OPÁLECKÁ DÁMA MĚLA 33 ÚČASTNÍKŮ
CEL KOVÉ VÝ SL EDKY
Hlavní kategorie
1. Pavel Rousek
2. Martin Kalivoda
3. František Gondek

V pátek 5. dubna 2018 byl zahájen dvanáctý ročník
turnaje Opálecká dáma. Pětadvacet juniorů odehrálo 192
partií. Nejmladší žákovskou kategorii ovládl nováček
Samuel Janda z Krotějova. Mezi mladšími žáky vybojoval svůj třetí titul Aleš Rendl z Opálky. A všechny starší
žáky počtvrté přehrála Michaela Mayerová ze Strážova.
V sobotu se nad šachovnicí utkali dospělí. Nejlépe turnajem prošel zlatý Pavel Rousek. Stříbro si odvezl Martin Kalivoda a třetí skončil František Gondek.

Pronikavý zvuk hasičské sirény probudil
prvního březnového
rána mnoho občanů
Strážova. Při pohledu
z okna se nejednomu
z nás zatajil dech
a začal jezdit mráz po
zádech. Nad Strážovem byla vidět obrovská záře a do ticha noci se ozývaly rány od
střílejícího eternitu.

Starší žáci
1. Michaela Mayerová
2. Adam Rendl
3. Filip Klátil
4.

Mladší žáci
1. Aleš Rendl
2. Eliška Huspeková
3. Valentýna Kolečková
4.

Nejmladší žáci
1. Samuel Janda
2. Julinka Chu
3. Lukáš Mayer

OBROVSKÝ POŽÁR V CENTRU STRÁŽOVA

TŘI NEJLEPŠÍ V KATEGORII NEJMLADŠÍCH ŽÁKŮ

HISTORICKÁ VOZIDLA AMERICKÉ ARMÁDY
Také letos se 4. obrněná Prácheňská jízda vydává po stopách osvobození XII. sboru
3. armády generála G. S. Pattona. Strážov se zařadí mezi města a obce, která si díky jejich
návštěvě připomenou výroční osvobození jihozápadních Čech americkou armádou. Kolona historických vozidel se spojeneckými znaky a posádkou v autentických uniformách
k nám dorazí v sobotu 5. května 2018 v 10.45 hod. a zdržet by se zde měla 45 minut.
Přijďte si i vy na náměstí prohlédnout unikátní historickou vojenskou techniku a připomenout si konec druhé světové války. Můžete pak pokračovat posezením na pivních slavnostech, které budou po průjezdu historických vozidel následovat.

Zakrátko již s požáS POŽÁREM BOJOVALO SEDM HASIČSKÝCH JEDNOTEK
rem domu čp. 136
bojovalo sedm hasičských jednotek (profesionální hasiči z Klatov a dobrovolné hasičské
sbory ze Strážova, Vitně, Běhařova, Běšin, Lub a Janovic nad Úhlavou). Požárem byla
prvotně zasažena stodola, v níž stály dva osobní vozy, odtud se však oheň ještě před příjezdem hasičů rozšířil na přilehlou obytnou budovu a zasáhl podkroví a střechu. I u obytné
části došlo následně k propadání stropů. Sousední objekty se hasičům podařilo naštěstí
uchránit, stejně tak se díky obětavosti hasičů povedlo vynosit a zachránit část vybavení
domácnosti hořícího domu. S následným zajištěním objektu a prvotním úklidem hned
odpoledne kromě dobrovolníků pomáhali členové všech našich jednotek (Strážov, Viteň,
Zahorčice a Opálka).

Chceme touto cestou poděkovat za ochotu a pomoc všem občanům,
známým a kamarádům, kteří nám ve čtvrtek 1. 3. a v sobotu 3. 3. pomáhali
při likvidaci následků požáru našeho domu. Zejména děkujeme
MěÚ Strážov, Ing. Josefu Rouskovi a všem zúčastněným hasičským sborům.
Velice si této pomoci a solidarity vážíme.
Václav a Věra Jiříkovi

°
FOTOGALERIE Z MASOPUSTNÍHO PRUVODU

3. února 2018
foto: Lukáš Fric,
David Kojan a Jiří Jiřík
KOMINÍKŮ BYLY LETOS
DOKONCE DVĚ PARTY

PROPRACOVANÉ MASKY TRPASLÍKŮ

SNĚHULÁCI Z OPÁLKY PŘIPRAVILI
VYNIKAJÍCÍ OBČERSTVENÍ

Na naši otázku z minulého kola
soutěže odpověděli čtyři čtenáři
a všichni správně napsali, že nemovitost stojí na Splži. Ze správných
odpovědí byla vylosována výherkyně – žákyně místní školy – Radka
Tomanová z Vitně, která si může na
radnici vyzvednout slíbenou odměnu. Máte-li chuť se zúčastnit
dnešní soutěže, stačí vyplněný
kupón vhodit do konce května do
schránky v průjezdu radnice.

-------------------------------------------------------------------------------------SOUTĚŽNÍ KUPÓN (OBČASNÍK Č. 79)
Uvedená nemovitost stojí v ..................................
POČETNÉ STÁDO OVCÍ S BAČOU, JEHO PSEM I ORIGINÁLNÍ SALAŠÍ

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

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

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

MASOPUST BYL NEJLEPŠÍ V KRAJI
Osmý ročník strážovského masopustního průvodu opět zabodoval. I přes nepřízeň počasí
a počínající chřipkovou epidemii měl opět fantastickou účast. Na vydařenou akci přišlo
cca 350 masek a davy přihlížejících. Rozrostl se i počet alegorických vozů. Letos přibyla
originální salaš a kočár tažený párem koní. Snímky z průvodu přinášíme na jiném místě
našeho zpravodaje.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří svojí účastí přispívají ke slávě strážovského masopustního průvodu. Bez nadšení a odhodlání vás všech by se místní masopust
během necelých deseti let nestal největší akcí podobného charakteru široko daleko.
O tom, jak oblíbený strážovský masopust je, svědčí výsledek ankety Deníku. Ten vybral
22 masopustních akcí v Plzeňském kraji a čtenáři pak hlasovali o nejlepší z nich. Strážov
vyhrál na plné čáře a porazil tradiční akce s dlouholetou tradicí v Postřekově i Klenčí pod
Čerchovem.

