOVODRUŽSTVO MÁ NOVÉ PŘEDSTAVENSTVO

Stejně jako v minulých letech se většina dětí z místního přírodovědného kroužku zúčastnila okresního kola myslivecké a přírodovědné soutěže s názvem „Zlatá srnčí trofej“. Letošní místo konání bylo zvoleno v areálu střelnice poblíž Lub u Klatov. Soutěže se zúčastnilo
celkem asi 50 dětí, podobně jako v minulých letech. Místní děti obsadily čtyři ze šesti
medailových pozic. V kategorii A (děti z druhé až páté třídy) zvítězil Aleš Potužák,
v kategorii B (děti ze šesté až deváté třídy) zvítězila Markéta Tomanová, druhé místo
obsadila Monika Matásková a třetí Michaela Mayerová. Markéta i Monika již přijali pozvání do národního kola uvedené soutěže letos konané na Českokrumlovsku. Tato děvčata
se v národním kole v loňském roce v okrese Frýdek-Místek již umístila v první desítce
soutěžících. Některé děti z místní školy se také zúčastnily výtvarné části soutěže „My
a příroda“ pořádané klatovským Okresním mysliveckým spolkem.
Myslivecký spolek Strážov, který zastřešuje činnost přírodovědného a mysliveckého
kroužku, uspořádal také již několik dalších akcí pro děti i veřejnost. Proběhla již exkurze
do vlčí obůrky a přezimovací jelení obůrky na Srní, beseda s videoprojekcí o prostorové
aktivitě zvířat, zejména rysů, s vazbou na okolí Strážovska. Velice poutává je také ukázka
odchytu a kroužkování ptactva s výkladem ornitologa. V předjarním období byly ve Strážově a blízkém okolí instalovány ptačí budky. V závěru června byl uspořádán výlet na
Myslivecké slavnosti na zámku Ohrada s bohatým doprovodným programem, mimo jiné
s návštěvou tamějšího lesnického muzea a zoologické zahrady. V letošním podzimu ještě

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA VÝROBNÍHO DRUŽSTVA

Kovodružstvo má v současné době 45 členů, kteří si na jaře letošního roku zvolili nové
představenstvo. Post předsedy obhájil Ing. Václav Valter. Představenstvo bude dále pracovat ve složení: Petr Presl (místopředseda), Václav Sádlík, Josef Janda a Miroslav Sádlík.
Předsedou kontrolní komise byl zvolen František Fremuth a předsedkyní komise péče
o členy je Petra Preslová.
Úspěšným byl loňský rok i z hlediska hospodářského, neboť družstvo vytvořilo zisk po
zdanění ve výši 481 tisíc Kč a celkové tržby přesáhly 106 milionů korun (z toho 47 %
tvoří export). Celkem v Kovodružstvu v současné době pracuje 100 zaměstnanců.

ŠN EČÍ KAVI ÁR OD STRÁŽOV SKÝCH CH OV ATELŮ
Netradičním předmětem podnikání se zabývají manželé Jiří
a Jiřina Studničkovi ze Strážova. Dle belgické receptury
vyrábí a prodávají šnečí kaviár. Za tímto účelem chovají
již čtvrtým rokem šneky africké jedlé - Helix Aspersa
Maxima a od ledna letošního
roku mají zaregistrovanou a schválenou potravinářskou výrobnu
šnečího
kaviáru.
Šneky Strážováci
chovají od vylíhnutí
až po dospělé jedince v interiéru své
vodní elektrárny v Bystřici nad Úhlavou
v plně automatizovaném
šnekáriu.
Chov šneka Helix Aspersa Maxima je rozšířen po celé Evropě. Každý šnek snese přibližně
100 vajíček ročně což je asi 5 gramů surového kaviáru. Vajíčka se musí denně šetrně sbírat a pečlivě třídit. Jedná se výhradně o ruční práci.
Šnečí vajíčka, která nebyla zařazena mezi vajíčka určená ke konzumaci, jsou hluboce
zamražena. Mražený šnečí kaviár se používá k výrobě šnečí kosmetiky, dále ke kosmetickým zábalům, k výrobě pleťových masek, šampónů a vlasových kondicionérů. Šnečí vajíčka obsahují látky zlepšující pevnost pokožky a urychlující její regeneraci.
Šnečí vajíčka - kaviár hlemýždě H.A.M. je velmi zdravý nutriční přírodní produkt. Působí
jako silný antioxidant, zabraňuje tvorbě krevních sraženin a zlepšuje proudění krve, má
také významné pozitivní účinky při léčbě cholesterolu. Šnečí kaviár je ideální použít jako
předkrm nebo dezert. Již ve starověku se jednalo o velmi ceněnou pochoutku. V antickém Řecku byl šnečí kaviár nazýván pro své afrodiziakální účinky „Afroditiny perly".
Luxusní výrobek - šnečí kaviár dodávají strážovští chovatelé mimo jiné do jedné zahraniční vyhlášené restaurace, oceněné michelinskou hvězdou. V provozu je také firemní
e-shop na internetu (http://www.snecikaviar.cz).

