ŠESTÝ ROČNÍK NOČNÍHO ORIE NTAČNÍHO BĚHU
Další, v pořadí již šestý, ročník
oblíbeného nočního orientačního
běhu se konal v sobotu 17. listopadu 2018. Pořadatelské funkce
se letos zhostili loňští vítězové
Aleš a Petr Preslovi.
Telegrafické informace o akci:
Účast: 43 startujících
Výkony: skvělé až neuvěřitelné
Úrazy: žádné
Ztracen: nikdo
Nálada: skvělá
VÍTĚZNÁ DVOJICE – MANŽELÉ FENCLOVI
Závodníci: spokojeni
Pořadí: 1. místo – Miroslav Fencl + Kateřina Fenclová
2. místo – Vítek Soušek + Jan Kalivoda + Tomáš Kalivoda st.
3. místo – Lenka Nováková + Luděk Soušek

R O Z S V Í C E N Í S T R O M K U A JE Ž Í Š K O V A P O Š T A
V neděli 2. prosince 2018 se na strážovském náměstí uskutečnilo slavnostní rozsvícení vánočního stromku. Ten má letos
zbrusu novou výzdobu. Kromě klasických
řetězů a tekoucích světel mají premiéru
také velké stříbrné ozdoby. Více než stovka stříbrných koulí stromek nádherně
prozářila a dodala mu svoji krásu i během
dne. Na vrcholu šestimetrového smrku,
který vyrostl v městských lesích nedaleko
Javoříčka, svítí překrásná hvězda. Příjemnou atmosféru rozsvícení stromku dodalo
hudební vystoupení místních dětí a pěveckého sboru Schola sv. Jiří. Již podruhé
otevřela svoji pobočku v průjezdu radnice
Ježíškova pošta. Děti mohly na pohádkově nasvícené poštovní přepážce odeslat
dopis Ježíškovi. Celkem se tímto způsobem sesbíralo několik desítek dopisů.

POŠŤAČKY ELIŠKA SVÍTILOVÁ
A ELIŠKA HUSPEKOVÁ
NA JEŽÍŠKOVĚ POŠTĚ

DVA KILOMETRY NOVÝCH KOMUNIKACÍ
Kromě běžných menších
oprav povrchů silnic proběhly v letošním roce na Strážovsku dvě významnější
rekonstrukce místních komunikací.
V letních měsících byl položen nový asfaltový povrch ze
Strážova přes Lehom až na
hranici našeho správního
území ve směru do Javora.
Akci realizovala firma Silnice Klatovy a.s. a náklady této
stavby dosáhly téměř třech
SILNIČKA SPOJUJÍCÍ STRÁŽOV A LEHOM
milionů korun. Dodatečně se
nám ještě podařilo vyjednat třísettisícovou dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova od Plzeňského kraje.
Druhou významnou stavební akcí letošního roku byla celková rekonstrukce místní komunikace na Pandrousku ve spojení s výměnou vodovodu a kanalizace. Souběžně pak byla
provedena též překládka vzdušného elektrického vedení do
země a osazeno nové veřejné
osvětlení. V rámci této akce
bylo navíc zajištěno nové oplocení u mateřské školy a také
posunuta hraniční zeď u výjezdu na hlavní silnici. Celkový
rozpočet investiční akce přesáhl
7,5 mil. Kč, přičemž na opravu
kanalizace nám přispěl Plzeňský
kraj. U této stavby, kterou realizovala klatovská firma VAK
SERVIS s.r.o., zdárně proběhlo
PANDROUSEK PO CELKOVÉ REKONSTRUKCI
27. 11. 2018 kolaudační řízení.

ˇ
ˇ
FOTOGALERIE Z ORIENTACNÍHO
BEHU

STRÁŽOV
17. listopadu 2018
foto: Aleš Presl
MARKÉTA MAYEROVÁ, NATÁLIE JAKUBCOVÁ
A MICHAELA MAYEROVÁ

TOMÁŠ A JAN KALIVODOVI
S VÍTKEM SOUŠKEM

PETR KIESENBAUER
A DANIEL HUDSKÝ

Na naši otázku z minulého kola soutěže
odpovědělo celkem 7 čtenářů a všichni
správně napsali, že nemovitost stojí
v Rovné. Někteří ještě upřesnili, že dům
má čp. 7 a po chalupě se tam říká
„u Motlíčků“. Ze správných odpovědí
byl vylosován výherce – Ladislav Karas
ze Strážova, který si může na radnici
vyzvednout slíbenou odměnu. Máteli chuť se zúčastnit dalšího pokračování soutěže, stačí vyplněný kupón
vhodit do konce ledna příštího roku do
schránky v průjezdu radnice.

-------------------------------------------------------------------------------------SOUTĚŽNÍ KUPÓN (OBČASNÍK Č. 82)
Uvedená nemovitost stojí v ..................................
KAREL SOUKUP S RODINOU

ZBYNĚK VÍTOVEC S RODINOU

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

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

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

PRODEJ MASA A UZENIN
Z POJÍZDNÉ PRODEJNY
JIHOČESKÉ FIRMY
JATKA HRADČANY PROBÍHÁ
NA NÁMĚSTÍ VE STRÁŽOVĚ
KAŽDÝ ČTVRTEK OD 13.30 HOD.