DĚTI SI ŠIBŘINKY NÁLEŽITĚ UŽILY
V sobotu 7. dubna se ve strážovské sokolovně uskutečnily dětské šibřinky. I za slunečného
odpoledne si přišlo do sálu zatančit a zasoutěžit více než 50 dětí od nejmenších kominíčků,
trpaslíčků a víl až po již téměř dospělé princezny, které pomáhaly se zajištěním soutěžních
disciplín. Doprovod jim dělal stejný počet rodičů, prarodičů, tet a strýčků, kteří s nadšením
sledovali rej zajímavých a krásných masek. Po několikahodinovém tanečním a soutěžním
maratonu, který hudbou doprovodil DJ Žebro, byly vyhodnoceny nejpovedenější masky
i taneční kreativita všech účastníků šibřinek, kteří si opravdu první dubnové sobotní odpoledne náležitě užili.

Vážení spoluobčané!
Před časem nám byl k připomínkování zaslán
návrh nových jízdních řádů linkových autobusů.
Plzeňský kraj totiž od ledna roku 2020 připravuje velkou reformu veřejné dopravy v regionu. Co bude tato navrhovaná změna znamenat pro Strážovsko? Pro spojení ze Strážova
do Klatov a zpět bude prioritně preferována linka přes Janovice. Zde se rozšíří počet
spojů, přibudou spoje večerní a víkendové. Naopak redukována bude linka přes Běšiny,
kde bude spojení většinou možné jen s přestupem na vlak či autobus v Běšinech. Některé
nevyužívané spoje do Divišovic a Zahorčic budou fungovat pouze "na zavolání", tj. linka
vyjede jen tehdy, oznámí-li půl hodiny před odjezdem zájemce o dopravu svůj požadavek
dispečinku dopravce.
To je však hudba daleké budoucnosti, neboť zatím je návrh v přípravném řízení. I my jsme
podali na základě připomínek cestujících několik návrhů na úpravu jízdního řádu. Hlavní
požadavek na zachování "devítky" do Klatov jako přímého spoje a "dvanáctky" zpět bude
dle předběžných informací pravděpodobně vyslyšen.
Přesto mi stále vrtá hlavou, jak moc nová úprava zatíží veřejné rozpočty. Poslední autobus
by měl v pracovních dnech odjíždět do Klatov okolo deváté hodiny večer a vracet do Strážova by se měl zhruba hodinu před půlnocí. O sobotách a nedělích by mělo ze Strážova do
Klatov a zpět jezdit 8 spojů. Ze strany společnosti POVED, která návrh jízdních řádů
připravuje, jsme byli ujištěni, že příspěvek obcí na zajištění dopravní obslužnosti se nebude navyšovat. Pokud tedy Plzeňský kraj dokáže vše zajistit za stejné peníze jako doposud,
klobouk dolů.
Pro zajímavost uvádím, že v současné době stojí zajištění veřejné dopravy v Plzeňském
kraji cca 900 mil. Kč ročně. Většinu hradí kraj a jen malý podíl nákladů financují obce.
Pro Strážov to konkrétně znamená cca 90 tisíc Kč za rok.
Nechci, aby tento komentář vyzněl tak, že nemám z rozšíření autobusových spojů radost.
Při pohledu na současné využívání veřejné autobusové dopravy mám však obavy, aby
změna nebyla spíše kontraproduktivní. Mám na mysli to, že bude sice jezdit více spojů, ale
cestující se v nich „rozmělní“ tak, že všechny budou poloprázdné a ztrátové. A to bude
důvod k jejich postupnému rušení. Snad se pletu! Na obranu, že to Plzeňský kraj myslí
s podporou veřejné dopravy opravdu vážně, stojí nedávné rozšíření Plzeňské karty na celý
kraj. I u nás mají tedy již nyní žáci, studenti a důchodci, kteří si zřídí tuto průkazku, výrazné slevy na jízdném.
Ing. Josef Rousek

NABÍDKA BRIGÁDY
Město Strážov hledá brigádníka na sekání veřejných
ploch křovinořezem a další pomocné práce během
letních měsíců. Minimální věk uchazeče - 18 let.
Bližší informace a přihlášky na radnici.
STARŠÍ DĚVČATA PŘEDVEDLA BOUŘLIVÉ TANEČNÍ KREACE