OKÉNKO MÍSTNÍ KNIHOVNY
Knihovna plná činů - V předvelikonočním čase připravila Místní knihovna
ve Stražově – Junior klub na prázdniny hravé a tvořivé dopoledne pro děti a mládež od
6 do 15 let s názvem Hravý pošťák. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno několik
her a úkolů na téma Velikonoce. Ve výtvarné dílně si děti vyrobily závěs z průhledných DVD.
V projektu zaměřeného na přeshraniční spolupráci ve vaření a vydání dvoujazyčného
kalendáře nám byl určen měsíc březen. Z předložených návrhů jídel, vhodných pro tento měsíc, byl vybrán návrh od Jany Preslové (Velikonoční nádivka) a Zdeňky Tomanové (Plněná vajíčka a obloha z čerstvé zeleniny). Ke konci dubna proběhlo v místní
knihovně fotografování vybraných pokrmů. Velké poděkování patří výše zmíněným
ženám za vzornou přípravu, ale i Miladě Souškové, Věře Vaňkové a Aleně Liškové,
které se na přípravě k fotografování podílely a zároveň poskytly velikonoční dekorace.
V Junior klubu proběhly dva výtvarné kurzy s názvem Dutinky sypané korálky. Modistické dutinky patří v poslední době k oblíbenému materiálu při výrobě bižuterie.
Dívky si během kurzů vyrobily originální náhrdelníky, náramky či náušnice.
Jana Tremlová

DĚVČATA PŘI VÝROBĚ DUTINKOVÉ BIŽUTERIE

KOUPALIŠTĚ NA OPÁLECKÉM RYBNÍCE
V roce 1932 bylo ve Strážově utvořeno „Družstvo pro zřízení koupaliště“, jehož členy byli
většinou zdejší mladí sportovci, kteří chtěli odstranit pociťovaný nedostatek slušného
místa ke koupaní. Potřebný kapitál opatřen byl sbírkou mezi místními lidmi a strážovskými rodáky. S majitelem opáleckého statku Pavlem Strouhalem, jemuž náležel také rybník
pod tvrzí, se sportovci domluvili, že jej vyčistí od bahna a na oplátku bude dovoleno užívat během letní sezóny rybník ke koupání.
Družstvo se dalo ihned do práce – přivezlo kolejnice a důlní vozíky a vypuštěný rybník až
do tvrdého dna od bahna vyčistilo. Postaveny zde byly dřevěné kabiny, skokanský můstek
a vyrobeno také několik dřevěných loděk.
Koupaliště bylo hotovo a sportuchtivá mládež měla velikou radost. Ta však netrvala dlouho, neboť o tři roky později – v roce 1935 – zakázal majitel opáleckého panství přístup do
rybníka. O důvodu se kronika nezmiňuje, avšak zcela jistě to znamenalo konec krásného
přírodního koupání. Okrašlovací spolek následně začal připravovat projekt na obnovení
původní plovárny při cestě k Vítni.