❖ Místní organizace Českého
svazu zahrádkářů pořádá
pravidelně v podzimních
měsících moštování ovoce pro širokou veřejnost. Ani letošek nebyl výjimkou.
Ve spolkové moštárně, která se nachází v suterénu zdravotního střediska, proběhlo letos moštování v celkem čtyřech termínech (dvě zářijové a dvě říjnové soboty). Pravidelně se podařilo uspokojit okolo třiceti zájemců o zužitkování letošní úrody ovocných
stromů. Celkem se letos ve Strážově vymoštovalo 12 tun jablek. Poděkování si zaslouží zejména dobrovolníci, kteří zde pro spolek obětavě pracovali.
❖ Strážovská kapela pod vedením kapelníka Josefa Tomana si letos opět zahrála
v oblíbeném seriálu Policie Modrava. Bylo to už podruhé, co si režisér a scénárista
Jaroslav Soukup vybral tuto dechovou kapelu. Natáčení tentokrát probíhalo 4. září
v Hartmanicích. Tato třetí série bude v televizi vysílána v příštím roce. Členem kapely
je samozřejmě také další strážovský rodák - Josef Beran.
❖ Šumavská sokolská župa pod vedením svého starosty Jindřicha Schovance uspořádala
v sobotu 6. října 2018 další ročník své tradiční akce s názvem „Šumavské vrcholy“.
Sokolové z několika pošumavských jednot (mimo jiné Sušice, Kdyně či Přeštic) zavítali tentokrát do Strážova. Pořadatel akce zde pečlivě připravil několik vycházkových
okruhů, které účastníky zavedly na zajímavá místa v našem okolí (vyhlídka, židovský
hřbitov atd.). Několik desítek přítomných Sokolů bylo nadšeno malebnými strážovskými uličkami a podzimně zbarvenou okolní krajinou.
❖ Pramen, kterému se ve Strážově lidově říká „Prdlavka“ a podle historických materiálů také „Perlavka“, vyvěrá po staletí na úpatí historické části Hradčan. Podle legendy
vytéká voda přímo z podzemních důlních štol a bývala zdrojem pro nedaleké židovské
lázně. Před časem začal pramen slábnout a už to vypadalo, že vlivem klimatických
změn vyschne úplně. Zásluhou majitele přilehlé nemovitosti Svatopluka Janečka se za
pomoci pracovníků města podařilo problém odhalit. Šlo o porušený přívod vody, takže
je již opět Prdlavka stejně vydatná jako dříve. Chystáme se nyní ještě provést informativní rozbor vody, se kterým vás následně rádi seznámíme. Chtěli bychom výhledově
také obnovit další historický vodní zdroj, který zanikl. Jedná se o pramen při cestě ze
Strážova do Lehomi. Snad již brzy bude místem, kde se při procházkách lidé rádi zastaví a osvěží.

Vážení spoluobčané!
Na úvod mi dovolte, abych Vám upřímně poděkoval za podporu v podzimních komunálních volbách. Je to podpora, která mě velmi těší a zároveň je také určitým závazkem, jenž mě
pobízí pokračovat dále v započaté práci a směrovat Strážov tam, kam si všichni přejeme.
Cíl je jasný – všichni chceme, aby Strážovsko bylo i nadále dobrým místem pro život.
Takové místo má dva základní pilíře. Prvním je dostatečná občanská vybavenost a kvalitní infrastruktura, to jsou věci, které můžeme z pozice města v rámci možností ovlivnit
a zabezpečit. Tím druhým pilířem, jehož budování je na nás všech, jsou dobré vztahy mezi
lidmi a volnočasové vyžití. Zde hrají nezastupitelnou roli také spolky, kterých máme na
Strážovsku patnáct a jejichž činnost je opravdu pestrá.
Vážím si každého, kdo je v rámci svých možností při práci spolků aktivní. Vždyť bez nich,
ať jsou to hasiči, fotbalisté či myslivci, bychom byli ochuzeni o mnoho úžasných kulturních, společenských a sportovních akcí. Snažme se společnými silami do práce v těchto
spolcích zapojit mladou generaci, neboť právě ona by měla časem převzít hlavní iniciativu a rozvíjet spolkovou činnost. Vím, že doba se mění a o dobrovolnickou práci je mnohdy
pramalý zájem. Vzorným příkladem je například místní včelařský spolek. Možná si řeknete, že včelaření není pro mladou generaci příliš lákavým koníčkem, ale opak je pravdou.
Strážovský včelařský spolek v posledních letech přijal několik mladých členů a podstatně
tím omladil svoji členskou základnu.
Mnoho našich spolků má za sebou bohatou historii v řádu několika desítek let. Pokud by
byla kontinuita přerušena a některý ze spolků zanikl, už velice těžko by se obnovoval. Tak
jako tomu bylo například s Okrašlovacím spolkem, který měl za dob svého fungování
veliký podíl na zlepšování vzhledu veřejných prostranství ve Strážově. Také vedení města
si je vědomo významu spolkové činnosti, proto jsme v letošním roce každému z fungujících spolků poskytli finanční dar ve výši pěti tisíc korun na podporu činnosti.
Vánoce se blíží, proto mi dovolte, abych Vám všem popřál klidné prožití adventu a do
nového roku hlavně pevné zdraví, neboť to je to nejdůležitější, co v životě potřebujeme.
Ing. Josef Rousek

NAŠE ZDROJE PITNÉ VODY ZESLÁBLY
S problémy způsobenými poklesem srážek a úbytkem spodních vod se nyní začínáme
potýkat při provozování veřejných vodovodů. Nedostatek vody spojený s drobnými poruchami na vodohospodářské infrastruktuře nás letos donutil zajistit občasný dovoz vody do
vodojemů v Lukavici, Zahorčicích a Vitni. Díky tomuto dovozu koneční odběratelé vody
nezaznamenali vážnější přerušení dodávek pitné vody, přesto se jedná o nemilou záležitost, která je navíc spojena se zvýšenými provozními náklady. Nejsme v tom však sami,
neboť podobné problémy mají majitelé soukromých studní i veřejné vodovody v celém
regionu. O to více si musíme vážit skutečnosti, že samotný Strážov je napojen na zdroj
vody z nýrské přehrady a není tedy závislý na lokálních zdrojích. V souvislosti
s pravidelnou kontrolou stavu vody ve vodojemech bychom rádi poděkovali Františku
Preslovi ze Zahorčic a Josefu Boškovi z Lukavice, kteří obětavě denně vodní hladiny
kontrolují.

ROZŠÍŘENÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD
1.

Možná jste si všimli, že okolo
strážovské čistírny odpadních
vod je v poslední době nebývale
rušno. Příčinou je skutečnost, že
zde probíhají stavební práce
spočívající v technologickém
rozšíření provozu. Konkrétně je
upravován nátok do čistírny.
Hlavním přínosem stavby bude
dokonalejší odstranění mechanických nečistot (zejména písku
a štěrku). Jejich vysoký obsah
v odpadní vodě je zapříčiněn
jednotným kanalizačním systémem a při nátoku do čerpací
stanice dochází k vysokému
opotřebení a poruchovosti čerpadel. Dále zde bude efektivněji
řešena regulace vtoku do čistírny. Celková investice je velmi
vysoká (přesáhne 4,5 mil. korun), ale naštěstí se nám podařilo
získat finanční dotaci od Plzeňského kraje, a ta pokryje zhruba
polovinu investičních nákladů.
Stavbu provádí klatovská společnost VODOSPOL, která je
zároveň provozovatelem čistírny.