CO SE NA STRÁŽOVSKU UDĚLALO V ROCE 2017?
❖ Oprava požární nádrže v Zahorčicích – dolní rybníček na zahorčické návsi měl zborcenou hráz, proto bylo rozhodnuto o jeho celkové opravě. Hráze byly vystavěny ze žulových
bloků a okolí celkově upraveno. Na akci, kterou provedla společnost NovaKam s.r.o. Nové Hrady za cenu přes 1 mil. Kč, jsme získali dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje ve výši 300 tisíc Kč. Prvotní problémy s prosakováním vody již byly zažehnány a vodní plocha je ozdobou zahorčické návsi.
❖ Oprava uliček u sokolovny – celkové rekonstrukce se dočkaly další tři strážovské
uličky (u Rysů, u Faltýnů a u Vocílků). V rámci akce bylo provedeno kompletní položení povrchů komunikací ze žulové dlažby, kterému předcházela výměna souvisejících inženýrských sítí (kanalizace a vodovodu). Pro stavbu jsme využili zbylé staré
kostky z náměstí. Práce provedla firma VAK SERVIS s.r.o. z Klatov, přičemž celkové náklady přesáhly 3 miliony korun.
❖ Oprava místních komunikací v Rovné – nejdříve zde byla provedena celková oprava
vodovodu. Vyměněny byly všechny vodovodní uzávěry a přípojkové armatury na
hlavním vodovodním řadu. Práce provedla za cca 230 tisíc Kč firma Vodospol Klatovy, přičemž na 90 % nákladů se nám podařilo získat dotaci z Plzeňského kraje. Následně se pak přistoupilo k asfaltovým povrchům a souvisejícímu odvodnění komunikací. Zde nejvíce práce odvedli pracovníci a stroje firmy Silnice Klatovy. Celkové
náklady na tuto etapu projektu byly přes 2,2 mil. Kč.
❖ Dopravní automobil pro SDH Strážov – strážovští hasiči se díky získané dotaci
z prostředků Evropské unie mohou od září loňského roku radovat z nového dopravního automobilu značky Mercedes Sprinter 4 x 4. Vozidlo včetně přívěsu dodala na základě výběrového řízení firma Požární bezpečnost s.r.o. Jihlava. Celková cena vozidla
s přívěsným vozíkem byla 1 569 987 Kč, přičemž dotace pokryla 90 % pořizovacích
nákladů.
❖ Nová střecha zdravotního střediska – Původní asfaltová střešní vlnitá krytina již
bohužel začala vykazovat značné poškození, proto bylo rozhodnuto, že na střechu bude položen nový falcovaný povrchově upravený plech. Práce byly na základě výběrového řízení zadány Josefu Klátilovi ze Strážova, který vše řádně provedl ve stanoveném termínu. Celkové náklady byly téměř 600 tisíc korun, přičemž skoro polovinu se
nám podařilo získat z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje.
❖ Rozšíření lesního majetku – zastupitelstvo města schválilo nabídku třech soukromých vlastníků na odprodej lesních pozemků za odhadní cenu. Konkrétně se jednalo
o lesy v katastrálních územích Lukavice, Brtí a Kozí. Celkem se majetek města rozrostl o dalších cca 4,5 hektaru lesa.
❖ Nový územní plán – na konci roku 2017 jsme dovedli do finále přípravu nejdůležitějšího rozvojového dokumentu města, kterým je územní plán. Listopadové zasedání zastupitelstva tak mohlo schválit vydání opatření obecné povahy, kterým se územní plán
stává platným a závazným. Zpracovatelem se na základě veřejné zakázky stal Ing.
arch. Petr Tauš z Plzně. Celkové náklady na pořízení plánu přesáhly půl milionu korun a dotace od Plzeňského kraje byla ve výši 200 tisíc korun.
❖ Nákup mobilního kiosku – rada města schválila nákup dvouosého bržděného autovleku s plachtou za cenu 45 000 Kč, který bude sloužit jako mobilní kiosek pro potřeby

SETKÁNÍ BÝVALÝCH JEZEDÁKŮ
V sobotu 14. dubna se v hostinci U Jelena uskutečnilo
tradiční setkání bývalých zaměstnanců místního jednotného zemědělského družstva. Organizátory této příjemné
akce s několikaletou tradicí byli pánové Zdeněk Kolář
a Ladislav Karas. I letos přišly téměř tři desítky bývalých
spolupracovníků. Všichni pak společně zhlédli projekci
starých fotografií z dob, kdy JZD Strážov zaměstnávalo okolo dvou stovek pracovníků a po obilných polích se každé léto
proháněla početná kavalérie strážovských kombajnů. Zbyl samozřejmě čas i na příjemné posezení se vzpomínáním na staré časy.
Vždyť se, jako již tradičně, sedělo do pozdních nočních hodin.

NABLÝSKANÍ VETERÁNI SE PŘEDVEDOU NA NÁMĚSTÍ
Mezinárodní Jízda Klatovskem
historických
vozidel odstartuje v sobotu 9. června z Eurocampu Běšiny. Na automobilové a motocyklové veterány čeká trať
v okolí Klatov a podhůřím Šumavy o délce
96 km, 5 dovednostních
zkoušek, 1 jízda zručnosti na čas a 2 průjezdní kontroly. Startovní
pole je velmi různorodé,
více jak třetina strojů
JEDEN Z MINULÝCH ROČNÍKŮ JÍZDY
bývá vyrobena před rokem 1945. Pro diváky jsou velice atraktivní místa zkoušek. Na nich mohou sledovat, jak si
řidiči vedou při jejich absolvování a v klidu si prohlédnout všechna historická vozidla,
která v Jízdě Klatovskem odstartují. Ve Strážově na náměstí bude jedna z těchto zkoušek
a předpokládaný příjezd prvního vozidla je ve 13.50 hod. Soutěž pořádá a diváky na podívání zve Historic club PAMK Klatovy.

Od jara letošního roku je v prostorách zdravotního střediska
nově otevřena POSILOVNA SE ZÁKLADNÍM VYBAVENÍM,
které bude postupně dokupováno.
Její provoz budou zajišťovat Stanislav Plincelner
a Martin Kiesenbauer. Pro další informace volejte
na tel. 606 136 865 nebo 722 944 848.

1.

OKÉNKO MÍSTNÍ KNIHOVNY

2.

Mrzne, sněží, v knihovně se tvoří
Zimní období je chladné, dny jsou krátké, ale v knihovně to nevadí. I na toto období
připravila Místní knihovna ve Strážově pro veřejnost několik akcí.
Dne 5. 2. 2018 byl v místní knihovně zahájen letní semestr 2017/2018 VU3V. Ve studijním programu "Svět okolo nás" probíhá semestrální kurz Gian Lorenzo Bernini –
génius evropského baroka.
V letošním roce se místní knihovna opět připojila k celostátní akci Březen – měsíc
čtenářů 2018. Na tento měsíc bylo pro všechny generace připraveno několik akcí.
V Junior klubu proběhly výtvarné kurzy na téma Jarní dekorace. Pondělí, po jarních
prázdninách, patřilo dětem a mládeži do 15 let. V Junior klubu se uskutečnilo hravé
a tvořivé odpoledne s názvem Pohádkový rok – Pejsek a kočička. Pro všechny přítomné bylo připraveno několik her a úkolů (hádanky, kostky a špachtle, knižní šifra,
hledání lístků a humus), kterými získávali indicie k uhodnutí hesla a získání odměny.
Na závěr si všichni vytvořili vajíčko s čepičkou. Další připravované akce se uskuteční
již v období jara.
Jana Tremlová

