REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Dvacátý ročník Tříkrálové sbírky
se uskutečnil ve Strážově tradičně na počátku ledna letošního
roku. A byl nejen ročníkem jubilejním, ale také rekordním, neboť
se vybralo nejvíce peněz v celé
historii strážovské Tříkrálové
sbírky. Konkrétně to letos bylo
52 993 Kč, což je o téměř patnáct
tisíc korun více než loni. Skupinky koledníků obětavě obcházely domácnosti ve Strážově
a všech okolních osadách. Naši
koledníci patřili jako každoročně
k nejpilnějším a Strážováci k nejštědřejším na celém Klatovsku.
BARBORA PROŠKOVÁ A DENISA
Vybrané peníze z Tříkrálové
GARGULÁKOVÁ SE SYNEM
sbírky poputují především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně
znevýhodněným skupinám. Snímek Marie Hrachové zachytil koledníky v Lukavici.

V LE T N Í M K I N Ě N Á S Č E K A J Í Č E S K É T R H Á K Y
Počátek 90. let minulého století nebyl našim kinům příznivý. Změna životního stylu, pestřejší možnosti využití volného času, ale zejména masivní nástup televize a videa, to
vše vedlo k prudkému snížení návštěvnosti kin. Mnoho veřejných kin v té době ukončilo svoji činnost, jedním z nich
bylo i kino ve strážovské sokolovně. Také s nostalgií vzpomínáte na tehdejší „trháky“ v místním kině a na atmosféru,
kterou veřejné promítání mělo? Rádi bychom tuto tradici
obnovili. Proto jsme pro letošek připravili tři promítání
v provizorním letním kině, které vznikne v areálu strážovského fotbalového hřiště. Akci pořádá město Strážov a vstup bude bezplatný, neboť se nám
pro strážovské letní kino podařilo sehnat sponzora, kterým se pro letošní rok stala firma
RUMPOLD-P s.r.o. Začátky budou vždy v 21.30 hodin.
➔ pátek 3. července – Šťastný nový rok (česká filmová komedie ze zasněžených Tater)
➔ pátek 24. července – Ženy v běhu (česká komedie se Zlatou Adamovskou v hlavní roli)
➔ pátek 14. srpna – Program bude upřesněn

STRÁŽOVÁK V REPREZENTAČNÍCH BARVÁCH
S úspěchy strážovského lyžaře Tomáše Kalivody na stránkách našeho zpravodaje seznamujeme pravidelně od jeho útlého dětství. Již tehdy jsme předpovídali, že jej čeká hvězdná
budoucnost. Vše se díky Tomášově odhodlanosti a píli vyplnilo. Dnes je tento dvaadvacetiletý lyžař členem reprezentačního týmu České republiky. V letošním roce se stal nejúspěšnějším mužským členem výpravy českých reprezentantů na Mistrovství světa juniorů, které
se uskutečnilo v německém Oberwiesenthalu.
Z jeho úspěchů mají radost nejen rodiče a prarodiče, kteří ho v lyžování podporovali od
malička, ale také všichni Strážováci. Výsledky Tomáše mnozí sledují na internetu a nejvěrnější fanklub jezdí přímo na lyžařské závody. Tomáš je stále členem Ski klubu Šumava, kde
jej už od dětství trénuje další strážovský rodák – Mgr. Zbyněk Pavlásek. Klasické běžecké
lyžování je v současné době bohužel u nás ve stínu biatlonových úspěchů. Kariéra strážovského lyžaře však jasně ukazuje, že i skromný kluk z venkova dokáže prorazit
do světa velkých lyžařských jmen. Když člověk vidí v televizi záběry ze závodů mistrovství
světa, kde při trati vedle americké a německé vlajky hrdě vlaje česká národní vlajka s nápisem „Strážov“, je pyšný na to, že tento mladík z Obory to dotáhl tak daleko.

TOMÁŠ KALIVODA SE SVÝM VĚRNÝM FANKLUBEM PO DOBĚHU
DO CÍLE MISTROVSTVÍ REPUBLIKY

ˇ
FOTOGALERIE – SILVESTROVSKÝ PRÍPITEK

31. prosince 2019
foto: Marie Pajerová
AKCI POŘÁDAL MÍSTNÍ KLUB SVAZU
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH

SENIOŘI SE SEŠLI NA NÁMĚSTÍ
ODKUD ŠLI NA VYHLÍDKU

Na naši otázku z minulého kola soutěže odpověděli 4 čtenáři a všichni
správně napsali, že nemovitost stojí
v Mladoticích. Někteří ještě doplnili,
že se jedná o č. p. 1, kde se po chalupě
říká „u Vacků“. Ze správných odpovědí byl vylosován výherce – Václav
Rendl ze Strážova, který si může na
radnici vyzvednout slíbenou odměnu. Máte-li chuť se zúčastnit
dnešní soutěže, stačí vyplněný kupón
vhodit nejpozději do 15. června do
schránky v průjezdu radnice.