OKÉNKO MÍSTNÍ KNIHOVNY

Aktivita a historie: Po letních prázdninách bylo v Junior klubu pro
děti a mládež uspořádáno hravé a tvořivé odpoledne s názvem Pohádkový rok – Stolečku, prostři se! Pro všechny zúčastněné byla připravena stolní hra „Stolečku, prostři
se!“ a výtvarná dílna, při které si děti pomocí polymerové modelovací hmoty (FIMO)
zdobily lžičky či propisky.
Od 1. do 7. října 2018 probíhal 22. ročník Týdne knihoven. Tuto celostátní akci vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Místní knihovna ve Strážově se
pravidelně této akce zúčastňuje. Letošní Týden knihoven byl zaměřen na aktivitu
a historii. Po celý týden probíhala v prostorách knihovny výstava snímků dokládající
vzhled Strážova v minulosti a dne 2. 10. 2018 proběhl Den otevřených dveří místní
knihovny s workshopem Knižní záložky.
Následující týden byl zahájen zimní semestr 2018/2019 Virtuální Univerzity třetího
věku semestrálním kurzem Včelařský rok.
Koncem října se v Junior klubu slavil Halloween. Pro děti a mládež byla připravena
výroba cípaté koule a hry v "halloweenském stylu" – Pavoučí dráha, Halloweenský
bowling, Dýňová hra.
Jana Tremlová

ČILÝ STAVEBNÍ RUCH U ČISTÍRNY

NA FAŘE BUDOU PŮSOBIT ŘÁDOVÉ SESTRY
Strážovská fara je od počátku prosince letošního roku domovem řádových sester. Fara
se totiž stala noviciátem Kongregace Sester Neposkvrněného Početí Panny Marie III. řádu
sv. Františka z Assisi. Toto řeholní společenství patřící do velké františkánské rodiny má
své hlavní sídlo v Olomouci. Jeho řádové sestry se věnují vzdělávací a charitní činnosti,
vypomáhají ve farnostech a bezmála 100 let působí na misiích v pobaltském Estonsku.
Strážovskou faru, která nadále zůstává ve vlastnictví farnosti, si po dohodě s Plzeňským
biskupstvím řeholnice vybraly pro zřízení sídla noviciátu, což je období, po které čekatelé
na vstup do katolického řeholního společenství (novic, resp. novicka) žijí společně
s řádovými sestrami. Připravují se tak na skládání slibů a život ve společenství. Zatím
budou strážovskou komunitu tvořit dvě sestry Vojtěcha a Magdaléna a dvě mladé postulantky.

DĚVČATA Z VITNĚ PŘI JEDNÉ Z AKCÍ V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH A SENÁTNÍCH VOLEB
DALŠÍ TITUL MISTRA REPUBLIKY
Dalšího mimořádného úspěchu dosáhli sourozenci Lukáš
a Tomáš Kalivodovi ze Strážova na podzimním Mistrovství
České republiky v běhu na kolečkových lyžích. Mladší Lukáš ve sprintu v rámci své dorostenecké kategorie s přehledem zvítězil a získal titul mistra České republiky. Starší
Tomáš, který je od letoška členem mužské reprezentace, pak
zazářil při výjezdu na Ještěd, když dojel mezi muži na úžasném pátém místě.

STŘÍBRO Z MISTROVSTVÍ EVROPY
Krásného úspěchu dosáhla dvě strážovská děvčata, která jsou
členkami mažoretkové skupiny MODERN Klatovy. DesetiLUKÁŠ KALIVODA
letá Ema Skořepová a čtrnáctiletá Kamila Lidinská totiž
byly součástí kolektivů klatovských mažoretek, které se druhý říjnový víkend zúčastnily
Mistrovství Evropy. To se uskutečnilo v chorvatském městě Poreč a mladé mažoretky
reprezentující Českou republiku zde dosáhly mimořádných úspěchů. Domů si mladší
i starší děvčata svorně odvážejí stříbrné medaile a tituly vicemistryň Evropy.

VOJENSKÉ VYZNAMENÁNÍ

KAPITÁN VIKTOR PATIA

Záslužný kříž ministra obrany ČR druhého stupně, vojenské resortní vyznamenání, dostal na počátku listopadu v Národním památníku na Vítkově kapitán
Viktor Patia ze Strážova. Ten byl velitelem 10. strážní roty střežící afghánskou
leteckou základnu Bagram, kde letos
v srpnu zahynuli tři čeští vojáci.
Bc. Viktor Patia byl oceněn za to, že i ve
složité situaci po incidentu jeho jednotka
pokračovala v plnění úkolů. Pro osmatřicetiletého kapitána se zkušenostmi ze
šesti zahraničních misí (kromě Afghánistánu také Irák a Kosovo) je toto uznání převzaté z rukou ministra obrany
oceněním jeho extrémně náročné práce
při velení strážní rotě čítající téměř dvě
stovky vojáků. Krátce po převzetí oceněný kapitán konstatoval, že záslužný
kříž patří celé jednotce, která v Afghánistánu byla, a je výrazem poděkování
za práci všech jejích členů.

