FOTBALOVÁ MLADŠÍ PŘÍPRAVKA SLAVÍ BRONZ
V sobotu 2. února 2019
se mladší přípravka ze
Strážova vypravila na
turnaj do německého
Waldkirchenu. Akci jsme
pojali velkolepě. Abychom si i my, rodiče,
vše patřičně užili a podpořili naše malé fotbalisty, vypravili jsme autobus, vyrobili povzbuzující transparenty, namalovali si klubové barvy
na obličej a v časných
ranních hodinách vyraÚSPĚŠNÍ REPREZENTANTI ZE STRÁŽOVA
zili. Oslabeni o dva hráče, kteří nemohli, v počtu devíti dětí. Ze dvou skupin postupovaly vždy dva týmy do boje
o finále. Našimi soupeři ve skupině byli TSV Hengersberg, TSV Waldkirchen, SC Batavia
Passau a SV Grainet. Podařilo se nám postoupit do boje o finále i přesto, že se nám hned
v druhé minutě prvního utkání zranil jeden z útočníků, opora týmu, který už dál nemohl
pokračovat. Za obrovské podpory rodičů se kluci rvali o vítězství. Bohužel neuznaný,
podle pravidel regulérní gól v emočně hodně vypjatém utkání, nás odstřelil pouze do boje
o bronzové umístění.
Naši malí fotbalisté zaslouží tu největší pochvalu za svůj skvělý výkon, odhodlání a bojovnost. Sice skončili „pouze“ bronzoví, ale pro nás podali zlatý výkon. Děkujeme.
Mgr. Simona Presslová

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 výročí osvobození jihozápadních Čech americkou armádou.
Kolona historických vozidel se spojeneckými znaky a posádkou v autentických uniformách k nám dorazí v neděli 5. května 2019 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.

PŘESTAVBA RADNICE
Dlouho plánovaná a připravovaná přestavba
radnice se nyní stává realitou. V druhé polovině
března vyrostlo na čelní straně budovy lešení,
neboť v první fázi bude opravována věž. Během
letních měsíců by pak měla být provedena kompletní výměna krovu a střešní krytiny, což bude
zajišťovat tesařství Petra Mayera z Běšin. Právě
stav krovové konstrukce byl po odborném zhodnocení velice nemilým překvapením, neboť ji
bude nutno z důvodu havarijního stavu kompletně vyměnit.
Na tuto etapu by měly navázat další stavební
práce tak, aby vše mohlo být dokončeno
v průběhu příštího roku. Celkové náklady stavby
převýší 10 mil. korun. Po opravě náměstí, ulic a uliček v centru včetně kostela sv. Jiří
si radnice také jistě zaslouží naši pozornost. Po dokončení přestavby by v přízemí měla
vzniknout reprezentativní zasedací a obřadní místnost, v prostoru po levé straně za vstupem bude nová spolková klubovna. V prvním patře najde své sídlo knihovna a informační
centrum s výstavním prostorem. Do nově vybudovaného podkroví se přestěhují všechny
kanceláře městského úřadu. Součástí projektu je také vnitřní výtah, který umožní bezproblémový přístup do všech částí víceúčelového objektu.
Přílohou tohoto zpravodaje je
turistický propagační materiál, který
jsme vydali za finanční podpory
Plzeňského kraje. Leták doplněný
pěknými fotografiemi seznamuje
turisty s atraktivitami našeho města.

ˇ
FOTOGALERIE – SILVESTROVSKÝ PRÍPITEK

31. prosince 2018
foto: Marie Pajerová
AKCI POŘÁDAL MÍSTNÍ KLUB SVAZU
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

SENIOŘI SE ODPOLEDNE SEŠLI
NA NÁMĚSTÍ

SPOLEČNĚ ÚČASTNÍCI DOŠLI NA VYHLÍDKU,
KDE SI PŘIPILI NA ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE

Na naši otázku z minulého kola soutěže
odpověděli čtyři čtenáři a všichni
správně napsali, že nemovitost stojí na
Opálce. Někteří ještě doplnili, že se
jedná o č. p. 3, kde se po chalupě říká
„u Kalistů“. Ze správných odpovědí byl
vylosován výherce – Petr Čáp z Radinov, který 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. 83)
PRVNÍHO ROČNÍKU SILVESTROVSKÉHO PŘÍPITKU SE ZÚČASTNILY VÍCE NEŽ DVĚ
DESÍTKY MÍSTNÍCH SENIORŮ

Uvedená nemovitost stojí v ..................................
Jméno: ...........................................................

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

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

AKCE O JARNÍ POUTI SVATÉHO JIŘÍ
Strážovská pouť sv. Jiří, která se uskuteční o víkendu 27. – 28. dubna 2019, 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, práce dětí z mateřské školy a návštěvníky zde čeká i malé překvapení.
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 Anderle z Klatov. Výstava bude 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.
➔ V objektu bývalé spořitelny bude vystavovat své obrazy a kresby mladá malířka
Tereza Soušková z Lukavice. Výstava bude otevřena v sobotu i v neděli, vždy od 10.00
do 17.00 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. Slavnostní
poutní mši bude celebrovat administrátor farnosti z Boru u Tachova P. Miroslav Martiš.
➔ Po dvou letech bude ve Strážově opět pouťová zábava. Vystoupení skupiny UKRADENÝ VJECY pořádá místní tělocvičná jednota v sokolovně v sobotu od 20.00 hod.
➔ Podívat se můžete také na některé z fotbalových utkání na hřišti SK Kovodružstva
Strážov. V neděli od 10.00 hod. se zde uskuteční turnaj starší přípravky, odpoledne od
15.00 hod. pak proběhne utkání staré gardy, které bude pojato jako souboj dvou týmů
složených z bývalých místních hráčů.