ÚČASTNÍCI SI SPOLEČNĚ PŘIPILI
NA ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE

-------------------------------------------------------------------------------------Uvedená nemovitost stojí v ..................................
DRUHÉHO ROČNÍKU SILVESTROVSKÉHO PŘÍPITKU SE ZÚČASTNILY
VÍCE NEŽ TŘI DESÍTKY MÍSTNÍCH SENIORŮ

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

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

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

OHLÁŠENÍM PÁLENÍ PŘEDEJDETE NEPŘÍJEMNOSTEM
Téměř každý den vyjíždí v České republice
hasiči zbytečně k požáru lesa nebo louky.
Až na místě pak totiž
zjistí, že se jedná jen
o neohlášené pálení.
Lidé přitom mohou pálení oznámit snadno
přes internet.
Díky jednoduchému
formuláři mají hasiči
dokonalý přehled, na
jakých místech a kdy

NEDÁVNÝ POŽÁR LESA V DATELOVĚ,
KDE ZASAHOVALI TAKÉ STRÁŽOVŠTÍ HASIČI

lidé pálí. Webovou aplikaci najdete pod odkazem paleni.izscr.cz. Pokud nemáte k internetu
přístup, ochotně Vám na
radnici s ohlášením pomůžeme, neboť si uvědomujeme, že pokud lidé
pálení neohlásí dopředu,
zbytečně tak mnohdy zaměstnávají hasiče.
Pálení listí či větví (nikoliv však odpadu) není ve
správním obvodu našeho
města zakázáno, i když
vhodnější je jejich umístění na sběrné místo bioČLEN ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY SDH STRÁŽOV ALEŠ
logického odpadu nad
MATĚJKA PŘI JEDNOM Z LETOŠNÍCH VÝJEZDŮ
cestou k Rovné.
Pálení je nutné dělat s rozmyslem a s ohledem na své sousedy. Důležité je dbát na dostatečnou vzdálenost ohně od budov. Pálení nesmí být prováděno při větrném počasí ani v období
vyhlášeného zákazu rozdělávání ohňů. Po skončení pálení musí být ohniště bezpečným způsobem uhašeno a následně kontrolováno.

Vážení spoluobčané!
Kdyby nám kdokoliv před rokem řekl, že svět
ochromí v roce 2020 na několik týdnů mohutná
epidemie, byli bychom jej pravděpodobně považovali za blázna. Kdo by také mohl tušit, že
na jaře letošního roku budou na dlouhou dobu uzavřeny všechny školy, bude zastavena mezinárodní letecká doprava, omezen veškerý společenský život, lidé budou povinně chodit
v rouškách a podstatně se zpomalí také ekonomika a výroba. Nikdo už si asi ani ve snu
nemyslel, že v době Evropské unie a Schengenského prostoru budou na dlouhou dobu neprodyšně uzavřeny hranice mezi jednotlivými státy.
Snad už nyní máme v souvislostí s koronavirem COVID-19 nejhorší za sebou a život se pomalu začne vracet do normálu. Prožili jsme období, které nemá v novodobé historii České
republiky obdoby. Chtěl bych tímto poděkovat všem spoluobčanům za odpovědný přístup
a nezištnou pomoc. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří pomohli s výrobou
roušek. Konkrétně se jedná o zaměstnance a vedení strážovské provozovny výrobního družstva VKUS Klatovy, o paní Seltenhoferovou s rodinou a také sestry Františkánky z místní
fary. Díky nim a obětavosti zaměstnankyň městského úřadu jsme mohli již v samotném počátku epidemie rozvést do schránek našich občanů přes tisíc roušek. Věřím, že to byla ze
strany města pomoc, která byla v souvislosti s vládou uloženou povinností nosit roušky
účinná a hlavně rychlá.
Vím i o dalších dobrovolnicích, které šily roušky pro klatovskou nemocnici a další potřebné.
Jednalo se o Evu Hudskou ze Zahorčic, Jiřinu Huspekovou z Brtí, Eriku Denkovou ze Strážova a Zdeňku Souškovou ze Strážova. I jim patří vřelé poděkování.
Pevně věřím, že se vše začne vracet do zaběhnutých kolejí. I když vím, že z hlediska ekonomiky a národního hospodářství to nebude úplně lehký úkol. Važme si však pevného zdraví
a skutečnosti, že to nejhorší se naštěstí Strážovu i České republice vyhnulo.
Mimořádná situace měla vliv i na zpoždění tisku našeho zpravodaje. Stejně tak budou na
určitý čas omezeny i kulturní a společenské akce s účastí většího počtu lidí. Pokud vše půjde
dobře, už o prázdninách se ale určitě sejdeme na nějaké strážovské zábavě či slavnosti.
O plánovaných kulturních akcích bychom Vás pak rádi informovali v mimořádném prázdninovém vydání našeho zpravodaje.
Ing. Josef Rousek

Česká pojišťovna a pojišťovna Generali spojily své aktivity
a od konce loňského roku působí pod novým názvem

Stanislav Kalivoda nabízí odborné konzultace
každou středu odpoledne na MěÚ Strážov.
tel: 737 165 987, e-mail: stanislav.kalivoda@generaliceska.cz

CO SE NA STRÁŽOVSKU UDĚLALO V ROCE 2019?

AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE STRÁŽOVSKÉ RADNICE

❖ Přestavba radnice – celková rekonstrukce objektu radnice byla zahájena s příchodem
prvních jarních dnů. V loňském roce byla realizována první etapa spočívající v kompletní výměně krovu a střešní krytiny. Kompletně byla opravena fasáda radniční věže
a provedeny další doprovodné práce. Celkové náklady této části stavby byly cca
3,5 mil. Kč, přičemž práce prováděly firmy Petra Mayera z Kozí, Miloslava Vítovce
z Běšin a Miroslava Rutkovského z Klatov. V letošním roce pak bude akce pokračovat
vybudováním výtahu a zřízením půdní vestavby.
❖ Oprava tělocvičny ZŠ – tento projekt byl zaměřený na eliminaci vlhkosti v tělocvičně.
Smyslem celé akce bylo odstranění zdrojů vlhkosti, sanace poškozeného zdiva a výměna oken. Současně byla také položena nová dlažba na chodníku při škole a upraven
vjezd na školní pozemek. V tělocvičně byl navíc na podlahu položen nový umělý polyuretanový povrch. Na akci, kterou prováděla firma Lesní stavby s.r.o. Nýrsko, byl získán finanční podíl od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Celkové náklady přesáhly
2 mil. Kč, přičemž 590 tisíc Kč pokryly dotační zdroje.
❖ Oprava šaten a dalších prostor v suterénu ZŠ – tento navazující projekt se pak zaměřil na ostatní prostory v suterénu školy (šatny a další zázemí). Na tyto práce jsme
získali dotaci od Plzeňského kraje ve výši 295 tisíc Kč. Celou akci stavebně realizovala
firma Lesní stavby s.r.o. Nýrsko za cenu přes 600 tisíc Kč.
❖ Nákup lesní techniky – po dlouhotrvající anabázi s administrací dotační žádosti jsme
na sklonku roku konečně přebrali nový traktor značky New Holland od firmy ARBO
s.r.o. Klatovy. Stroj včetně lesnické nástavby a čelního nakladače stál 2,6 mil. Kč, přičemž 50 % máme přislíbeno z Programu rozvoje venkova ČR v rámci Místní akční
skupiny Ekoregion Úhlava. Nový stroj nahradí již víc než deset let starý traktor značky
Valtra.
❖ Zahájení stavby rozšíření kolumbária – vzhledem k obsazené kapacitě stávajícího
kolumbária v areálu hřbitova jsme přistoupili ke stavbě osmnácti nových skříněk pro
ukládání pohřebních uren. Stavbu s celkovými náklady téměř 500 tisíc korun provádí
klatovské kamenictví Václava Krále. Práce by měly být dokončeny během léta. Pak
přijde na řadu oprava všech stávajících skříněk, které za těch třicet let také hodně zchátraly a zasluhují rozsáhlejší zásah odborníků.
❖ Vybavení školní kuchyně – v rámci pravidelné obnovy vybavení školní kuchyně byly
v loňském roce zakoupeny následující přístroje: elektrická litinová pánev, elektrický
varný kotel a univerzální šlehací a hnětací stroj včetně příslušenství. Veškeré vybavení
dodala firma GASTROSERVIS K+K s.r.o. z Příchovic, přičemž celkové náklady byly
ve výši 515 tisíc korun. Akci v rámci svého havarijního fondu podpořil Plzeňský kraj
dotací ve výši 400 tisíc Kč.
❖ Pokračování přestavby čistírny odpadních vod – v loňském roce pokračovala stavba
rozšíření provozu ČOV, spočívající v přístavbě mechanického předčištění odpadních
vod. Akci, která je spolufinancována Plzeňským krajem, provádí firma ČEVAK a.s.
(dříve Vodospol s. r. o.) a měla by být dokončena během letošního roku.
❖ Rozsáhlé výměny vodovodních řadů v Lukavici a Zahorčicích – kvalitní a bezporuchová vodohospodářská infrastruktura nabývá v souvislosti se suchem na významu. To

✓ Z pozice správce místního hřbitova stále bojujeme s tím, jak trvale očíslovat všechna
hrobová místa. Klasická zapichovací čísla totiž časem mizí a při sekání trávy se ničí. Proto
chceme v letošním roce všechny hroby nově očíslovat. Po zkušenostech z jiných hřbitovů
jsme zvolili formu malé nerezové destičky trvale nalepené přímo na čelní obrubu hrobového
příslušenství. Šetrné očíslování všech hrobů bude provedeno v letních měsících letošního
roku.
✓ Z důvodu koronavirové epidemie byla v letošním roce výjimečně prodloužena splatnost
místních poplatků za odpady a za psy. Zaplatit však musíte nejpozději do konce května.
Od počátku června budou vyváženy pouze popelnice, které mají řádně vylepenou vývozní
známku na rok 2020. Výše poplatku za odpady zůstává i pro letošní rok 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.
✓ Občanská komise MěÚ Strážov z důvodu současné složité epidemiologické situace neprovádí až do odvolání osobní gratulace jubilantům. Oslavencům je proto pouze do poštovních schránek předáváno písemné blahopřání.