Na počátku října se v celé republice opět po čtyJméno
Počet hlasů
řech letech konaly komunální volby. Již potřetí
416
v řadě kandidovalo v těchto místních volbách ve Ing. Josef Rousek
Strážově pouze jedno sdružení nezávislých kandi- Miroslav Jiřík
347
dátů. Nebyli jsme však v tomto výjimkou, neboť Pavel Prošek
304
podobně na tom byla i další stejně veliká města na
302
Klatovsku – např. Švihov či Plánice. Přesto přišlo Vlastimil Fürbacher
Jiří
Toman
298
k volbám 47 % oprávněných voličů, přičemž
výsledky voleb jsou uvedeny v přiložené tabulce.
Václav Janda
297
Ustavující zasedání zastupitelstva v podstatě jen Petr Toman
296
potvrdilo výsledky voleb a řídilo se získanými Zdeněk Kolář
289
hlasy ve volbách. Starostou města byl opět zvolen
Milan Denk
284
Ing. Josef Rousek, post místostarosty obhájil Mi284
roslav Jiřík a dalšími členy rady jsou Pavel Pro- Eva Tětková
šek, Vlastimil Fürbacher a Jiří Toman. Částečně Petra Preslová
272
obměněné složení budou mít další orgány města. Ladislav Kroupar
268
Finanční výbor povede Petra Preslová a kontrolDana Vítovcová
262
nímu výboru bude předsedat Eva Tětková.
Jindřich Kiesenbauer
262
V prvním kole senátních voleb získal ve Strážově
261
nejvíce hlasů sociální demokrat Jan Látka Eva Ebenstreit
z Domažlic (138), druhý skončil oční lékař MUDr. Michal Janek (96), třetí Ing. Vladislav
Vilímec ze Kdyně (59), čtvrtý JUDr. Miroslav Vokáč (47) a pátý Ing. Viktor Krutina (41).
K volbám přišlo 41 % voličů.
V druhém kole voleb do Senátu ČR přišlo ve Strážově jen 14 % voličů. Dosavadní senátor
Jan Látka získal u nás 80 hlasů a jeho protikandidát náměstek hejtmana Plzeňského kraje
Ing. Vladislav Vilímec pak 76 hlasů. Na základě výsledků z celého senátního obvodu se
novým senátorem pro Klatovsko a Domažlicko stává Ing. Vladislav Vilímec (ODS).

MOŽNÁ JSTE SI TAKÉ VŠIMLI, ŽE PO CELÝ ŘÍJNOVÝ
VOLEBNÍ VÍKEND VYSÍLALA ČESKÁ TELEVIZE VOLEBNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ ZE STUDIA, KTERÉ BYLO DEKOROVÁNO
GRAFIKOU S FOTOGRAFIÍ ZE STRÁŽOVSKÉ VYHLÍDKY.

ČÁSTEČNÁ REKONSTRUKCE VÁLEČNÉHO PAMÁTNÍKU
U příležitosti stého výročí od vzniku republiky jsme se rozhodli provést částečnou opravu
památníku padlých na strážovském náměstí. Pomník na podstavci bývalé kašny byl slavnostně odhalen 26. srpna 1924 a jeho autorem je klatovský sochař Vilém Glos. Pro zajímavost se někdy zastavte v Žinkovech. Zde autor pomníku použil navlas stejný motiv
nakročeného vojáka hledícího vzhůru. Po druhé světové válce byl památník rozšířen
o seznam Strážováků, kteří nepřežili hrůzy této doby. Právě deska upomínající na padlé
z druhé světové války byla v nejhorším stavu. Vlivem povětrnostních vlivů začala z této
desky odpadávat bronzová reliéfní písmena. Deset z nich se ztratilo a mnoho bylo uvolněno, takže bezprostředně hrozilo odpadnutí dalších cenných bronzových odlitků a jejich
následná ztráta.
Pracemi byl pověřen akademických sochař a restaurátor Mgr. Marcel Hron z Rokycan,
který byl již v nedávné minulosti autorem oprav sochy sv. Jana Nepomuckého a kašny
mezi školami. Na akci jsme získali finanční podporu od Plzeňského kraje. Bylo provedeno
důkladné očištění desky za pomoci parního vyvíječe a tenzidů. Hlavní činností pak bylo
formování a odlití chybějících písmen včetně jejich následného ciselování a patinování.
V souvislosti s osazením nových bronzových odlitků byla provedena také důkladná stabilizace stávajících reliéfních písmen. Celkové náklady akce byly 45 tis. korun, přičemž
90 % pokryla krajská dotace. Souběžně s prováděným restaurátorským zásahem byly též
odstraněny přerostlé keře a prostor pomníku vyplněn mulčovací kůrou.

POROVNÁNÍ DETAILU DESKY PŘED A PO DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH PÍSMEN

VEŘEJNÁ SBÍRKA POTRVÁ JEN DO ŠTĚDRÉHO DNE
Na konci srpna letošního roku došlo v rodině Huspekových z Brtí k velké tragédii, kdy
nečekaně zemřel otec třech malých dětí (nejmladšímu ještě nejsou ani dva roky). Na základě usnesení rady města jsme se rozhodli vyhlásit veřejnou sbírku na pomoc této rodině,
abychom pozůstalým v nelehké situaci alespoň malou měrou pomohli.
Každá vybraná koruna bude symbolem toho, jak moc byl Vašek Huspeka skvělým člověkem, obětavým kamarádem, výborným manželem a především úžasným tátou. Výtěžek
bude použit formou darovací smlouvy ve prospěch aktuálních potřeb pozůstalé rodiny.
Přispět můžete hotově do označené pokladničky na Městském úřadě ve Strážově případně
na zvláštní bankovní účet číslo 5516890369/0800. Upozorňujeme, že sbírka trvá jen
do 24. prosince. Poslední možnost přispět hotově do sbírky bude při tradičním zpívání
u vánočního stromku. Za projevenou pomoc předem upřímně děkujeme.

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ A KAPRŮ

OPÁLECKÁ TVRZ SNAD PO LETECH OPĚT OŽÍVÁ

➔ Prodej vánočních stromků z městských lesů proběhne v pondělí 17. prosince
a ve středu 19. prosince vždy od 14.00 do 16.30 hod. na dvoře radnice.
➔ Prodej vánočních kaprů bude zajišťovat Miroslav Kasík, Strážov 85 ve dnech
22.–23. prosince vždy od 9.00 do 17.00 hod. Zároveň je u něj také možnost zakoupit vánoční stromky (jedle kavkazská, borovice černá a smrk pichlavý).