TERMÍNY DALŠÍCH POUTNÍCH MŠÍ NA STRÁŽOVSKU
➢

Rovná – Navštívení Panny Marie – neděle 2. 6. 2019 od 14.00 hod.

➢

Lukavice – Slavnost Nejsvětější Trojice – sobota 15. 6. 2019 od 14.00 hod.

➢

Opálka – Sv. Anna – neděle 28. 7. 2019 od 14.00 hod.

➢

Strážov – Jména Panny Marie – neděle 15. 9. 2019 od 11.30 hod.

Vážení spoluobčané!
Již jednou jsem o tomto tématu na stránkách
zpravodaje psal. Nedá mi to, abych svá slova týkající se nešvarů parkování nezopakoval.
Stále stejná situace je totiž k vidění v ranních a odpoledních hodinách před prvním stupněm místní základní školy. Rodiče přiváží své ratolesti do školy a parkují přímo před
vchodem do školy. Nebýt tam před vstupními dveřmi schody, zavezli by snad někteří nejraději své děti přímo do vestibulu školy. Dotyční zásadním způsobem porušují dopravní
předpisy a vystavují své děti či vnoučata obrovskému nebezpečí. Při frekvenci provozu
a nepřehlednosti daného úseku se jedná o neskutečný hazard se zdravím dětí. Pro obsluhu
základní školy bylo vybudováno parkoviště v zaslepené ulici u měšťanské školy. Snad těch
čtyřicet metrů chůze nikomu z dětí neublíží. Vždyť ještě naši rodiče chodívali do školy
i několik kilometrů pěšky a nebylo jim to na škodu.
Podobná situace s parkováním vozidel ze strany neukázněných řidičů se děje před místním
nákupním střediskem a na mnohých dalších místech Strážova. Dalším rozšířeným nešvarem, který je vidět stále častěji, je parkování vozidel na chodnících. Při každé rekonstrukci
komunikace se snažíme budovat nová a nová parkovací místa, nic víc však udělat nemůžeme. Vše další závisí na řidičích a jejich pohodlnosti… O tom, jak složité je zajišťovat
v ulicích přeplněných parkujícími vozidly zimní údržbu, by mohli vyprávět pracovníci
města odhrnující sníh.
Každý z nás asi někdy v životě udělal nějaký dopravní přestupek. Zamysleme se však společně nad naším konáním a nepřivolávejme zbytečně problémy. Na silnicích dnes stačí
okamžik a tragédie je na světě. Nic pak nelze vrátit zpět.
Ing. Josef Rousek

CO SE NA STRÁŽOVSKU UDĚLALO V ROCE 2018?

NÁŠ VÝLET DO BELGIE A EVROPSKÉHO PARLAMENTU

❖ Oprava místní komunikace do Lehomi – v rámci postupných oprav místních komunikací v našem správním území přišla v loňském roce na řadu silnička, která vede ze Strážova do Lehomi a dále až na hranice správního území ve směru do Javora. Asfaltový povrch
položila firma Silnice Klatovy a. s., kdy celkové náklady přesáhly 2,8 mil. korun. Tři sta
tisíc Kč se nám podařilo získat z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského
kraje.
❖ Rekonstrukce místní komunikace na Pandrousku – rozsáhlá akce zahrnující opravu
kanalizačního a vodovodního řadu, osazení nového veřejného osvětlení a nový povrch
místní komunikace včetně chodníků probíhala od počátku července do poloviny listopadu.
Velkým přínosem projektu bylo rozšíření a zpřehlednění výjezdu na hlavní silnici.
V rámci stavby navíc společnost ČEZ Distribuce a. s. provedla přeložku elektrického vedení v této lokalitě do země. Celkový rozpočet investiční akce přesáhl 7,5 mil. Kč, přičemž na opravu kanalizace nám přispěl Plzeňský kraj. Stavbu realizovala klatovská
firma VAK SERVIS s. r. o.
❖ Rozšíření čistírny odpadních vod – v loňském roce byly zahájeny stavební práce
spočívající v technologickém rozšíření provozu ČOV. Hlavním přínosem stavby bude
dokonalejší odstranění mechanických nečistot (zejména písku a štěrku) a efektivnější
řešení regulace vtoku do čistírny. Celková investice přesáhne 4,5 mil. korun a je
z poloviny kryta dotací od Plzeňského kraje. Stavbu, která stále probíhá a měla by být
dokončena do června 2019, provádí Vodospol s. r. o. Klatovy. Tato firma je zároveň
provozovatelem čistírny.
❖ Oprava chodníku k bytovkám – oprava povrchu chodníku po levé straně od sokolovny
směrem k bytovkám byla provedena již s příchodem prvních jarních dnů loňského roku.
V rámci akce byla kompletně opravena kanalizace i vodovod, aby se do nového chodníku
v budoucnu nemuselo zasahovat.
❖ Nová střecha na sokolovně – místní tělocvičná jednota v loňském roce provedla kompletní rekonstrukci střešního pláště tohoto objektu. Projekt byl primárně zaměřen na
výměnu původní eternitové střechy za kvalitní plechovou krytinu finské značky
Ruukki a zateplení půdních prostor. Celkové náklady stavby, kterou dodavatelsky zajistila firma CD Střechy s. r. o., přesáhly 1,5 mil. Kč. Plzeňský kraj přidělil Sokolům
dotaci ve výši 500 tisíc Kč a významnou finanční pomoc poskytla také strážovská
radnice.
❖ Podpora kulturních akcí – také v roce 2018 proběhlo na Strážovsku mnoho kulturních akcí s podporou města. Mimo jiné se jednalo o tradiční masopustní průvod, dožínkovou slavnost, hasičské oslavy či pouťové výstavy.