TRADIČNÍ JARNÍ SBĚR ODPADŮ
SVOZ NEBEZPEČNÉHO A ELEKTRO ODPADU
bude proveden v sobotu 13. června 2020 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 13. června 2020 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 pátek 12. června 2020 v odpoledních hodinách provádět po celém
Strážově sběr železného šrotu, který můžete umístit při místních komunikacích.

SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Teď ještě do konce června bude realizován jarní čtrnáctidenní vývoz popelnic – vždy v liché
týdny, tj. 5. a 19. června. Během prázdninových měsíců (červenec a srpen) bude odpad opět
vyvážen každý týden. Upozorňujeme zároveň, že od června budou vyváženy pouze popelnice s řádně vylepenou známkou na rok 2020, která má tentokrát červenou barvu.

❖
1.

OKÉNKO MÍSTNÍ KNIHOVNY

2.

Virtuální Univerzita třetího věku
Dne 10. 2. 2020 byl v Místní knihovně ve Strážově zahájen letní semestr 2019/2020
VU3V. Ve studijním programu „Svět okolo nás“ probíhá semestrální kurz Leonardo da
Vinci (1452–1519): renesanční uomo universale. Kurz je věnován jedné z nejvýznamnějších postav období renesance – Leonardu da Vinci, malíři, sochaři, architektu a vynálezci.

Broušení skla
Před dvěma sty lety se narodila významná spisovatelka Božena Němcová. V Junior
klubu si ji připomeneme v cyklu Řemesla našich babiček. V rámci tohoto cyklu proběhl
25. 2. 2020 výtvarný kurz Broušení skla. Ruční broušení skla je náročné na exaktnost
i trpělivost brusiče. Mladí brusiči vše zvládli a domů si odnášeli krásné broušené sklenice či skleněné hrnečky.
Jana Tremlová

je také důvod, proč pravidelně investujeme do této oblasti nemalé finanční prostředky.
V roce 2019 jsme vyměnili téměř tři sta metrů potrubí v Zahorčicích a práce pokračovaly také na výměně vodovodního řadu v Lukavici. Celkem jsme v loňském roce do
obnovy a oprav vodohospodářské infrastruktury investovali přes 700 tisíc korun.
❖ Rozšíření křižovatky ve Vitni – po dohodě s majitelem sousedního pozemku byla rozšířena křižovatka silnic u zrcadla ve Vitni. Hlavním nákladem akce bylo posunutí
opěrné hraniční zdi, které provedla firma VAK SERVIS s.r.o. Klatovy za cca 280 tisíc
korun. Vše mělo za cíl rozšíření komunikace a podstatné zpřehlednění extrémně nebezpečného místa.
❖ Nové topení v sokolovně – Tělocvičná jednota Sokol Strážov realizovala v loňském
roce kompletní výměnu rozvodů tepla v objektu sokolovny. Město bylo významným
donátorem této akce a Sokolům z velké části s financováním pomohlo, neboť sokolovnu vnímáme jako důležitý prostor pro pořádání sportovních i kulturních akcí.
❖ Podpora kulturních akcí – také v roce 2019 proběhlo na Strážovsku mnoho kulturních
akcí s podporou města. Mimo jiné se jednalo o tradiční masopustní průvod, svatováclavskou jízdu, hasičské oslavy či pouťové výstavy.

CO SE NA STRÁŽOVSKU PLÁNUJE NA ROK 2020?
❖ Přestavba radnice – v letošním roce by měla pokračovat plánovaná generální oprava
objektu radnice. Na řadu přijde dokončení podkrovních kancelářských prostor, vybudování výtahu a nového zdroje vytápění (tepelné čerpadlo země – voda).
❖ Rekonstrukce místní komunikace a parkoviště u sokolovny – v rámci tohoto projektu bude provedeno položení nového povrchu komunikace včetně chodníků v ulici
při školce a na celém parkovišti pod sokolovnou. Součástí nákladů jsou i další doprovodné práce včetně odvodnění komunikace, osazení veřejného osvětlení. Celkem v této
lokalitě vznikne 21 nových parkovacích stání, které budou primárně sloužit pro mateřskou školu a návštěvníky sokolovny. Projekt zahrnuje též zřízení nového stání pro kontejnery na separovaný odpad.
❖ Projektová příprava nových stavebních parcel – zastupitelstvo města schválilo přípravu další etapy výstavby rodinných domů nad cestou k Rovné. V současné době
máme již vykoupený pozemek a intenzivně připravujeme projektovou dokumentaci na
inženýrské sítě. Celkem by v této lokalitě mělo vzniknout dalších 15 stavebních parcel.