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA VÁNOČNÍ AKCE
➔ V neděli 23. prosince 2018 od 17.00 hod. proběhne na strážovském náměstí tradiční
zpívání u vánočního stromku. Akce má dlouholetou tradici a veliký ohlas, a proto 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
bude připraveno svařené víno. Na akci si s sebou přineste lucerničky, neboť zde bude
možnost získat Betlémské světlo.
➔ Mnozí z vás si jistě během vánočních svátků najdou cestu také do strážovského kostela. Půlnoční mše svatá se uskuteční v pondělí 24. prosince 2018 od 24.00 hod.
➔

HASIČI LIKVIDOVALI POŽÁR AUTA A KŮLNY

HASIČI PŘI ZÁSAHU U POŽÁRU V ZAHORČICÍCH

V posledních týdnech se Strážovskem několikrát rozezvučela požární siréna. Místní
dobrovolní hasiči opakovaně
vyjížděli k popadaným stromům, které bránily provozu na
pozemních
komunikacích.
Jindy byl cílem výjezdu jednotky hořící automobil na
cestě ze Strážova na Patrasku.
Poplach měli místní hasiči
vyhlášen také v neděli
30. září. To vyjížděli k požáru
dřevěné kůlny v Zahorčicích,
kde zasahovali společně
s tamními dobrovolnými hasiči. Požár dřevostavby, která
sloužila k uskladnění dřeva,
vznikl z nedbalosti nedohašením nedalekého ohniště po
spalování větví a listí.

NA NÁDVOŘÍ VZPÁLO NĚKOLIK OHŇŮ, KDE SE PÁLILO DŘEVO A VĚTVE

Jak jsme informovali již v přechozím čísle našeho zpravodaje, má opálecká tvrz od letošního roku nového vlastníka. Je jím Marcela Radlingerová z Plzně. O třetí říjnové sobotě
uspořádala nová majitelka na Opálce první akci v podobě podzimní pracovní slavnosti.
Hlavním cílem bylo uklidit okolí tvrze a odstranit prales náletových dřevin. Účast byla
veliká, neboť se sešlo okolo osmi desítek nadšenců z řad občanů Opálky i Strážova
a mnoha dalších dobrovolníků ze širokého okolí.
Jedna z účastnic akce – Ivana Šmucrová z Plzně krásně popsala souboj novodobých opáleckých rytířů na svém internetovém blogu: „Jak jsem již prozradila, naší zbraní byly pily
a hrábě, naší zbrojí pracovní oblečení a naším soupeřem hlavně akáty, které se na pozemku rozrostly tak, že monumentální stavba tvrze nebyla ani vidět. S těmito porosty jsme
svedli nerovný boj. Jistě se dá tušit, kdo byl nakonec vítězem. Nepřítel by nebyl nepřítelem,
kdyby nás nedokázal překvapit: rezavými plechovkami, skleněnými zavařovacími sklenicemi, různými dráty, hřeby, igelitovými pytli, ale také televizní obrazovkou nebo železným
kolem. Přes všechny nástrahy byl ale nepřítel udolán. Nutno podotknout, že platí, že
v množství je síla. Pokud
by se tomuto nepříteli
postavil jeden člověk, byl
by boj nerovný a nevím,
nevím, kdo by vyhrál.
Snad člověk, ale stálo by
ho to hodně sil.“
Akce byla zakončena
příjemným posezením
s bohatým pohoštěním,
jehož zlatým hřebem
bylo opečené prasátko.
Přejme nové majitelce
mnoho elánu a síly při
další práci na obnově
RUKU K DÍLU PŘILOŽILI TAKÉ MLADÍ STRÁŽOVÁCI
opálecké tvrze.

ŠNEČÍ MASO OD STRÁŽOVSKÝ C H CH OVA TELŮ
Před rokem jsme psali o netradičním podnikatelském
záměru manželů Jiřiny a Jiřího Studničkových ze Strážova, kteří se začali zabývat
výrobou šnečího kaviáru. Za
tímto účelem chovají jedlé
africké šneky.
Od července letošního roku
rozšířili strážovští podnikatelé výrobu o speciality ze
šnečího masa. Zákazník si
může zakoupit buď hotové
šneky po burgundsku, které
stačí rozbalit a vložit do
předehřáté trouby na 8–10
minut, nebo si může zájemce
o kulinářské lahůdky zakoupit menší balení šnečího
masa (24 kusů) v hovězím či
zeleninovém vývaru pro
přípravu dle vlastní invence
(např. šnečí špíz, rizoto,
šneci v trojobalu...). NovinSTÁNEK SE ŠNEČÍMI SPECIALITAMI
kou je pak šnečí paštika
NA FARMÁŘSKÝCH TRZÍCH V PLZNI
s brusinkami.
Speciální větší balení je připraveno pro restaurace. Ke správnému servírování je možné
taktéž zakoupit prázdné šnečí ulity, které jsou řádně vyčištěné a jsou určené ke gastronomickému využití.
O tom, že šnečí maso a kaviár jdou na dračku, se můžete přesvědčit každou sobotu na
plzeňských farmářských trzích. V provozu je také firemní e-shop (www.snecikaviar.cz).

„PF – 2019“
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

ÚSPĚCHY NA ŽUPNÍM PŘEBORU V PLAVÁNÍ

VELEÚSPĚŠNÁ VÝPRAVA STRÁŽOVSKÝCH PLAVCŮ

Během podzimního plavání, které se konalo v Sušici dne 3. 11. 2018, měl TJ Sokol Strážov 14členné zastoupení z celkového počtu 61 zúčastněných. Naši sportovci soutěžili ve
třech věkových kategoriích a slavili velký úspěch. O tom svědčí i počet získaných medailí.
Ze 14 zúčastněných je zisk 13 medailí opravdu na velikou jedničku.
Plavání:
kategorie I.
žákyně
1. místo
Kalivodová Nela
žáci
3. místo
Janda Tomáš
kategorie II.
žáci
1. místo
Toman Marek
2. místo
Slouka Dominik
žákyně
2. místo
Verešová Nela
3. místo
Bejvlová Kateřina
kategorie III.
žáci
3. místo
Vlček Tomáš
kategorie dorostenky
2. místo
Trylčová Marie
3. místo
Kubátová Bára
Tobogán:
kategorie I.
žáci
2. místo
Svítil Patrik
kategorie II.
žáci
1. místo
Slouka Dominik
žákyně
1. místo
Skořepová Ema
kategorie dorostenky
1. místo
Kubátová Bára
Za TJ Sokol Strážov Věra Rysová