Naše skupina zvítězila v projektu o Evropské unii, odměnou za první místo byl zájezd do
Bruselu. Cesta začala 30. 11. 2018 ve Strážově před školou 2. stupně, kde jsme nastoupili
do hasičského auta a auta pana Stanislava Presla. Dojeli jsme do Prahy, ale to opravdové
cestování začalo na vlakovém nástupišti v Praze. Z Prahy jsme jeli dvě hodiny do města
Drážďany, kam pro nás v noci přijel polský autobus, a vyrazili jsme do hlavního města
Belgie - do Bruselu. V autobuse a také na všech prohlídkách s námi byli polští studenti
středních škol. V Bruselu jsme navštívili například náměstí Grand-Place, které je považováno za historické jádro světa. Hlavní dominantou je gotická radnice z 15. století, od roku
1998 se celé náměstí řadí na Seznam světového dědictví UNESCO. Také jsme viděli park
s vítězným obloukem. Velmi často jsme v ulicích Bruselu vídávali sošky čůrajícího chlapečka, který je symbolem Bruselu. Všude voněla belgická čokoláda a wafle. Jeden den
jsme vyrazili do nedalekého města Antverpy, které jsou přezdívány „Jeruzalém západu“.
Další město, které jsme navštívili, bylo město Bruggy, které je považováno za vůbec nejkrásnější město celé Belgie. V Bruggách jsme se také projeli loďkou po vodních kanálech,
ty protínají celé město. Úplně na závěr našeho výletu jsme navštívili Evropský parlament.
Tam jsme měli přednášku o hlavním jednacím sále a pak nám pan europoslanec Kazimierz
Michał Ujazdowski vyprávěl o tom, jak to v parlamentu chodí. Ubytováni jsme byli
v moderním hotelu nedaleko bruselského letiště, několikrát jsme povečeřeli v tamních
restauracích. Všude v ulicích, na náměstích jsme viděli krásnou adventní výzdobu a prošli
jsme i vánoční trhy.
Brusel s námi navštívili také naše paní ředitelka Šárka Rašková a pan farář Ryszard Potega. Moc se nám líbilo a dost jsme si to užili. Vrátili jsme se 4. 12. 2018 a druhý den chodili čerti s Mikulášem a andělem.
Natálie Jakubcová

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.
STRÁŽOVSKÁ SKUPINA V PROSTORÁCH EVROPSKÉHO PARLAMENTU

CO SE NA STRÁŽOVSKU PLÁNUJE NA ROK 2019?
1.

OKÉNKO MÍSTNÍ KNIHOVNY

2.

Virtuální Univerzita třetího věku
Dne 18. 1. 2019 se uskutečnila slavnostní promoce v Kongresovém sále Studijního
a informačního centra ČZU v Praze. Tohoto slavnostního aktu se také zúčastnilo 8 posluchačů z našeho konzultačního střediska. Hlavní promoční proslov přednesl
a Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku při Provozně ekonomické fakultě
ČZU v Praze předával zástupcům jednotlivých středisek Spectabilis Ing. Martin Pelikán Ph.D., děkan PEF ČZU v Praze.
Následující měsíc byl zahájen letní semestr akademického roku 2018/2019 VU3V,
kde ve studijním cyklu „Svět okolo nás“ probíhá kurz Klenoty barokního sochařství
v českých zemích. Doc. Martin Pavlíček, Ph.D., prostřednictvím šesti video přednášek
seznamuje posluchače s několika významnými sochařskými památkami z období baroka v Česku.
Jana Tremlová

ÚČASTNICE SLAVNOSTNÍ PROMOCE NA ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ
UNIVERZITĚ V PRAZE

❖ Přestavba radnice – plánovaná generální oprava objektu radnice byla již zahájena
s příchodem prvních jarních dnů. Práce budou probíhat dle projektu, který zpracoval
klatovský Ateliér U5. V letošním roce by měla být realizována první etapa spočívající
v kompletní výměně krovu a střešní krytiny. Následovat by pak měla celková rekonstrukce objektu radnice včetně vybudování výtahu, zřízení půdní vestavby a celková
oprava interiérů.
❖ Oprava tělocvičny ZŠ – suterén 2. stupně základní školy včetně tělocvičny vykazuje
značnou vlhkost, která se projevuje rozsáhlým opadáváním omítky. V rámci projektu,
na který máme přidělen 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.
Na akci je uzavřena smlouva o dílo s firmou Lesní stavby s.r.o. Nýrsko.
❖ Nákup lesní techniky – stávající traktor Valtra byl pořízen v roce 2008. Vzhledem
ke stoupajícím nákladům na opravy a náhradní díly bylo rozhodnuto techniku za pomoci dotace z Programu rozvoje venkova ČR obnovit. Na jaře loňského roku nám byla schválena dotace v rámci Místní akční skupiny Ekoregion Úhlava, avšak již více
než šest měsíců probíhá ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu ČR
kontrola výběrového řízení. Následně bude moci být naplněna kupní smlouva se společností ARBO s.r.o. Klatovy na nákup nového lesnického traktoru New Holland.
❖ Nové topení v sokolovně – Tělocvičná jednota Sokol Strážov připravuje pro letošní
rok kompletní výměnu rozvodů tepla v objektu sokolovny. Město se zavázalo, že Sokolům s financováním akce pomůže, neboť sokolovnu vnímáme jako významný prostor pro pořádání sportovních i kulturních akcí. Je požádáno též o dotaci od Plzeňského kraje.
❖ Dokončení přestavby čistírny odpadních vod – v létě letošního roku by měla být
dokončena akce rozšíření provozu ČOV. Ta byla započata v roce 2018 a provádí ji
Vodospol s. r. o. Klatovy.
❖ Rozsáhlé výměny vodovodních řadů v Lukavici a Zahorčicích – kvalitní a bezporuchová vodohospodářská infrastruktura nabývá v souvislosti se suchem na významu.
To je také důvod, proč investujeme do této oblasti nemalé finanční prostředky. Již na
konci zimy letošního roku jsme vyměnili téměř tři sta metrů potrubí v Zahorčicích
a práce pokračovaly také na výměně vodovodního řadu v Lukavici.