ÚČASTNÍCI JEDNOHO Z KURZŮ S VYROBENÝMI VAJÍČKY S ČEPIČKOU

pořádání kulturních, hasičských a jiných akcí. Vlek byl svěřen do užívání Sboru dobrovolných hasičů ve Strážově, který na vlastní náklady provádí úpravu vleku. Ten bude k dispozici i pro potřeby ostatních spolků.
❖ Podpora kulturních akcí – také v roce 2017 proběhlo na Strážovsku mnoho kulturních
akcí s podporou města. Mimo jiné se jednalo o tradiční masopustní průvod, lampiónový
průvod či pouťové oslavy a výstavy. Zejména podzimní pouť byla doprovázena množstvím akcí včetně slavnostního předání nového hasičské vozidla.

CO SE NA STRÁŽOVSKU PLÁNUJE NA ROK 2018?
❖ Oprava místní komunikace do Lehomi – v rámci postupných oprav místních komunikací v našem správním území přijde pro letošek na řadu silnička, která vede ze Strážova
do Lehomi a dále až na hranice správního území ve směru do Javora. V dotačním programu Plzeňského kraje byla naše žádost zařazena mezi náhradníky, ale i bez dotace chceme
v létě akci realizovat.
❖ Rekonstrukce místní komunikace na Pandrousku – projekční příprava této rozsáhlé
akce zahrnující opravu kanalizačního a vodovodního řadu, osazení nového veřejného
osvětlení a nový povrch místní komunikace včetně chodníků je ze strany města připravena. Čekáme jen, zda společnost ČEZ Distribuce a.s. zařadí do svého plánu na letošní rok
přeložku elektrického vedení do země. Pak nebude nic bránit tomu, abychom tuto akci letos kompletně zrealizovali. Předpokládáme zahájení stavby na začátku července.
❖ Přestavba radnice – projekt, který zpracovává klatovský Ateliér U5, pomalu finišuje
a nevyskytnou-li se zde výrazné překážky, započne tato dlouho plánovaná stavební akce
v letošním roce první etapou spočívající v opravě krovu a výměně střešní krytiny. Následovat by pak měla celková rekonstrukce objektu radnice včetně vybudování výtahu, zřízení půdní vestavby a celkové opravy interiérů.
❖ Oprava chodníku k bytovkám – oprava povrchu chodníku po levé straně od sokolovny
směrem k bytovkám začala již s příchodem prvních jarních dnů. V současné době je chodník již hotový. V rámci akce byla kompletně opravena kanalizace i vodovod, aby se do
nového chodníku v budoucnu nemuselo zasahovat.
❖ Nákup lesní techniky – traktor Valtra byl pořízen v roce 2008. Vzhledem ke stoupajícím
nákladům na opravy a náhradní díly bylo rozhodnuto techniku za pomocí dotace
z Programu rozvoje venkova ČR obnovit. Proto byla podána žádost v rámci Místní akční
skupiny Ekoregion Úhlava, a pokud budeme úspěšní, pořídíme ještě letos nový lesní traktor včetně čelního nakladače.
❖ Nová střecha na sokolovně – Tělocvičná jednota Sokol Strážov připravuje pro letošní rok
kompletní výměnu střešní krytiny na objektu sokolovny. Město se zavázalo, že Sokolům
s financováním akce pomůže, neboť sokolovnu vnímáme jako významný prostor pro pořádání sportovních i kulturních akcí. Je též přislíbena pomoc od Plzeňského kraje.
❖ Oprava tělocvičny ZŠ – suterén 2. stupně základní školy včetně tělocvičny vykazuje
značnou vlhkost, která se projevuje rozsáhlým opadáváním omítky. V rámci připravovaného projektu, na který máme přislíben finanční podíl od Ministerstva pro místní rozvoj
ČR, se chystá odstranění zdrojů vlhkosti a sanace poškozeného zdiva. Projekt též zahrnuje
výměnu všech oken v tělocvičně, aby bylo zajištěno dostatečné větrání a cirkulace vzduchu.

AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE STRÁŽOVSKÉ RADNICE
✓ Město Strážov a Svaz zdravotně postižených Strážov pořádají sběr šatstva ve dnech
7. května (8.00–17.00 hod.), 9. května (8.00–17.00 hod.), 10. května (8.00–16.00 hod.)
a 11. května (8.00–12.00 hod.) v přízemí radnice ve Strážově. Přinést můžete oblečení,
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, záclony, ubrusy, bytové textilie, nepoškozenou obuv
(ne lyžařskou) a hračky (nepoškozené a kompletní). Věci odevzdejte zabalené do igelitových pytlů či krabic.
✓ Sběrné místo separovaného odpadu u školy jsme nově rozšířili o velkokapacitní kontejner na sběr plastů. Je to zatím zkušební provoz a po pár týdnech ověříme, jak se
tento nápad osvědčil. Hlavním přínosem je, že tam půjdou dávat celé plné pytle plastů.
Stále však platí, že je potřeba prázdné plastové obaly sešlapávat, aby se jich do sběrných nádob vešlo co nejvíce. Platí přísný zákaz ukládat do kontejneru jakýkoliv jiný
odpad a z toho důvodu bude prostor monitorován.

VÝSLEDKY PREZIDENTSKÝCH VOLEB VE STRÁŽOVĚ
1.KOLO – ÚČAST 63 %

✓ Město Strážov hledá zájemce o pronájem kiosku v autobusové zastávce na letní
sezónu 2018. Bližší informace a podmínky pronájmu získáte na radnici.
✓ Konec března byl termínem, do kdy je obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích stanovena splatnost poplatku za odpady a za psy. Přestože většina občanů svoji
poplatkovou povinnost v termínu řádně splnila, našlo se několik poplatníků, kteří ještě
nemají závazky vůči městu uhrazeny. Vyzýváme proto všechny, kteří zapomněli, aby
toto neprodleně napravili.

REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Již osmnáctý ročník tradiční Tříkrálové sbírky se uskutečnil
ve Strážově na počátku ledna letošního roku. Skupinky
koledníků opět obětavě obcházely domácnosti ve Strážově
a okolí. Zase se vybralo více než loni – konkrétně to letos
bylo 40 799 Kč. Naši koledníci patřili jako každoročně
k nejpilnějším a nejúspěšnějším na celém Klatovsku. Vybrané peníze z Tříkrálové sbírky poputují především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně znevýhodněným skupinám.

OSTATNÍ KANDIDÁTI ZÍSKALI MÉNĚ NEŽ 5 HLASŮ

2.KOLO – ÚČAST 68 %

STRÁŽOVÁCI JSOU SVÉMU RODIŠTI VĚRNÍ
O tom, že Strážováci jsou velicí patrioti se všeobecně ví. Teď to potvrdila i studie Českého
statistického úřadu, která se zabývala tím, jak vysoký podíl stávajících obyvatel všech obcí
v České republice tvoří tamní rodáci. A podle statistických dat se ukázalo, že 55 % současných obyvatel Strážova jsou místní rodáci. Mnoho okolních obcí a měst stěží dosáhlo
padesátiprocentní hranici. Stejně tak značně převyšujeme celorepublikový průměr tohoto
statistického parametru. Ukazuje se tím, že většina strážovských rodáků zůstává po celý
život věrna svému městu. Podle demografů má na podíl rodáků v obcích vliv několik faktorů: dostupnost práce, úroveň vzdělání, kvalita bydlení a vztah lidí k místním tradicím.

Zdroj a grafika: www.aktualne.cz

Již delší dobu je možné za nákup pohonných hmot i zboží na provozovně
Strážovské čerpací stanice s.r.o. platit bezhotovostně platební kartou.
Cílem je zajištění většího komfortu služeb pro stávající zákazníky a snaha o rozšíření
počtu řidičů, kteří budou naši čerpací stanici využívat.
Možná ale nevíte, že pokud nakoupíte pohonné hmoty minimálně za 300 Kč a zaplatíte
kartou, můžete díky službě CashBack požádat o vydání hotovosti až 1 500 Kč
z vašeho bankovního účtu.

PŘIPRAVUJE SE DALŠÍ DOŽÍNKOVÁ SLAVNOST
Na konec srpna letošního roku připravují hasiči z Opálky ve spolupráci s městem opakování velice vydařené dožínkové akce. Konkrétně 25. srpna 2018 si na hasičském cvičišti
ve Strážově připomeneme bohatou zemědělskou tradici našeho kraje. Podrobný program
uvedeme v dalším čísle našeho zpravodaje.
V souvislosti s touto akcí dáváme dohromady pár starých fotografií dokládajících zemědělské hospodaření na Strážovsku. Máte-li doma staré snímky z bachlování či mašinování
obilí, práci s koňmi na polích, pasení dobytka nebo jiné zajímavé fotografie, budeme za ně
vděční. Po naskenování je samozřejmě vrátíme.

PROJEKTOVÝ DEN NA TÉMA „EVROPSKÁ UNIE“

RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKA č. 7 a 11
SOBOTA 21. 4. 2018
HVÍZDALKA – HARANT – KLENOVÁ – JAVOR – LEHOM – STRÁŽOV

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
•
•
•
•
•
•
•
•

Uzavírka tratě: 6:40 hod.
Start 1. vozidla Historic Vltava rallye (1. okruh): 8:10 hod.
Start 1. vozidla Rallye Šumava Legend (1. okruh): 9:30 hod.
Start 1. vozidla Rallye Šumava Klatovy (1. okruh): 10:15 hod.
Start 1. vozidla Historic Vltava rallye (2. okruh): 13:20 hod.
Start 1. vozidla Rallye Šumava Legend (2. okruh): 14:40 hod.
Start 1. vozidla Rallye Šumava Klatovy (2. okruh): 15:25 hod.
Otevření tratě: 17:00 hod.

Pošumavský auto moto klub Klatovy i město Strážov děkují předem všem občanům i divákům za dodržování kázně a pořádku během celé soutěže.
Žádáme diváky, aby dodržovali pokyny pořadatelů, nevstupovali do zakázaných
prostor a při sledování automobilového závodu udržovali dostatečný odstup.
Po celou dobu závodu bude uzavřena silnice od Poprdy do Janovic a místní komunikace ze Strážova přes Lehom do Javora.
Strážovští hasiči budou mít v průběhu konání rychlostní zkoušky pod hradem na Klenové stánek s občerstvením.

Základní škola ve spolupráci s místní farností
připravuje na poslední dubnový den zajímavou akci, která se koná pod záštitou polského
europoslance Kazimierza Ujazdowského. Děti
z druhého stupně byly rozděleny do několika
skupin a pod vedením svých učitelů si každá
zvolila jeden členský stát Evropské unie. Intenzivně si připravují vystoupení, kterým daný
stát co nejlépe představí svým vrstevníkům
i široké veřejnosti.
Hlavní program proběhne v pondělí 30. dubna
od 9.00 hod. v místní sokolovně. Na vítězný
tým čeká opravdu lukrativní cena v podobě
zájezdu do Bruselu.