TABLO STRÁŽOVSKÝCH PŘEDŠKOLÁKŮ

MLADÍ SPORTOVCI ZE STRÁŽOVA SI UŽÍVAJÍ KOUPÁNÍ
V PANSKÉM RYBNÍCE NA OPÁLCE

SNÍMKY Z HISTORIE STRÁŽOVSKÉ KOPANÉ

150 LET POŠTOVNÍHO ÚŘADU VE STRÁŽOVĚ
Poštovní úřad ve Strážově byl zřízen roku 1867.
O tom, jak byla pošta doručována před tímto rokem,
nemáme bližších zpráv. Poštovní úřad neměl (jako
nemá dosud) vlastní budovy. Umístěn byl zpravidla
v domě poštmistra nebo později v místech najatých
poštovním ředitelstvím.
Prvním poštmistrem byl žid Moric Singer, zvaný
Minka, který měl ve svém domě čp. 199 v Židovské
ulici hokynářství, sklad soli, obchod s obilím, výčep
kořalky a od roku 1867 také poštu.

POČETNÝ FANKLUB, KTERÝ NEVYNECHAL ŽÁDNÉ UTKÁNÍ

Druhým poštmistrem byl bývalý starosta obce Jan
Holub. Poštovní úřad byl umístěn v jeho selské usedlosti čp. 60 v klenuté přízemí místnosti vpravo od domovního vchodu. Jan Holub měl
velký poštovní dostavník, kterým se vozila pošta a pasažéři. Jezdilo se každý den s párem
koní přes Janovice (janovickou poštu brali s sebou) do Klatov. Po vybudování dráhy Plzeň
- Železná Ruda se jezdilo s poštou jen do Janovic na nádraží. Poštovní úřad vedl administrátor Josef Sames. Poštu doručovaly po Strážově dcery poštmistra Jana Holuba.
Třetím poštmistrem byl syn předešlého Jindřich Holub, městský písař. Poštovní úřad byl
tehdy přímo na radnici.
Čtvrtým poštmistrem byl strážovský lékař Karel Seichert. Poštovní úřad byl v prvním
poschodí čp. 125 (nyní hostinec „U Jelena“). Vedla jej choť lékařova s expeditorkou. Do
roku 1892 roznášeli poštu listonošové jen po Strážově. Venkovským lidem doručovali
poštu hlavně v neděli u kostela. Od dopisu se platil 1 krejcar, od novin 1 trojník doručného. V roce 1902 začala jezdit povozní pošta do Běšin na nádraží, kam přenesena veškerá
poštovní doprava místo do Janovic. Povozní poštu obstarával Jiří Pauli (čp. 62), po něm
Matěj Toman (čp. 57) a pak Josef Kripl (čp. 110).
Pátým poštmistrem byl od roku 1905 Augustin Zajíček, poštovní úředník. Pošta umístěna
byla v prvním poschodí nově postaveného pravého křídla domu čp. 1, později v nově
postaveném vilovém domku čp. 63, který si postavil Josef Weingärtner, farář v Bělé nad
Radbuzou a rodák strážovský pro případ svého odchodu do pense.
Šestým poštmistrem byl Karel Hosnedl. Za něho byla pošta nadále v čp. 63 a po první
světové válce, když se farář Weingärtner odstěhoval na penzi do svého domku ve Strážově, v čp. 124 v bývalé staré škole. Poštovní úřadovna byla v přízemí nalevo od vchodu.
Jízdní poštu do Běšin měl ve své režii a místo poštovního dopravce zastával po dlouhá léta
Václav Presl.

DÍVČÍ FOTBALOVÝ KLUB POD VEDENÍM JOSEFA BERANA

Sedmým poštmistrem byla poštovní revidentka Marie Boubelová, předtím poštmistrová ve
Vápenném Podole u Přelouče. Jízdní poštu obstarával Karel Kalivoda, majitel usedlosti
čp. 2. Jezdilo se do Běšin dvakrát denně. Zpočátku se jezdilo starou "poštou", od března
1931 novým poštovním autem. Postiliona (šoféra) dělal Josef Presl. Poštovní vůz sloužil
též k dopravě osob. Za jízdu do Běšin platila dospělá osoba 4 koruny.