„ N O C K O S T E L Ů “ B U D E L E T O S I V E STRÁ ŽOV Ě
22. 5. – poznávací zájezd
3. 4. – promítání (J. Kodym)
10. 4. – návštěva solné jeskyně

29. 5. – posezení u kávy
5. 6. – exkurze - střední zemědělská škola

17. 4. – bowling v Klatovech

12. 6. – posezení u kávy

24. 4. – posezení u kávy

19. 6. – vycházka na Klenovou

15. 5. – posezení u kávy

26. 6. – posezení u kávy

Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která má umožnit široké veřejnosti návštěvu
kostelů a kaplí. V jejím rámci jsou ve večerních a nočních hodinách zpřístupněny některé
kostely různých křesťanských církví, ve kterých se rovněž konají doprovodné akce – výstavy, koncerty, besedy atd. V letošním roce se akce bude konat také u nás ve Strážově.
Konkrétně pak v pátek 24. května 2019. Vše bude odstartováno v 18.00 hod. mší svatou
v kostele sv. Jiří. Podrobný program bude zveřejněn na webových stránkách města i farnosti. Předběžně však můžeme prozradit, že se budete moci seznámit s misijním životem
řádových sester v Estonsku a prohlédnout si výstavu historických fotografií.

AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE STRÁŽOVSKÉ RADNICE

OCENĚNÍ PRO STRÁŽOVSKÉ KRAJKÁŘSTVÍ

✓ Město Strážov a Svaz zdravotně postižených Strážov pořádají sběr šatstva ve dnech
1. – 5. dubna 2019 v přízemí radnice ve Strážově. Přinést můžete oblečení, lůžkoviny,
prostěradla, ručníky, záclony, ubrusy, bytové textilie, nepoškozenou obuv a hračky
(nepoškozené a kompletní). Věci odevzdejte zabalené do igelitových pytlů či krabic.

Ve čtvrtek 13. prosince 2018
proběhla v zasedacím sále
Krajského úřadu Plzeňského
kraje slavnostní akce s názvem
„Den lidové kultury“. Hejtman
Josef Bernard zde mimo jiné
také předal certifikáty jedenácti
novým nositelům krajského
nemateriálního kulturního
dědictví. Jedním z projevů
tradiční lidové kultury zapsaných do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové
kultury Plzeňského kraje je od
prosince také strážovské krajkářství. Paličkovaná krajka ze
Strážova se tak zařadila
k chloubám Plzeňského kraje
po bok chodských dudáků či
úspěšných ochotnických souborů. Kromě propagace našeho
města tento úspěch může mít
zvýšený dopad na šance získat
dotační prostředky na udržení
tradice krajkářství. Program
akce zpestřila naše děvčata
živou ukázkou paličkování.

✓ Sběrné místo separovaného odpadu u školy je od loňského roku rozšířené o velkokapacitní kontejner na sběr plastů. Hlavním přínosem je skutečnost, že je zde možnost
ukládat celé plné pytle plastů. Stále však platí, že je potřeba prázdné plastové obaly sešlapávat, aby se jich do sběrných nádob vešlo co nejvíce. O to více nás mrzí, že někteří
spoluobčané stále odkládají pytle a tašky s plasty vedle kontejnerů u sokolovny, u bytovek a v Káclinku, čímž vzniká nepořádek na těchto sběrných místech.
✓ Město Strážov hledá zájemce o pronájem kiosku v autobusové zastávce na letní
sezónu 2019. Bližší informace a podmínky pronájmu získáte na radnici.
✓ Konec března je termínem, do kdy je obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích stanovena splatnost poplatku za odpady a za psy. Přestože většina občanů svoji
poplatkovou povinnost již řádně splnila, našlo se několik poplatníků, kteří ještě nemají
závazky vůči městu uhrazeny. Vyzýváme proto všechny, kteří zapomněli, aby toto neprodleně napravili. Výše poplatku za odpady zůstává i pro rok 2019 na základě rozhodnutí zastupitelstva ve stejné výši jako v letech předchozích. Je však nutné nadále
důsledně třídit odpady a neukládat do popelnic trávu, listí a další zbytky ze zahrad. Tyto materiály totiž nadměrně navyšují množství odvezeného odpadu a vedou ke zvyšování nákladů na jeho likvidaci. Věříme, že společným úsilím dokážeme udržet stejnou
výši poplatku i pro další leta. Zároveň také připomínáme, že od dubna budou vyváženy
pouze popelnice, které mají řádně vylepenou vývozní známku na rok 2019.