Blíží se konec roku, a tak můžeme trochu zavzpomínat, co jsme v letošním roce dělali.
Nejenom že se scházíme každou středu, ale také pořádáme různé akce. Také spolupracujeme s místním klubem Svazu zdravotně postižených Šumava, tak některé akce
pořádáme společně. Jezdíme hrát bowling, chodíme do solné jeskyně. Spolu
s Městským úřadem ve Strážově pořádáme zájezdy a přednášky. Například v září jsme
byli v Praze, kde jsme se projeli po Vltavě a navštívili botanickou zahradu. Další
z akcí byla přednáška „Informovaný senior VII“ na téma Finanční gramotnost a Rodinné právo, kterou pro nás zajišťoval Plzeňský kraj. Poslední akcí tohoto roku bylo
tradiční setkání seniorů v sokolovně.
Přeji Vám hodně zdraví a spokojenost v roce 2019.
Za senior klub Vanda Kavková

SENIORKY PŘI BESEDĚ NA TÉMA FINANČNÍ GRAMOTNOST A RODINNÉ PRÁVO

9.
16.
23.
30.
6.
13.

1. – posezení u kávy
1. – posezení u kávy
1. - návštěva solné jeskyně
1. – promítání – Josef Kodym
2. – posezení u kávy
2. – návštěva solné jeskyně

20.
27.
6.
13.
20.
27.

2. – posezení u kávy
2. – posezení u kávy
3. – Zmizelá Šumava – Emil Kintzl
3. – posezení u kávy
3. – posezení u kávy
3. – posezení u kávy

Kominictví Miloslava Bureše z Pocinovic
oznamuje, že zájemci
o čištění komínů si mohou tuto službu
objednat na tel. 602 169 119.

MLADÝ PROJEKTANT CESTUJE PO SVĚTĚ
Sen mladé generace, mít takovou práci, která by člověku
umožňovala cestovat po celém
světě, si plní Ing. Vlastimil
Soušek ze Strážova. Třicetiletý
strážovský rodák je absolventem Fakulty elektrotechnické na
Západočeské univerzitě v Plzni
a v současné době pracuje
v plzeňské firmě invelt - elektro
s.r.o. jako projektant systémů
elektrických ochran a synchronizace generátorů elektrárenských bloků. Součástí práce
mladého Strážováka je pak
i uvádění těchto systémů do
provozu přímo v místě stavby.
Téměř všechny projekty jsou
realizovány na zahraničních
elektrárnách a doba pracovního
pobytu v cizině se tak často
protáhne i na několik týdnů.
Zatím takto Vlastimil Soušek
několikrát navštívil Polsko,
Bulharsko, Dánsko, Švédsko
a Rusko. Ze zajímavějších
destinací to bylo určitě TurecSTRÁŽOVÁK V YOSEMITSKÉM NÁRODNÍM PARKU
ko, Jižní Korea a USA (Michigan). V Americe, konkrétně v Kalifornii, byl pak znovu letos od ledna do března. V létě
pak Strážovák zanechal stopy v Izraeli, kam před pár dny odletěl ještě jednou.
A co mladý rodák ze Strážova vidí jako nejzajímavější na své práci spojené s dalekými
cestami? Asi to, že se denně setkává a spolupracuje s místními lidmi, a to v místech, kam
by jako turista určitě nezavítal. Vždy se najde také nějaké volno pro navštívení místních
památek a zajímavostí. Kolik z nás bylo například na nejslavnější světové basketbalové
lize NBA, v hledišti při zápasu hokejové NHL či ve věhlasných amerických národních
parcích?

PŘÍJEMNÉ PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

BÝVALÉ PROTEKTORÁTNÍ CELNICE NA STRÁŽOVSKU

Opět po roce jsme pozvali do strážovské
sokolovny všechny místní seniory na
tradiční předvánoční posezení. Setkání,
které se letos uskutečnilo v úterý 27. listopadu, zahájilo muzikálové vystoupení dětí
z místní mateřské školy a program členů
hudebního kroužku při základní škole.
Známé hudební duo Anny Volínové
a Václava Žákovce dokázalo následně
rozproudit náladu v sále i na tanečním
parketu. Překvapením večera bylo vystoupení kouzelníka Igora Kasalického
z Chudenína, který divákům předvedl
několik dechberoucích triků a kouzel.
Senioři, kterých přišlo více než 180, ze
sokolovny odcházeli spokojeni z příjemného předvánočního setkání se svými
vrstevníky.

V letošním roce uplynulo 80 let od doby, kdy na základě neblahé Mnichovské dohody došlo
k odtržení Sudet od Československa. Naše hranice s Německem byla posunuta hluboko do
československého vnitrozemí. Týkalo se to i správního území našeho města. Tehdy nově vytyčená hranice probíhala od Hájku a Splže na Patrasku a dále po silnici ke Krotějovu. Ještě
dneska nám tuto neradostnou kapitolu z historie připomínají dvě dřevěné stavby. Jedná se
o původní celnice. Zábor pohraničí probíhal v té době velice rychle, zhruba během deseti dnů.
Nové hranici se říkalo kulíková, protože byla vytyčena pouze dřevěnými kulíky. Následně byla
vypsána poptávka na dřevěné domky, které by sloužily jako celnice. Menší, ale i větší domky
o půdorysu 10 x 8 m však nesloužily svému původnímu účelu dlouho. Na podzim roku 1940
vstoupily Protektorát Čechy a Morava a Třetí říše (Německo) do bezcelního styku. Proto bylo
rozhodnuto, že tyto dřevěné stavby budou prodávány ve veřejných dražbách a ty, které se nepovedlo prodat, byly ponechány na místě svému osudu.
Za strážovskou Hůrkou stály dvě menší dřevěné celnice, česká a německá. Z té české si po
skončení její funkce postavil malou dřevěnou chatu u Javoříčka pan Kubík ze Strážova. Tato
však již byla v nedávných létech nahrazena chatou zděnou a tudíž zanikla. Německou si vzal
občan z Patrasky a používal ji jako chlívek. V současné době ještě stojí. Zahlodal však na ní
zub času a obrostla psím vínem, takže není téměř vidět.
Lepší byl ale osud další, větší celnice (10 x 8 m), která stála při silnici z Janovic k Nýrsku
(u Hvízdalky). Této se „zmocnili“ po skončení její funkce strážovští fotbalisté, jmenovitě jejich
velcí fandové truhláři Haasové. Pečlivě ji rozebrali a znovu postavili jako šatny a kabiny
u fotbalového hřiště, které bylo v té době v prostoru za Muchkovic rybníkem. Ani tam však
nevydržela dlouho. Po přemístění fotbalového hřiště na jeho současné místo stěhovaly se s ním
i jeho dřevěné kabiny. Tam sloužila tato bývalá celnice jako šatny a kabiny dlouhá léta, až do
roku 1988, kdy si fotbalisté vybudovali vcelku velice pěkné nové zařízení. Dřevěná celnice
však stále ještě u hřiště stojí na svém původním místě, ale slouží už jen jako jakési technické
zázemí nezbytného k údržbě hřiště.
Půjdete-li někdy povzbudit naše strážovské fotbalisty na jejich hřiště, nebo jenom tak kolem na
procházku, věnujte svůj pohled i této vcelku nenápadné dřevěné stavbě. Je v ní také kus naší
historie, i když v jejím počátku ne zrovna radostné. Strážovské celnice byly koncem letošního
září, u příležitosti připomínky událostí před osmdesáti léty, tématem krátkého pořadu v Českém
rozhlasu.
Josef Kodym