MÍSTNÍ DĚVČATA ZABRANÁ DO BROUŠENÍ SKLENIČEK

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.

❖ Dokončení stavby rozšíření kolumbária – během letošního roku byl měla být dokončena akce rozšíření stávajícího kolumbária v areálu hřbitova. Na tuto stavbu by pak
měla navázat generální oprava stávajících skříněk pro ukládání pohřebních uren a celková úprava urnového háje.
❖ Revitalizace parčíku na náměstí – cílem tohoto projektu je obnova zeleně v malém
parčíku pod nákupním střediskem. Mimo vegetační období jsme provedli odstranění
starých přerostlých keřů a nyní jednáme se zahradními architekty o tom, jak prostor co
nejlépe zkrášlit. V plánu je posezení s lavičkami a trvalkový květinový záhon.
❖ Dokončení přestavby čistírny odpadních vod – prodlužující se akce rozšíření provozu ČOV by měla být dle dohody s realizační firmou definitivně dokončena v průběhu
letních měsíců.

LÉKAŘSKÁ PÉČE NA VENKOVĚ = BOJ S VĚTRNÝMI MLÝNY
Ke konci roku 2019 ukončil u nás ve Strážově činnost praktický lékař pro dospělé z důvodu
odchodu do starobního důchodu. Krajský úřad Plzeňského kraje následně na žádost města
vyhlásil výběrové řízení na obsazení této pozice. I přes naše veliké snahy (inzerce v celostátních médiích, přímé oslovování eventuálních uchazečů o tuto pozici atd.) se však do
výběrového řízení, které skončilo v polovině ledna, nikdo nepřihlásil.
S radostí jsme proto přijali následnou nabídku od atestovaného lékaře, který měl zájem ve
Strážově působit. O to větší bylo naše zklamání, když jsme z úst zástupců Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR uslyšeli informaci, že na zdejší obvod stejně tato pojišťovna smlouvu
nehodlá uzavírat. Důvodem bylo prý údajné nesouhlasné stanovisko Sdružení praktických
lékařů Plzeňského kraje k obsazení našeho obvodu praktickým lékařem. Od ředitelky odboru zdravotní péče RP VZP ČR Plzeň jsme se dozvěděli, že nevidí důvod pro uzavírání
smlouvy s novým strážovským lékařem. Většina nejbližších ordinací praktických lékařů,
kromě jednoho v Janovicích nad Úhlavou, je přitom umístěna až v patnáct kilometrů vzdálených Klatovech. Je to absolutně nepochopitelná situace, neboť všude v médiích slyšíme
informace, že praktických lékařů je nedostatek a do budoucna bude ještě hůř. Proč je tedy
bráněno, aby v regionu začal působit další praktický lékař, který nahradí kolegu odcházejícího na starobní důchod? Náš lékařský obvod nezahrnuje pouze Strážov, ale vždy byl spádový pro okolní obce (Běšinsko a Čachrovsko).
S naléhavou žádostí o pomoc jsme se v této věci obrátili na členku Rady Plzeňského kraje
pro zdravotnictví Ing. Milenu Stárkovou i ministra zdravotnictví České republiky Mgr.
et Mgr. Adama Vojtěcha. Před konáním výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, které proběhlo na přelomu března a dubna, jsme na záchranu situace iniciovali petici, kterou podepsali občané Strážova na podporu snah o obsazení místa praktického lékaře. Byl tím jasně podpořen náš názor, že dostupnost zdravotní
péče v našem regionu je absolutně nedostačující, z čehož vyplývá potřeba, aby bylo uvolněné místo praktického lékaře ve Strážově neprodleně obsazeno. Petici podepsalo během
několika málo dnů 560 občanů. Jediný uchazeč o místo praktického lékaře ve Strážově však
těsně před výběrovým řízením bohužel svoji přihlášku stáhnul, neboť, dle jeho slov, nechce
působit v regionu, kde o něj nestojí zdravotní pojišťovna ani kolegové obvodní lékaři. Co
k tomu dodat? Asi jediné, že nám obyčejným lidem na venkově je z této situace velice
smutno …
Vážené klientky, vážení klienti,
je mi velkým potěšením Vám oznámit, že se mi povedlo zajistit další fungování stávající masérny ve zdravotním středisku ve Strážově. Prostory byly předány novému nájemci, panu Týmlovi a i nadále sem bude dojíždět i paní Klausová. Oběma
jim do budoucnosti přeji mnoho spokojených klientů, ke kterým patřím i já.
Objednávat se můžete na tel. číslech: Lukáš Týml 704 089 063 a Miluše Klausová
604 754 983.
Doufám, že oceníte jejich snahu udržet masážní studio ve Strážově v chodu, a věřím, že budete s jejich službami spokojeni.
S pozdravem
Zdeňka Soušková