UMĚNÍM MLADÝCH KRAJKÁŘEK BYL NADŠEN
I HEJTMAN PLZEŇSKÉHO KRAJE JOSEF BERNARD

TJ Sokol Strážov
pořádá
v sobotu 30. března 2019
od 14.00 hod.
ve strážovské sokolovně

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
SPOLEČNÉ FOTO S HEJTMANEM A ČLENY RADY PLZEŇSKÉHO KRAJE

VEŘEJNÁ SBÍRKA BYLA VELICE ÚSPĚŠNÁ

VEŘEJNÁ SBÍRKA BYLA VELICE ÚSPĚŠN
RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKA č. 7 a 11
SOBOTA 27. 4. 2019
TANKODROM – HARANT – OPÁLKA – ZAHORČICE – KOUPALIŠTĚ –
PLÁSKY - VITEŇ

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
•
•
•
•
•
•

Uzavírka tratě: cca 6:15 hod.
Start 1. vozidla Historic Vltava rallye (1. okruh): 8:05 hod.
Start 1. vozidla Rallye Šumava Klatovy (1. okruh): 10:05 hod.
Start 1. vozidla Historic Vltava rallye (2. okruh): 13:09 hod.
Start 1. vozidla Rallye Šumava Klatovy (2. okruh): 15:09 hod.
Otevření tratě: cca 17:15 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 budou uzavřeny všechny dotčené silnice i místní komunikace
na trase rallye.
Na Strážovsku jsou situována dvě divácká místa (u křížku nedaleko koupaliště a při
přejezdu hlavní silnice na Patrasce). Na obou místech by měli mít hasiči ze Strážova
a ze Zahorčic stánky s občerstvením. Na divácká místa se bude vybírat vstupné, avšak
pro občany Strážovska jsme ve spolupráci s PAMK Klatovy zajistili volné vstupenky,
které si budete moci po 22. 4. vyzvednout na radnici.
Již delší dobu je možné za nákup pohonných hmot i zboží na provozovně
Strážovské čerpací stanice s.r.o. platit bezhotovostně platební kartou.
Nejen pohonné hmoty a autopotřeby můžete v provozovně nakoupit.
Velikou oblibu si získávají nabízená kvalitní krmiva a pamlsky pro psy a kočky.
Hitem je 18 kg balení psích granulí Mazlíček za 390 Kč.

Na konci srpna loňského roku došlo v rodině Huspekových z Brtí k velké tragédii, kdy
nečekaně zemřel otec tří malých dětí (nejmladšímu ještě nebyly ani dva roky). Na základě
usnesení rady města jsme následně vyhlásili veřejnou sbírku na pomoc této rodině, abychom pozůstalým v nelehké situaci alespoň malou měrou pomohli.
Sbírka trvala necelé tři měsíce a byla ukončena na Vánoce, přičemž celkem se podařilo
vybrat 622 205 Kč. Výtěžek byl použit formou darovací smlouvy ve prospěch aktuálních
potřeb pozůstalé rodiny. Vybraná částka je symbolem toho, jak moc byl Vašek Huspeka
skvělým člověkem, obětavým kamarádem, výborným manželem, a především úžasným
tátou.
Náhlý odchod milovaného manžela a táty mých dětí byl obrovský šok nejen pro naši
rodinu, ale i pro ty, co Vaška "Ráfka" Huspeku znali. Moc si vážím nezištné pomoci
všech, kterým náš osud nezůstal lhostejný.
Tímto především děkuji strážovskému starostovi J. Rouskovi, jenž pro nás zorganizoval veřejnou sbírku, a samozřejmě všem, kteří do ní přispěli. Věřte, že výtěžek z této
sbírky bude smysluplně využit.
Jmenovitě děkuji víteňským a němčickým hasičům za pomoc a podporu, paní učitelce
Z. Benešové a panu Benešovi (a jeho pile v Nýrsku), J. Prosnerovi a Vaškovým kolegům z firmy, A. Preslovi a také zemědělcům z Brtí - J. Tomanovi a P. Tomanovi - za
pomoc s polními pracemi.
Jiřina Huspeková s Alenkou, Zuzankou a Vašíkem

KVALITNĚJŠÍ VODA PRO ZAHORČICE
Město Strážov je vlastníkem šesti vodovodů. Ten strážovský provozuje společnost Vodospol, gravitační vodovody v Zahorčicích, Vitni, Horních Němčicích, Rovné a Lukavici
spravujeme ve vlastní režii.
Při poruše vodovodního řadu v Zahorčicích jsme na sklonku loňského roku zjistili, že část
přívodního potrubí do tamního vodojemu je z azbestových rour. O zdravotních rizicích
tohoto materiálu již bylo napsáno mnoho, proto jsme neváhali, a ještě v březnu jsme provedli kompletní výměnu tohoto téměř třísetmetrového úseku. Práce realizovala klatovská
firma VAK SERVIS s. r. o., přičemž celkové náklady se pohybují někde okolo půl milionu korun.
Význam kvalitní vodohospodářské infrastruktury se ukazuje v souvislosti s každoročním
suchem jako stěžejní pro bezproblémové zásobování pitnou vodou. Proto jsme také
v několika etapách v průběhu posledních tří let vyměnili téměř celý vodovod v Lukavici,
rozšířili vodní zdroj pro Viteň a v dlouhodobém investičním plánu máme další akce v této
oblasti.

MASOPUSTNÍ PRŮVOD BYL OPĚT ÚŽASNÝ
Již devátý ročník strážovského masopustního
průvodu opět zabodoval. Jako tradičně jsme
měli objednané příjemné slunečné počasí. Nic
tedy nebránilo tomu,
aby na vydařenou akci
přišlo cca 350 masek
a davy přihlížejících.
Malinko zeslábl počet
větších skupinek, ale
průvod doplnili příchozí
ze širokého okolí. K vidění bylo opět mnoho
originálních nápadů.
Velikou pozornost diváOKOLO TÉTO PARTIČKY BYLO NEJVÍCE CÍTIT
ků si vysloužila pobřežVŮNI MARIHUANY
ní hlídka i početní zástupci z řad živočišné říše – papoušci či pandy. Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem, kteří svojí účastí přispívají ke slávě strážovského masopustního průvodu. Příští rok
nás čeká jubilejní desátý ročník – již teď můžeme všichni přemýšlet, čím překvapit a jak
nejlépe oslavit deset let strážovských masopustů.