KOUZELNÍK A JEHO ASISTENTKA

SÁL SOKOLOVNY OPĚT PO ROCE ZAPLNILI POZVANÍ SENIOŘI ZE STRÁŽOVSKA

MIKROREGION OŽÍVÁ HRAMI PRO DĚTI
Letošní školní rok je v obcích Dobrovolného svazku obcí Úhlava (Nýrsko, Janovice nad
Úhlavou, Strážov, Všeruby, Dešenice, Chudenín) a Aktionsbündniss Künisches Gebirge
(Neukirchen beim Heiligen Blut, Lam, Lohberg, Arrach, Eschlkam) obohacen o „Hry bez
hranic“. Tak je nazván projekt podpořený Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V průběhu školního roku se děti čtyřikrát setkají a společně si zasportují.
První setkání proběhlo 17. října v Janovicích nad Úhlavou, kde si děti zahrály fotbal
a vybíjenou. Po novém roce se žáci mohou těšit na zimní hry ve sportovním areálu
Hohenbogen. Na jaře zavítají do Nýrska, kde bude připraven přespolní běh. Poslední
setkání a ukončení Her bez hranic proběhne v bavorském Lamu.

BÝVALÁ CELNICE SLOUŽILA PO DLOUHÁ LÉTA JAKO FOTBALOVÉ KABINY

PLESOVÁ SEZÓNA 2019
18. 1. 2019 - myslivecký ples (kapela V. Žákovce)
16. 2. 2019 - ples SDH Viteň (Pošumavská kapela)
23. 2. 2019 – masopustní průvod a zábava (kapela Pelíšci)
16. 3. 2019 – ples SDH Strážov (kapela BK Band)

PODZIMNÍ POUTI OPĚT PŘÁLO POČASÍ
Jedny z posledních letošních hřejivých slunečních paprsků provázely podzimní pouťový
víkend. Pouťové akce byly tradičně pestré a přilákaly k nám mnoho návštěvníků ze širokého okolí. Tradiční výstavu paličkování doplnil tentokrát velmi zajímavý papírový filigrán a tvoření ze starých knih. Na radnici vystavovala také mladá malířka, strážovská
rodačka Kateřina Karasová, a v bývalé spořitelně byly k vidění akvarely a grafiky Petra
Masného, který poslední roky svého života strávil na strážovské faře. Svojí úrodou se
oprávněně pochlubili místní zahrádkáři a vydařená byla taktéž výstava drobného zvířectva,
kterou má pod patronací zdejší chovatelský spolek. Po celý pouťový víkend probíhala také
jedna netradiční výstava historických fotografií. Ve strážovských ulicích si totiž mohli
zájemci prohlédnout, jak daná místa vypadala v historii. O výstavu byl veliký zájem.
Mnoho lidí putovalo Strážovem a vzpomínalo na již neexistující domy či zákoutí. Víkend
pak vyvrcholil hudební produkcí na náměstí, kterou tentokrát zajistila kapela „Domažličanka“.

KOZAK DR VE STRÁŽOVĚ BOHUŽEL KONČÍ
Klatovský Kozak býval chloubou regionálního průmyslu a patřil
k největším výrobcům kožené galanterie celého východního bloku.
Právě tam také proudila velká část produkce, kterou tvořily peněženky, aktovky, rukavice, etuje a další kožené a koženkové zboží. Málokdo možná ví, že původní koželužská manufaktura,
kterou založil Bohumil Singer, vznikla v roce 1842 u nás ve
Strážově a vyráběla usně, určené pro výrobu a opravy obuvi.
O třicet let později se ale rodina Singerů přestěhovala do
Klatov a výrobu přesunula tamtéž.
Po druhé světové válce byl závod znárodněn a přejmenován na Kozak. Továrna ve druhé polovině
20. století vyvážela své zboží do 25 zemí světa,
včetně Saúdské Arábie. Kozak měl v té době v Klatovech vlastní jesle, mateřskou školu, učiliště a také
dva panelové domy. Od sedmdesátých let minulého
století fungovala také provozovna Kozaku ve Strážově,
která sídlila v budově nedaleko autobusových garáží v Káclinku. Nástup
levného asijského zboží po roce 1990, zdražení vstupních surovin a privatizační nešvary
přivedly firmu v roce 1998 do konkursu. Definitivní zánik věhlasného podniku je pak
spojen s rokem 2003.
Na tradici kožedělné výroby navázala ve Strážově společnost KOZAK DR, která více než
patnáct let působí v bývalém hospodářském
pavilónu místní mateřské školy. Na počátku
letošního roku odkoupil společnost od dosavadního vlastníka a jednatele Vladimíra Hály
klatovský podnikatel Michal Balák. Ten se
rozhodl ke konci letošního roku výrobu ze
Strážova přesunout do Tupadel u Klatov. Po
150 letech se tak historie bohužel opakuje
a výroba ze Strážova směřuje blíže velkým
centrům.