AKCE O JARNÍ POUTI SVATÉHO JIŘÍ

✓ Naukové soutěže:

Strážovská pouť sv. Jiří, která se uskuteční o víkendu 28. – 29. dubna 2018, bude
i letos doprovázena množstvím zajímavých akcí. Jejich přehled je zde:
 V přízemí prvního stupně
místní základní školy budou
vystavena díla dětí z keramického kroužku. K vidění zde
budou také kaktusy strážovského pěstitele Martina Kopeckého
a pletené výrobky z vrbového
proutí Zdeňka Nového ze Zahorčic. Výstava bude otevřena
v sobotu i v neděli od 12.00 do
18.00 hod.
 V přízemí radnice bude vystavovat své obrazy malíř Alois
POUŤ BÝVÁ RÁJEM VŠECH DĚTÍ,
Anderle z Klatov. Výstava bude
KTERÉ SI ATRAKCE NÁLEŽITĚ UŽÍVAJÍ
otevřena v sobotu i v neděli, vždy
od 10.00 do 17.00 hod. Slavnostní vernisáž výstavy, na níž vystoupí hudební skupina
RELUTOOL, se uskuteční v sobotu od 10.00 hod.
 Tradičně samozřejmě bude po celý pouťový víkend strážovské náměstí rájem všech
dětí, neboť zde budou umístěny oblíbené pouťové atrakce. Rodiče si budou moci navíc
na náměstí posedět v pivní zahradě, kterou pořádá bavorský pivovar Aldersbacher.
 V neděli se v kostele sv. Jiří uskuteční mše svatá. Začátek je v 11.30 hod. a po mši
bude děkovná pobožnost před vystavenou Nejsvětější Svátostí, modlitba ke svatému Jiří,
slavnostní zpěv „Te Deum“ (Tebe Bože chválíme) a svátostné požehnání. Po slavnostní
pouťové mši zahraje skupina Plamínky krátké divadelní představení.
 Velice bohatý bude o pouťovém víkendu program fotbalových utkání na hřišti
SK Kovodružstva Strážov. V sobotu od 10.00 hod. se zde uskuteční turnaj starší přípravky, odpoledne od 16.00 hod. pak proběhne utkání staré gardy, které bude pojato jako souboj dvou týmů složených z bývalých místních hráčů. V neděli od 10.00 hod. odehrají svůj
soutěžní zápas mladší žáci proti vrstevníkům ze Železné Rudy. Mužské „áčko“, které je na
druhém místě okresního přeboru, se utká v neděli od 16.00 hod. s týmem FK Svéradice B.

Školní kolo Přírodovědného klokana
Zeměpisná olympiáda okresní kolo 20. 2. 2018. Velmi pěkné umístění v kategorii B získala Monika Matásková – 4. místo, dále 6. místo kategorie C Eduard Bastl, 9. místo kategorie A Aleš Potužák.
Olympiáda v ČJ okresní kolo 29. 1. 2018: 12. místo Eduard Bastl, 15. – 17. místo Michaela Mayerová
Biologická olympiáda kategorie D – ze školního kola postupuje Barbora Prošková a Monika Matásková do okresního kola, které se koná v dubnu.
Recitační soutěž – školní kolo jsme zorganizovali 15. a 16. 2. 2018, celkem se jej zúčastnilo 45 žáků. Okrskové kolo proběhlo 28. 2. 2018 v Nýrsku a z něj postoupila do okresního
kola (28. 3. 2018) ze 3. místa Miroslava Dvořáková ze 2. ročníku s básní od Zdeňka Svěráka „Koloběžka“.
Soutěž ve čtení 1. – 3. roč. - vybraní žáci pojedou do Městské knihovny v Nýrsku.

✓ Připravujeme:
Zápis do MŠ 3. 5. 2018 od 14.00 do 17.00 h.
30. 4. 2018 Projektový den EU
Žáci z výtvarného kroužku připravují výstavu o jarní pouti, která bude doplněna expozicí
kaktusů a proutěných výrobků.
Výuku na dopravním hřišti pro 4. a 5. ročník.
Turnaj ve fotbale
Školní výlety
Školní exkurze

✓ Poděkování zřizovateli školy:
Během jarních prázdnin jsme vymalovali vestibul, chodbu na I. stupni a vybílily se některé
prostory školní kuchyně. Za přidělené finanční prostředky na tuto akci děkujeme našemu
zřizovateli.
Mgr. Šárka Rašková
ředitelka Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace

TERMÍNY DALŠÍCH POUTNÍCH MŠÍ NA STRÁŽOVSKU
➢

Lukavice – Slavnost Nejsvětější Trojice – sobota 26. 5. 2018 od 14.00 hod.

➢

Rovná – Navštívení Panny Marie – neděle 3. 6. 2018 od 14.00 hod.

➢

Opálka – Sv. Anna – neděle 29. 7. 2018 od 14.00 hod.

➢

Strážov – Jména Panny Marie – neděle 16. 9. 2018 od 11.30 hod.

Stanislav Kalivoda (zástupce České pojišťovny ve Strážově).
nabízí odborné konzultace každou středu odpoledne na MěÚ Strážov.
Mimo jiné je zde možnost úhrady pojistného hotově i kartou.
tel: 737 165 987, e-mail: stanislav.kalivoda@ceskapojistovna.cz

STRÁŽOVÁK NA MISTROVSTVÍ SVĚTA
✓ Máme za sebou:
V mateřské škole proběhl screening předškoláků – školní zralost
„Týden ke zdraví“ 6. 2. 2018
„Hasík“ 8. 2. a 20. 2. 2018
Beseda s policejní mluvčí 27. 2. 2018, žáci 1. – 3. ročníku vyslechli „Policejní pohádky“
a na II. stupni žáci 8. a 9. ročníku měli připravenou besedu na téma „Trestní odpovědnost“
Hudební pořad p. Jenčíka 31. 1. 2018
6. 3. 2018 divadlo v Klatovech pro II. st. „One day in London“ (v angličtině)
7. 3. 2018 divadlo Honzy Krejčíka
9. 3. 2018 divadlo pro MŠ v Klatovech
19. 3. 2018 Matematický klokan
20. 3. 2018 Veselé zoubky pro 1. roč.
Žáci 9. ročníku podali přihlášky na střední školy a odborná učiliště.
Ve škole pravidelně pracují od října zájmové útvary.
Pravidelnou činnost vykazují dvě oddělení ŠD.
4. 4. 2018 proběhl zápis do 1. ročníku ZŠ. Přišlo celkem 22 dětí. Kolik z nich usedne do
školních lavic v novém školním roce se dozvíme až po ukončení správního řízení, neboť
někteří zákonní zástupci žádají o odklad povinné školní docházky.