✓ Naukové soutěže:
Školní kolo Přírodovědného
klokana
16. 1. 2019 - Dějepisná olympiáda okresní kolo 18. – 19. místo
Monika Matásková 8. roč.
Biologická olympiáda kategorie
C – ze školního kola postupuje
Monika Matásková a Natálie
Jakubcová z 8. roč. a kategorie D
Eliška Huspeková ze 7. roč.
a Julie Denková ze 6. roč. do
okresního kola, které se koná
ÚSPĚŠNÍ REPREZENTANTI STRÁŽOVSKÉ ŠKOLY
v dubnu.
Recitační soutěž – školní kolo jsme zorganizovali 22. 2. 2019, celkem se jej zúčastnilo 46 žáků. Do okrskového kola postoupilo 10 žáků, to proběhlo 7. 3. 2019 v Nýrsku. Z tohoto kola postoupila do okresního
kola, které se koná 29. 3. 2019 v Klatovech, v kategorii 0 žákyně 1. roč. Kristýnka Fűrbacherová.
Okresní soutěž v Aj: 4. místo Eliška Huspeková 7. roč., 16. místo Markéta Tomanová 8. roč.
Zeměpisná olympiáda okresní kolo 2. místo Monika Matásková 8. roč., postoupila do krajského kola
20. 3. 2019.

✓ Připravujeme:
Předplavecký výcvik dětí z MŠ od 21. 3. 2019 - 10 hod.
Matematického klokana
Soutěž „Mladý zahrádkář a floristickou soutěž 9. 5. 2019
Ukázku sokolnictví 26. 3. 2019 (+ MŠ)
Výtvarnou dílnu s paní Natálií Vítovcovou 27. 3. 2019 a Radkou Grősslovou 17. 4. 2019
Zápis do ZŠ 4. 4. 2019 od 13.00 do 17.00 hod.
Zápis do MŠ 16. 5. 2019 od 14.00 do 17.00 hod.
23. 5. 2019 od 17.00 hod. – školní akademie
6. 6. 2019 Den IZS Klatovy
Žáci s paní Janou Skalovou z výtvarného kroužku připravují výstavu o jarní pouti.
Výuku na dopravním hřišti pro 4. a 5. ročník. 26. 4. teorie, 27. 4. 2019 praktická část
Turnaje ve fotbale a volejbale
Školní výlety a exkurze
Děkujeme všem žákům, kteří reprezentují v soutěžích naši školu a blahopřejeme k umístění. Poděkování patří pedagogům, kteří žáky na soutěže připravují.

✓ Poděkování zřizovateli školy

VELMI POČETNÁ BYLA SKUPINKA PAND

Během jarních prázdnin jsme zrekonstruovali učebnu 9. ročníku (nová tabule, světla, výmalba,
nátěry) a hrubou přípravnu ve ŠJ a vybílily se zde další prostory. O hlavních prázdninách to samé
čeká ještě na dvě učebny II. stupně. Za přidělené finanční prostředky na tyto akce děkujeme našemu
zřizovateli.
Začala oprava školní tělocvičny. Stav tělocvičny nevyhovoval, proto zřizovatel začal s opravou,
která bude částečně hrazena z dotačních titulů. Nově opravená tělocvična by měla sloužit našim
žákům a veřejnosti od příštího školního roku.
Mgr. Šárka Rašková
ředitelka Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace

INFORMACE O SPRÁVĚ HŘBITOVA
✓

Mateřská škola
✓ Máme za sebou:
V mateřské škole proběhl screening předškoláků – školní zralost
Keramická dílna s paní Skalovou
23. 1. 2019 divadlo Letadlo představení „Zima“ (+ 1. – 3. roč. ZŠ)
24. 1. 2019 divadlo v SDS Klatovy

✓ Těšíme se:
na návštěvu solné jeskyně v březnu
na divadlo Pana Pohody, Letadlo a Historio
na hudební pořad Řemeslnické písničky (+ 1., 2. roč. ZŠ)
2. 5. 2019 pořad Papouškové (+ 1. – 3. roč. ZŠ)

Základní škola
✓ Máme za sebou:
„Týden ke zdraví“ 13. 2. 2019 II. st.
„Hasík“ 5. 3. a 18. 3. 2019 – preventivní program pro 2., 6. roč.
„Hry bez hranic“ – zimní sporty v německém Hoheg Bogenu a Riettsteigu 21. 3. 2019
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 (přírodovědný, hudební, výtvarný, počítače,
aerobic, paličkování). Přírodovědný ZÚ připravuje žáky na soutěž „O zlatou srnčí trofej“, „My
a příroda“, děkujeme panu Potužákovi.
Pravidelnou činnost vykazují dvě oddělení ŠD. Ve spolupráci s MěÚ se ŠD angažuje v turnaji „Opálecká dáma“ a připravuje Pohádkový les pro děti.
Ve spolupráci s panem farářem Potegou proběhl zájezd do Bruselu 30. 11. – 4. 12. 2018, který byl
určen pro vítězný tým z projektu o EU, panu faráři velmi děkujeme.

✓ Školní kurzy:
Naše škola připravila pro žáky I. a II. stupně 29. 1. a 30. 1. 2019 kurz brusleni na zimním stadionu
v Klatovech. Tuto akci mají žáci oblíbenou, proto II. stupeň měl tento kurz ještě 15. 3. 2019.
Plavecký kurz v ZŠ na I. st. probíhá od 22. 2. 2019 celkem 20 hod., díky podané dotaci máme dopravu zdarma a rodiče neplatí ani provozní náklady plavecké školy, ty hradí zřizovatel školy.