✓ Zavření školy:
Z důvodu šíření koronavirové infekce byla základní škola od 11. 3. 2020 a mateřská škola od
18. 3. 2020 do odvolání uzavřena. Toto ovlivnilo realizaci některých školních akcí, které se buď přesunuly nebo dokonce zrušily. Žáci se vzdělávají distanční formou. Situace není ideální ani pro rodiče,
kteří se musí se svými dětmi učit. Chtěla bych jim tímto poděkovat za spolupráci a všem pedagogům
za aktivní přístup v dané situaci. Od 11. 5. 2020 mohou využít konzultace k přípravě na přijímací
zkoušky na SŠ žáci 9. roč. a od 25. 5. 2020 se mohou vracet do lavic žáci I. stupně ZŠ a také děti do
MŠ. Škola musí splnit poměrně přísné hygienické a organizační podmínky. Žáci II. stupně budou
pokračovat v distančním vzdělávání a možná jim budou v červnu umožněny konzultace. Vše záleží
na vývoji pandemie ve státu.

✓ Zápis do ZŠ a MŠ:
V dubnu proběhl zápis do ZŠ. Do 1. ročníku by mělo nastoupit 14 žáků. Zápis do MŠ není v tuto chvíli
ještě uzavřen.
Zápisy proběhly distanční formou.

✓ Poděkování:
Děkujeme všem žákům, kteří reprezentují v soutěžích naši školu a blahopřejeme jim k umístění.
Poděkování patří pedagogům, kteří žáky na soutěže připravují.
Všem vedoucím zájmových útvarů a panu farářovi Mgr. Potegovi.
Hasičům za zajištění dopravy na některé soutěže, zřizovateli za spolupráci a poskytnutí desinfekce
a ochranných pomůcek.
Firmě Acti Pack CZ, a. s. z Janovic nad Úhlavou za darování rozprašovačů na desinfekci.
Kovodružstvu Strážov za natření regálů do ŠJ.
Pracovnicím ve ŠJ za zajištění stravování v rámci doplňkové činnosti v době koronavirové pandemie.
Mgr. Šárka Rašková
ředitelka Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace

EXKURZE NEJMLADŠÍCH ŠKOLÁKŮ NA KVILDU
V září 2019 jsme byli na Srní za vlky, 30.ledna 2020 jsme jeli kousek dál na Horskou Kvildu
za jeleny a rysy. Zároveň jsme se těšili, že si tam třeba užijeme sníh, který nám v letošní
zimě hodně chyběl. Celý leden byl výjimečně teplý, ale v noci na 30. ledna padal sníh. Cestou slabý poprašek a čím dál jsme jeli, sněhu přibývalo. Najednou jsme začali zpívat koledy.
To bylo dojemné.
V cíli na parkovišti nás vítala krásně zasněžená krajina. Není divu, že jsme z autobusu chvátali skočit do nahrnutých hromad sněhu a začala první koulovačka. Na stanici jelenária jsme
shlédli prezentace a povídali si o chovu jelenů a rysů, čím se živí, jak žijí, dokonce jsme si
potěžkali shozy.
Poté jsme se vydali velmi potichu k oboře, kde u krmelce bylo několik laní a jelen. Ani jsme
nedutali, abychom je mohli pozorovat co nejdéle. Asi 300 metrů dál je výběh rysů. Ještě, že
jsme je viděli na prezentaci, ve výběhu po nich jen stopy ve sněhu. Tak třeba příště! Domů
jsme si kromě zážitků nesli i pololetní výpisy z vysvědčení.
Žáci první a druhé třídy a naši kamarádi předškoláci

STRÁŽOVÁK MODERUJE TELEVIZNÍ POŘAD
Student Právnické fakulty Univerzity Karlovy Petr
Bouberle ze Strážova je velmi činorodý člověk.
V rámci svých studentských aktivit si vyzkoušel
několik projektů od e-shopu s tričky až po multilevel s výživovými doplňky. Mimo jiné také spoluzaložil investiční skupinu, se kterou spustil v létě
2018 i půlroční projekt vzdělávání lidí právě v obchodování na finančních trzích. V investicích Petr
ještě nějakou dobu zůstal, a to v těch nemovitých,
kde si vyzkoušel vedení pražské pobočky realitní
kanceláře a manažerský post. Nyní se Petr věnuje
oboru marketingu a prodeje, kde jako externí konzultant nastavuje strategie pro stálou klientelu malých a středních podniků po republice. V tomto
oboru se pohyboval od roku 2017 a bral jej jako vedlejší činnost, ale teď je to aktivita, která ho naplňuje a také živí.
„Ne vše, co jsem dělal, mi vydělalo peníze, ale
o tom svět není. Svět byznysu je o zkušenostech
BUDOUCÍ PRÁVNÍK A MLADÝ
a know-how, které často získáte tím, že si to vyMODERÁTOR PETR BOUBERLE
zkoušíte. A často se musíte i spálit, abyste zjistili,
jak dané odvětví funguje. Proto ne vše, co jsem dělal, mělo úspěch, ale rozhodně to mělo
v mé kariéře nějaký význam a dovedlo mě to tam, kde jsem teď. Nebojte se zkoušet, protože
nikdy nic nezjistíte, pokud to nezkusíte!“ dodává Petr Bouberle.
Nedávno se stal také moderátorem pořadu „NaFrajera“, který je vysílán hudební televizí
ÓČKO. Cílem pořadu, který je zaměřen na pánské proměny, je v každém díle proměnit
daného jedince z nevýrazného, nesebevědomého člověka v komplexního „alfasamce“, který
si bez starostí dokáže poradit s jakoukoliv nelehkou životní situací, co mu život připraví.
Výřečný Strážovák se v tomto pořadu opravdu našel, neboť vystupovat a mluvit na veřejnosti mu jde a baví ho to. Ostatně jste jej mohli slyšet také minulý rok při moderování Železného hasiče ve Strážově.