✓ Školní kurzy:
Naše škola připravila pro žáky II. stupně lyžařský výcvikový kurz, který proběhl ve dnech
8. 1. – 12. 1. 2018 na Špičáku. Počasí i sněhové podmínky byly výborné, žáci za týden
zvládli tuto aktivitu na výbornou.
1. 2. 2018 jsme pro naše žáky zorganizovali jednodenní kurz bruslení na zimním stadionu
v Klatovech.
Plavecký kurz v ZŠ na I. st. probíhá od 22. 2. 2018 celkem 20 h., díky podané dotaci máme dopravu zdarma.
Keramický kurz pro rodiče ve dnech 26. 1. 2018 a 16. 2. 2018. Další kurz připravujeme
v dubnu.

✓ Sportovní soutěže:
Zúčastnili jsme se:
Turnaje ve stolním tenise a několika turnajů ve florbale
ČEPS Cup (florbal): 3. místo v okrese mladší hoši, 4. místo mladší dívky

Pokud by se někde ve Strážově
mohlo v budoucnu otevřít zlatnictví, tak to bude bezesporu
u Kalivodů. Tomáš s Lukášem
totiž pravidelně z lyžařských
závodů přiváží další a další
zásilky cenných kovů.
Devatenáctiletý Tomáš i v letošní zimní sezoně ovládl většinu celorepublikových závodů
ve své juniorské kategorii.
Největší triumf zaznamenal
v úvodním podniku Mistrovství České republiky v rámci
prestižní Zlaté lyže, která se
konala ve dnech 12.–14. ledna
ve Vysočina aréně u Nového
Města na Moravě. Tam dokáNEJLEPŠÍ ČESKÝ JUNIOR V BĚHU NA LYŽÍCH
zal v obrovské konkurenci ve
své juniorské kategorii zvítězit v závodech na 15 km klasicky i 15 km volnou technikou.
Strážovák si tím s klidem zajistil nominaci na Mistrovství světa juniorů, které se letos
uskutečnilo ve Švýcarsku. Ani tam se neztratil a zajel několik solidních výsledků. Asi jeho
největším letošním úspěchem bylo 6. místo v rámci velmi dobře obsazeného závodu OPA
CUP, který se jel na běžeckých tratích pod Javorem. Tomáš do cíle doběhl jen 8 vteřin za
vítězným Francouzem a pouhé čtyři vteřinky od medailových pozic.
Pozadu nezůstává ani mladší Tomášův bratr Lukáš. Ten ve své kategorii mladších dorostenců patří do elitní desítky v České republice.

TRADIČNÍ SBĚR ODPADŮ
SVOZ NEBEZPEČNÉHO A ELEKTRO ODPADU
VÁNOČNÍ FLORBALOVÝ TURNAJ 2017
Florbalový oddíl Sokola Strážov uspořádal
29. prosince 2017 pro
strážovské děti již
IV. ročník Vánočního
turnaje.
Protáhnout si tělo po
jistě krásných vánočních svátcích přišlo
celkem 31 zájemců.
Soutěžilo se ve 2 kategoriích: mladší žactvo
bez brankáře 0+3 na
malé branky a starší
žactvo s brankářem
1+3 na velké branky.
V 1. kategorii byla tři
družstva po třech
hráčích. Každé družstvo doplnila jedna
SPOLEČNÁ FOTOGRAFIE ÚSPĚŠNÝCH HRÁČŮ A HRÁČEK
dívka ze starší kategorie jako kapitánka. Ve 2. kategorii byla čtyři družstva. Po skončení turnaje proběhly dovednostní soutěže o sladké ceny.

VÁNOČNÍ TURNAJ „O ZÁCHODOVÉ PRKÉNKO“
O den později opět po dvou letech proběhl turnaj mužů a dorostu „O putovní záchodové
prkénko“. Zúčastnilo se 5 týmů, celkem 17 hráčů.
Papírovým favoritem byl tým DOMÁCÍ tvořený ostřílenými a zkušenými hráči našeho
Sokola. Se stejnými ambicemi nastupoval do turnaje i hráčsky nadupaný tým STARCI,
jenž měl v bráně ikonu našeho Sokola Miroslava Jiříka. Překvapením bylo družstvo NEVÍM – napůl místní a napůl přespolní. Další tým byl přespolní a byl mu přidělen název
SMĚSKA. Mladší generace vytvořila tým PAŠTIKY, ve kterém výrazně zářil Adam
Rendl, jenž se spolu s Lukášem Jandou dělil o první místo v tabulce střelců. Nejlepším
gólmanem byl vyhlášen Tomáš Novák.
Celkové pořadí: 1. Nevím, 2. Domácí, 3. Starci, 4. Paštiky, 5. Směska.
za TJ Sokol Strážov Jindřich Schovanec a Filip Muchka

bude proveden v sobotu 21. dubna 2018 z následujících sběrných míst: Lukavice
(u autobusové čekárny), Rovná (na návsi u kapličky), Opálka (u požární nádrže), Zahorčice (na návsi u kontejnerů), Viteň (u dílny bývalého JZD), Brtí (u kravína)
a Strážov (sběrný dvůr v Káclinku). Na všech sběrných místech musí být odpad uložen
nejpozději do 9.30 hod. Sbírat se budou akumulátory, pneumatiky, barvy, zářivky, lednice, televize a veškeré další elektrické spotřebiče.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
V Káclinku u autobusových garáží bude umístěn velkoobjemový kontejner na odpad
v sobotu 21. dubna 2018 od 8.00 hod. do naplnění kontejneru. Občané tam budou moci
uložit odpad, který se po jarním úklidu nevejde do popelnic. Do kontejneru nepatří stavební suť, železo nebo nebezpečný odpad.

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
SDH Strážov bude ve čtvrtek 19. dubna 2018 v odpoledních hodinách provádět po celém
Strážově sběr železného šrotu, který můžete umístit při místních komunikacích.

SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Od začátku dubna byl zahájen jarní čtrnáctidenní vývoz popelnic. Vývoz je prováděn
v pátek dopoledne vždy v liché týdny (tj. 13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5. atd.). Také letos bude
během prázdninových měsíců (červenec a srpen) vyvážen odpad každý týden.

18. 4. - posezení u kávy

23. 5. – poznávací zájezd

25. 4. – výlet do Starého Plzence

30. 5. – posezení u kávy

2. 5. – posezení u kávy
9. 5. – posezení u kávy
16. 5. – výstava šperků v Klatovech

6. 6. – posezení u kávy
13. 6. – vycházka na Klenovou
28. 6. – posezení u kávy

POUTAVÁ BESEDA O ŠUMAVSKÉ FAUNĚ
Myslivecký spolek Strážov zve veřejnost na besedu
o výskytu zejména rysů a bobrů. Beseda se koná v pátek 20. 4. 2018 od 18.00 hodin v hasičské klubovně ve
Vitni, vstup je zdarma. Ve spolupráci s pracovníky Správy
Národního parku Šumava budou promítány záběry ze
zdejších fotopastí a vše bude doplněno poutavým výkladem.

ŽIVOTNÍ CESTY STRÁŽOVSKÉHO ŠEVCE
Bavorský deník Chamer Zeitung věnoval
nedávno rozsáhlý článek strážovskému rodákovi Josefu Presslovi, kterého zde redaktor
popisuje jako velmi
pozoruhodnou osobnost
města Furth im Wald
první poloviny 20. století. Zdejší výrobce
dřeváků a mistr svého
řemesla se narodil
9. března 1859 ve Strážově. Konkrétně to
bylo v čp. 7 na Hradčanech, kde se po chalupě
říkalo „u Schůdků“.
Byl
synem
Josefa
Pressla ze Blat a Terezie Karlovské ze Strážova čp. 7.
Již ve svých deseti
letech byl odeslán do
Vídně, aby se tam
vyučil
ševcovskému
řemeslu.

JOSEF PRESSL PŘI VÝROBĚ DŘEVÁKŮ

Poté se vrátil domů, avšak ve svých dvaačtyřiceti letech odešel do Furth im Waldu za
prací. Tu našel ve firmě Edelmann, kde byl pověřen výrobou dřeváků. Výroba dřeváků
a pantoflí měla ve Furthu dlouholetou tradici a věnovalo se tomuto oboru v okolí několik
firem. Zde se strážovský rodák natrvalo usadil a poté, co jeho první manželka zemřela,
oženil se v roce 1907 podruhé.
Celkem měl tento původem strážovský švec devět dětí. Dodnes v tomto příhraničním
bavorském městě žije několik linií potomků rodu Presslů. Ševcovskému řemeslu se Josef
Pressl věnoval i v pokročilém věku. Zemřel ve svých 93 letech. To se psal rok 1952.

TAJEMNÁ ŠUMAVSKÁ SAMOTA POHÁDKA
Pražské nakladatelství Grada vydalo nedávno knihu s názvem „Prokletá a tajemná místa Čech a Moravy“. Její autorkou je
Veronika Rubínková, která podrobně
popisuje devět míst v naší vlasti, která dle
veřejně kolujících vyprávění vzbuzují
nepříjemné pocity. Nezřídka pak zjistila,
že se zde v minulosti odehrála nějaká
strašlivá událost, která místo nesmazatelně
poznamenala.
První a stěžejní kapitola je věnována Pohádce. Na více než třiceti stránkách se zde
autorka podrobně zabývá historií této
šumavské samoty. Konfrontací historických pramenů se snaží potvrdit či vyvrátit
mezi lidmi kolující děsivá vyprávění.
A právě v pečlivém propojení bájí
a historických důkazů je asi největší přínos této knihy. O Pohádce toho bylo za
poslední roky napsáno mnoho, ale nikdo
z autorů se místu nevěnoval takto podrobně, do hloubky a bez snahy přinést za
každou cenu nějakou senzaci.
V knize promlouvá se svými vzpomínkami i nejstarší Strážovák pan Jaroslav Beran. Se
svolením autorky Vám zde přinášíme krátký úryvek z textu knihy, který popisuje sedláka
Pangerla a jeho rodinu: Žili zde spokojeně, i když těžce. Zdejší kraj je neúrodný, a tak když
přišla zima, handlovali s okolními sedláky dříví za obilí, slámu a jiné potřebné věci. A ti
jim ochotně vycházeli vstříc. Pak ale přišla válka, která se na nich krutě podepsala. Nejstarší Karl ve válce padl, Sepl byl těžce zraněn, třetí upadl do amerického zajetí a čtvrtého, Luise, jsem zmiňovala v souvislosti s vraždou téměř před branami domova, kde ho
zastřelili samozvaní čachrovští partyzáni. (Smutné na tom je, že Luis narukoval až ke
konci války, a tak se na frontu ani nedostal.) Pangerlovi tedy prožívali skutečné peklo plné
bolesti a smutku. Na statku jim zůstali pouze dva synové, pětiletý Vili a malý Vencl, a dvě
dcery – Marie a Karolína. A při vší té hrůze najednou čelit odsunu! V té době už se v okolí
shromažďovaly různé skupiny, jejichž členové – podobně jako jinde v Sudetech – na své
německé sousedy útočili a mnohdy je vraždili tak otřesnými způsoby, že si nezadali
s nacisty. Stačí zapátrat a něco si přečíst třeba o skupině Šumava II. Co měl starý pan
Pangerl dělat, když mu vtrhli do domu a před očima celé rodiny postupně odnášeli peřiny,
dokonce i kliky od dveří? Byl rád, že to všichni přežili a že mohl dožít na malém hospodářství blízko hranic v Německu. Jeho dvě dcery pracovaly v nemocnici ve Zweiselu.
Budete-li si chtít o Pohádce a dalších záhadných místech přečíst více, kniha je k dostání na
pultech většiny regionálních knihkupectví.