✓ Sportovní soutěže:
Zúčastnili jsme se několika turnajů ve florbalu.
V okresním přeboru ve stolním tenisu 22. 1. 2019 obsadila 3. místo Nicoleta Dumitras (8. ročník)
a 2. místo Aleš Rendl (7. ročník).

19. 2. 2019 se konal florbalový turnaj ČEPS Cup krajské finále v Plzni, kde vybojovaly mladší
dívky „Stražovačky“ 3. místo.

Město Strážov je majitelem a provozovatelem zdejšího
veřejného pohřebiště (hřbitova), kde kromě jiného
zajišťujeme pravidelnou údržbu a sekání travnatých
ploch. Veškeré podmínky provozu hřbitova upravuje
nově vydaný „Řád veřejného pohřebiště“, který je
k dispozici na webových stránkách města. Město také
stanovuje výši poplatků za nájem hrobových míst, které
se platí na deset let. Nemusíte však desetiletou lhůtu
hlídat, neboť po uplynutí této doby vždy k další platbě
sami vyzýváme.
Chtěli bychom ale majitelům hrobů připomenout, aby
na Městském úřadě ve Strážově před pohřbíváním do
hrobu toto nahlásili. Stejným způsobem musí být ohlášen jakýkoliv jiný zásah do hrobových míst včetně
stavebních úprav náhrobků. V této souvislosti musíme
podotknout, že díky vzornému uspořádání hrobů, které
provedl v první polovině minulého století místní farář
Ferdinand Kalivoda, nemá strážovský hřbitov svojí
prostorností a šíří uliček v okolí konkurenci.

VYDAŘENÁ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Devatenáctý ročník Tříkrálové sbírky se uskutečnil ve Strážově tradičně na počátku ledna letošního roku. Skupinky
koledníků obětavě obcházely domácnosti ve Strážově a všech
okolních osadách. Opět se vybralo hodně – konkrétně to letos
bylo 39 669 Kč. Naši koledníci patřili jako každoročně
k nejpilnějším a Strážováci k nejštědřejším 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. Koledníci rozdávali také kalendáříky na rok 2019
s tříkrálovým motivem. Autorkou fotografie, která zobrazuje
Tři krále na návsi v Brtí, je Pavla Lankusová ze Zahorčic.

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

TRADIČNÍ JARNÍ SBĚR ODPADŮ

ZAJÍMAVÉ BESEDY O ŠUMAVSKÉ FAUNĚ

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A ELEKTRO ODPADU

Myslivecký spolek Strážov stále více zaměřuje svoji činnost na práci s mládeží a mimo
toho pořádá v průběhu roku také několik populárních akcí pro širokou veřejnost. Tentokrát
myslivci zvou na dvě zajímavé besedy.

bude proveden v sobotu 6. dubna 2019 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 6. dubna 2019 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 v úterý 2. dubna 2019 v odpoledních hodinách provádět po celém
Strážově sběr železného šrotu, který můžete umístit při místních komunikacích.

SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Od začátku dubna do konce června bude realizován jarní čtrnáctidenní vývoz popelnic.
Vývoz je prováděn v pátek dopoledne vždy v liché týdny (tj. 12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5.
atd.). Během následujících prázdninových měsíců (červenec a srpen) bude odpad opět
vyvážen každý týden. Upozorňujeme zároveň, že od dubna budou vyváženy pouze popelnice s řádně vylepenou známkou na rok 2019, která má tentokrát černou barvu.

S E T K ÁSETKÁNÍ
NÍ BÝVALÝCH „JEZEDÁKŮ“
BÝVALÝCH JEZEDÁKŮ
ZVEME ČLENY BÝVALÉHO
JZD STRÁŽOV A JEJICH RODINNÉ
PŘÍSLUŠNÍKY NA PŘÁTELSKÉ
POSEZENÍ, KTERÉ SE USKUTEČNÍ
V SOBOTU 30. BŘEZNA 2019
OD 18.00 HOD. V HASIČSKÉ
KLUBOVNĚ V ZAHORČICÍCH.

První se uskuteční v pátek 12. dubna 2019 od 18.00 hod. v hasičské klubovně ve Vitni.
Pracovníci Správy Národního parku Šumava zde promítnou unikátní snímky z fotopastí,
které jsou umístěny v okolí Strážova.
Druhá akce se koná v sobotu 11. května 2019 od 8.30 hod. u myslivecké chaty
v Mladoticích. Uznávaný ornitolog Ing. Jiří Vlček zde provede ukázky odchytu zpěvných
ptáků v terénu včetně jejich kroužkování. Dozvíte se také o projektu sýčka obecného na
Klatovsku a mnoho dalších zajímavých informací o ptactvu. Beseda je pořádána ve spolupráci s Českou společností ornitologickou v rámci akce „Vítání ptačího zpěvu“.