NABÍDKA PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR
Město Strážov nabízí k pronájmu nebytové prostory
v bývalém hospodářském pavilónu mateřské školy,
které jsou vhodné pro drobnou výrobu, montážní práce
nebo administrativní činnost. O bližších podmínkách
PAMĚTNÍCI VZPOMÍNAJÍ U FOTOGRAFIE BÝVALÉHO HOSTINCE „U SOUKUPŮ“

se můžete informovat na radnici.

Mateřská škola
22. 10. 2018 divadelní představení „V Korunách stromů“.
24. 10. 2018 divadlo v Nýrsku, které sehrály
děti z tamního DDM: „Příběhy Maxipsa Fíka“.
27. 11. 2018 připravily děti kulturní vystoupení
pro seniory.
Ve výtvarné soutěži „Naše zahrádka“ obsadily
děti z oddělení Sluníček 3. místo v kolektivní
práci.
Děti vyráběly se svými rodiči skřítky „Podzimníčky“.
2. 11. 2018 paní učitelky připravily pro děti „Halloweenský rej“ a 12. 11. 2018 „Hledání
sv. Martina“.

Základní škola a školní družina
Naše škola se bude prezentovat 13. 12. 2018 živou ukázkou tradiční výroby Strážovské
krajky. Paní vychovatelka Jitka Jiříková a vybrané žákyně budou reprezentovat naši školu
na KÚ v Plzni při akci Den lidové kultury Plzeňského kraje.

✓ Zájmové útvary
Od října 2018 zahájily svoji činnost zájmové útvary: 2x paličkování (J. Jiříková), výtvarný
(J. Skalová), počítače (Bc. J. Adamec), přírodovědný (M. Potužáková), od 1. 11. 2018
Aerobic (M. Dvořáková)
T. Groesslová, DiS. vyučuje hru na hudební nástroje a zpěv.
Ve škole vyučuje pan farář Potega nepovinný předmět náboženství.

✓ Beseda se zahraniční studentkou
9. 10. 2018 k nám do školy přijela studentka z Číny a velmi zajímavým způsobem seznámila žáky II. stupně se svou rodnou vlastí. Besedovalo se v angličtině. Tuto akci nám
zprostředkoval Ing. M. Jiřík, děkujeme.

✓ Zájezd do Bruselu
Pro vítězný tým „Itálie“, v rámci „Projektu EU“, se konal zájezd ve dnech 30. 11. 4. 12. 2018. Děkujeme panu faráři Potegovi za organizaci.

✓ Soutěže
V září jsme ve spolupráci s FAČR měli zajímavé dopoledne plné sportu a her. Děkujeme
Mgr. Gajduškovi a SK KOVO za propůjčení hřiště.

Přespolní běh v Nýrsku 20. 9. 2018. Obsadili jsme 8., 16., 18., 19., 23. - 25., 30. místo.
Okresní turnaje ve florbale proběhly v listopadu: mladší žákyně II. stupně obsadily
4. místo, žákyně I. stupně se umístily na 2. místě a postoupily do krajského kola.
MAMUT výběr žáků II. stupně (O. Chval, A. Rendl, E. Huspeková, M. Matásková,
A. Potužák) soutěžil 14. 11. 2018 v matematické soutěži, kterou pořádá klatovské gymnázium, a obsadil 11. místo.
11. 10. 2018 - Přírodovědný klokan, řešili jsme školní kolo na II. stupni, 8., 9. ročník.
Kategorie Kadet: 1. T. Vavírka, 2. M. Tomanová, 3. O. Chval.

✓ Volba povolání
Návštěva Úřadu práce Klatovy - 23. 10. 2018
Akademie řemesel - 7. 11. 2018

✓ Připravujeme:
Těšíme se na prosincové divadelní představení ve škole pro děti z MŠ a žáky I. stupně.
Zpívání u vánočního stromečku 23. 12. 2018
Mgr. Šárka Rašková
ředitelka Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace

Tuto větu čtou vždy prvňáci na podzim.
I my to už umíme. A že se opravdu
„máme“, to vám chceme říci. Na začátku školního roku jsme měli vše nové, učebnice, sešity, školní potřeby, dokonce jsme
dostali novou tabuli, na které nás denně čeká něco nového. Nejdříve jsme se seznamovali
s písmenky, ty jsme spojovali ve slabiky. Po dvou měsících jsme přečetli první věty. Víme, že Ema mele maso, Pepa má lupu. Poznali jsme čísla do deseti a spočítáme i kolik dětí
je na hřišti. Baví nás prvouka, protože tam si povídáme o přírodě, o rodině, hodně tam
malujeme.
V říjnu se na nás přijel podívat náš spolužák ze Švýcarska. Vyprávěl nám, jak to vypadá
ve škole u nich. To jsme se divili, že je každý den ve škole do 16 hodin. Těšíme se, až nás
zase v lednu navštíví.
Za námi do třídy se přišli podívat i kamarádi z mateřské školky. Uhodli všechny naše
hádanky, společně jsme si zazpívali a na tabuli nám nakreslili obrázky. My jim návštěvu
oplatíme před Vánocemi.
V září jsme měli krásný den na fotbalovém hřišti. Tam jsme se staršími spolužáky prošli
několik stanovišť plných zajímavých sportovních aktivit. Jindy za námi přišel do tělocvičny pan učitel Gajdušek a hrál s námi přípravné hry pro fotbal.
Do tělocvičny chodíme také na jógu. Těšíme se na paní Čechovou z Janovic nad Úhlavou,
která nás moc baví. Užijeme si s ní nejen cvičení, ale i plno legrace.
Moc rádi něco vyrábíme z papíru, přírodnin, modelíny. Dokonce jsme, s jednou maminkou - paní Jandovou - umotali panáčky z příze. Každý si je s radostí odnesl domů. Protože
se blíží Vánoce, chystáme již ozdoby na stromeček. Ty s námi vyráběla paní Skalová
z keramické hlíny. Vykrajovali jsme kytičky, hvězdičky, podkovy, komety a každý si ve
třídě rozsvítí vlastnoručně vyrobený vánoční svícen.
Mgr. Marie Kašová a prvňáčci

Ó, MY SE MÁME!