NOVÉ AUTOBUSY V BARVÁCH PLZEŇSKÉHO KRAJE
Za necelý měsíc začne na silnicích Plzeňského kraje velká autobusová revoluce. Od pondělí
14. června kompletně nahradí nové klimatizované a nízkopodlažní vozy společnosti Arriva
dosud jezdící autobusy společnosti ČSAD autobusy Plzeň. První dva týdny budou cestující
platit symbolické jízdné. Pro Strážov bude změna znamenat mimo jiné také rozšíření autobusových linek, které budou nově jezdit i v pozdních večerních hodinách a o víkendech.
Nové autobusové jízdní řády najdete již brzy na webových stránkách města a ve vývěsní
skříňce na strážovské autobusové zastávce. Přehledný souhrn všech změn a linek Vám pak
představíme v dalším čísle našeho zpravodaje. Věříme, že se bude jednat o změny k lepšímu
a pravidelní cestující je ocení.

JUBILEJNÍ ROČNÍK MASOPUSTNÍHO PRŮVODU

RUSKÝ KOSMONAUT SOUKUPOV
SE SNAŽÍ DOROZUMĚT
S MÍSTNÍM DOMORODCEM
VŮNI MARIHUANY

Jubilejní desátý ročník strážovského masopustního průvodu opět potvrdil, že se jedná
o jedinečnou akci s mimořádně velikou
účastí. Průvodu, který jako každoročně čítal
okolo 350 masek, na cestu krásně svítilo sluníčko. Nebývale veliká byla účast diváků,
těch k nám letos přijelo několik stovek z různých koutů Klatovska. V průvodu bylo jako
tradičně k vidění mnoho originálních masek. Nejpočetnější skupinku přivedla viteňská Sněhurka, kterou doprovázely více než
čtyři desítky trpaslíků. Úžasný byl cirkus
RUM-BER-TO, stádo zeber i veliká skupinka mravenců z Dešenic. Rádi bychom
touto cestou poděkovali všem, kteří svojí
účastí přispívají k obrovskému věhlasu strážovského masopustního průvodu.

ÚSPĚŠNÁ STOLNÍ TENISTKA
MAGDA HRACHOVÁ Z BĚŠIN

ÚSPĚŠNÁ STOLNÍ TENISTKA
MONIKA MATÁSKOVÁ ZE SPLŽE

✓ Sportovní soutěže:
Zúčastnili jsme se několika turnajů ve florbalu: Okresní finále: 5. – 8. místo Dívky IV., 7. – 8. místo
Dívky III.
Čeps Cup okresní kolo: 2. místo tým „Strážovačky“, 4. místo tým „Strážováci“
Sportovní liga ZŠ: 7. místo kategorie II.
V okresním finále ve stolním tenisu 6. 2. 2020 obsadila 1. místo Magdalena Hrachová (kat. mladší
žákyně) a 2. místo Monika Matásková (kat. starší žákyně).
DDM v Klatovech pravidelně pořádá v době vedlejších prázdnin florbalové turnaje. Naše družstva se
tradičně zúčastňují. Poděkování patří Mgr. Haně Kalivodové za zajištění dohledu.

✓ Naukové soutěže:

PRINCIPÁL KOČOVNÉHO CIRKUSU RUM-BER-TO

Děkuji panu Aleši Preslovi, panu Františku Fremuthovi ml. a všem ostatním
za rychlou, bezodkladnou, předlékařskou pomoc při mém zranění, které jsem si
způsobil při masopustní zábavě. Svým zákrokem odvrátili vážné následky.
Děkuji!