❖ Oblíbená rozhlasová stanice
Blaník odvysílala v rámci své
relace "Na cestách s Miroslavem Táborským" na konci ledna dvě zajímavé reportáže o Strážově. Známý herec a dabér provedl posluchače celým
naším městem. Neopomenul se podívat na vyhlídku na Vinném vrchu, do křivolakých
hradčanských uliček ani do kostela, kde vyzdvihl význam relikviáře sv. Jana Pavla II.
❖ Každé jaro se na Opálce scházejí vyznavači deskové hry dáma. Historie turnaje Opálecká dáma sahá do roku 2007. Boje letošního ročníku odstartují v opáleckém hostinci „U Mařenky“ v sobotu 6. dubna od 9.00 hod. Hlavnímu turnaji budou na strážovské
radnici předcházet páteční žákovské kategorie.
❖ Téměř čtyři stovky lyžařů se v neděli 24. února 2019 na Kvildě zúčastnily legendárního závodu v běhu na lyžích s názvem ČT Šumavský skimaraton. Na náročné pětačtyřicetikilometrové trati s přehledem zvítězil český reprezentant Tomáš Kalivoda ze
Strážova. Jeho mladší bratr Lukáš dojel na krásném 35. místě a třetí Strážovák Radek
Holub skončil ve své kategorii na 78. místě. Pro Tomáše Kalivodu byla letošní sezóna
premiérou v dospělé české reprezentaci běžců na lyžích. Mimo jiné se zúčastnil Světové univerziády v ruském Krasnojarsku, Mistrovství světa juniorů a kategorie
do 23 let ve finském Lahti a mnoha dalších lyžařských podniků světového významu.
❖ Nová majitelka opálecké tvrze připravuje po úspěšné podzimní pracovní slavnosti
pro letošní rok další akce. První by se měla uskutečnit v sobotu 18. května 2019 a bude spojena s bohatým doprovodným programem. Bližší informace budou s předstihem
zveřejněny na webových stránkách města. Strážovští turisté měli v rámci své první letošní jarní vycházky možnost velice zajímavé prohlídky areálu opálecké tvrze. Čilý
ruch zde dává naději, že se na Opálce blýská na lepší časy.

MALÍŘ SOUŠEK SE VŽDY RÁD VRACEL DOMŮ
Zpočátku značně strastiplný, později však radostný a uměleckou prací naplněný život tohoto
často neprávem opomíjeného výtvarníka se odehrál převážně v Pošumaví. Akademický malíř
Václav Soušek se narodil před sto dvaceti lety,
třicátého března 1899, v Javoříčku. Do školy
chodil ve Strážově, od dětství s oblibou maloval
a citlivě vnímal vše kolem sebe, ale na vytouženou Akademii výtvarných umění v Praze se
nedostal lehce.
Po několika neúspěšných pokusech se vyučil
číšníkem a později pracoval ve fotozávodech
firmy Max Berman v Klatovech. Výtvarné umění mu však spát nedalo a naplňovalo jeho veškerý volný čas, byť na straně druhé mu značně
krátilo rozpočet. Hodně šetřil a snažil se zapojit
do regionálního výtvarného světa. Jeho obrazy se
líbily, a tak se mu na doporučení po čase podařilo stát se studentem soukromé malířské školy
V. SOUŠEK VE SVÉM ATELIÉRU
známého krajináře Aloise Kalvody v Běhařově.
Ke splnění jeho snu a studiu na pražské Akademii došlo až v roce 1928, kdy byl přijat do
ateliéru profesora Otakara Nejedlého, který absolvoval v roce 1934. Celý svůj další život
pak zasvětil malířství, zejména olejomalbě, částečně též akvarelu a kresbě uhlem.
Soušek byl malířem realistou. Ztvárňoval krajiny v Pošumaví, venkovské motivy na Klatovsku a Sušicku. Mimořádný vztah měl k lesním interiérům a k zátiším s květinami, ovocem, a zvláště k loveckým námětům. Jeho opravdová láska k přírodě a umění dýchala
z každého jeho obrazu. Dával přednost manýře hladkého štětce, sytým barvám s hřejivou
hnědí, barvou lesní prsti.
Po celý život byl aktivním myslivcem, rybářem a včelařem. Na studijních cestách pobýval
v Mnichově, Drážďanech, Paříži či Florencii, ale vždy se rád vracel do rodného kraje,
domů. Měl mnoho autorských výstav – v Klatovech, Písku, Rokycanech, Sušici, Plzni,
Praze, Pardubicích. Jeho práce dodnes patří k ozdobám mnoha městských i privátních
galerií, zkrášlují interiéry četných institucí. Myslivci se vždy jeho dílu obdivovali a obdivují a jeho obrazy jsou vysoce ceněné především pro výrazně procítěné pojetí krás přírody, lesa a tradičního loveckého detailu.
Akademický malíř Václav Soušek zemřel 27. dubna 1982 v Lukavici.
PhDr. Oldřich Koudelka

Na pastvě uhořela. V sobotu dne 29. září 1883 rozdělali sobě dva sedmiletí
pastevci na poli v Brtí u Strážova oheň, k němuž se přiběhla také opodál pasoucí
sedmiletá Anežka, dcera tamního pastýře, ohřáti. Při nahýbání nad ohněm vlétla
jí však jiskra na šaty, které se hned vzňaly. Hoši oheň marně klobouky chtěli
utlouci, načež dívka plna úzkosti domů pádila. Sotva uběhla kus cesty, padla
ubohá polo uhořelá na zem, kde ji také rodičové nalezli. Byla tak popálena na
celém těle, že ještě téhož dne po velkých mukách zemřela.
Plzeňské listy – 11. října 1883
Cikáni v Pošumaví. Vyloupení hrobky Kordíkovské u Čachrova – o němž jsme
zprávu přinesli – připisuje se cikánské tlupě, jež se na Strážovsku potlouká
a téhož dne blízko u Čachrova v lesní kapli sv. Anna rozbila okna, sochu a pokladničku. Každý skoro den spáchána bývá někde v okolí krádež; četnictvo na
stanicích je rozmnoženo, dosud však se nepodařilo cikány pochytati.
Plzeňské listy – 21. července 1903

POZNÁTE JE? - POZNÁTE JE? - POZNÁ TE JE?
Čas tak neskutečně letí, že dnes už za historické můžeme považovat i fotografie
pořízené okolo roku 1990. Na tomto snímku jsou tehdejší kamarádi z bytovek,
dnes již většinou otcové a matky od stejně starých dětí. Poznáte je?