Karel Fürbacher

Velkou radost nám udělalo 1. místo Moniky Matáskové a 11. místo Markéty Tomanové v olympiádě
z Čj 22. 1. 2020. Monika se měla 2. dubna zúčastnit krajského kola v Plzni, ale vzhledem k situaci ve
státě byly veškeré soutěže zrušeny.
Zorganizovali jsme školní kolo Přírodovědného klokana.
15. 1. 2020 - Dějepisná olympiáda okresní kolo 7. místo Markéta Tomanová, 12. – 15. místo Monika
Matásková, 24. místo Ondřej Miškovič, všichni z 9. roč.
Biologická olympiáda kategorie C – ze školního kola měla zajištěný postup do okresního kola Monika
Matásková a Natálie Jakubcová z 8. roč. a kategorie D - Eliška Huspeková ze 7. roč. a Julie Denková
ze 6. roč. Bohužel okresní kolo se nekonalo.
Recitační soutěž – školní kolo jsme zorganizovali 5. 2. 2020 pro I. stupeň a 20. 2. 2020 pro II. stupeň,
celkem se jej zúčastnilo 39 žáků. Do okrskového kola postoupilo 12 žáků, to proběhlo 6. 3. 2020
v Nýrsku. Z tohoto kola postoupili do okresního kola, které se mělo konat v Klatovech, v kategorii II.
žákyně 5. ročníku Kateřina Bejvlová a v kategorii III. Zdeněk Matásek ze 6. ročníku. I toto kolo už
bohužel neproběhlo.
Okresní soutěž v Aj 17. 2. 2020: 4. místo Eliška Huspeková 7. roč., 16. místo Markéta Tomanová
8. roč.
Zeměpisná olympiáda okresní kolo 26. 2. 2020: 3. místo Monika Matásková 9. roč., 5. místo Michal
Weinfurt 7. roč., 6. místo Zdeněk Matásek 6. roč.

ÚSPĚŠNÁ SÉRIE CESTOVATELKÝCH BESED
✓

Mateřská škola
✓ Máme za sebou:
V mateřské škole proběhl screening předškoláků – školní zralost
5. 2. a 19. 2. 2020 hodina tělocviku ve škole, lektor Mgr. Gajdušek
8. 1. 2020 div. představení „Ježeček a myška slaví Vánoce a Tři krále“
17. 1. 2020 Divadlo p. Pohody „Jak zima zaspala“
21. 1. 2020 kino „Ledové království 2“ v Klatovech
30. 1. 2020 exkurze jelenárium na Kvildě
7. 2. 2020 maškarní bál

✓ Těšíme se:
Na nový kolotoč, pískoviště a nové postýlky do 1. třídy, které pořídíme do MŠ.

Základní škola
✓ Máme za sebou:
Úspěšné zakončení I. pololetí školního roku 2019-2020.
„Týden ke zdraví“ 18. 2. 2020 II. st.
Hudební pořad - p. Jenčík, divadlo Honzy Krejčíka
Exkurzi 1.-2. ročník do jelenária na Kvildě 30. 1. 2020
Muzikál „Mrazík“ II. st. 23. 1. 2020
10. 3. 2020 „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, výtvarný, počítače, paličkování,
angličtina pro I. stupeň, literární čtení v Aj pro II. st., němčina pro I.st., gymnastika), v současné době
zrušeno.
Projekt AŠSK „Sportuj ve škole“
Pravidelnou činnost vykazují dvě oddělení ŠD.
Projekt Šablony II – zakoupili jsme nové notebooky do počítačové učebny, IT vybavení do ŠD a MŠ.
Žáci a děti mají projektové akce v rámci Šablon II zdarma.

✓ Školní kurzy:
Naše škola připravila pro žáky I. a II. stupně 17. 12. 2019 a 21. 1. 2020 kurz bruslení a ledního hokeje
na zimním stadionu v Klatovech. Tuto akci mají žáci oblíbenou, proto II. stupeň měl tento kurz ještě
21. 2. 2020, který jsme zorganizovali jako společný projektový den se žáky z běšinské ZŠ.
Lyžařský výcvikový kurz 13. 1. – 17. 1. 2020
Plavecký kurz v ZŠ na I. st. probíhá od 20. 2. 2020 celkem 10 lekcí po 2 h, vzhledem ke koronavirové
pandemii jsme zvládli pouze 3 lekce, pokračování snad bude v jiných termínech.
Pro rodiče a zájemce jsme připravili 18. 1. 2020 kurz vitráží Tiffany, vyrobili jsme krásné dekorativní předměty ze skla. Tímto děkuji paní Janě Skalové za zajištění akce.

Na podzim loňského
roku jsme zahájili
pořádání seriálu cestopisných přednášek,
který byl původně
zamýšlen jako komorní akce pro pár
posluchačů. Brzy
jsme však zjistili, že
o besedy je ohromný
zájem, a proto musely být přesunuty
z obřadní místnosti
radnice do restaurace
nad obchodem COOP TUTY. Vždyť
také mnohdy přišla
téměř stovka posluchačů. Veliký ohlas
MANŽELÉ PAVLÁSKOVI SE ŠUMAVSKOU LEGENDOU
měla úžasná předEMILEM KINTZLEM Z KAŠPERSKÝCH HOR
náška šumavské legendy Emila Kintzla o historii šumavského lyžování, s Ing. Josefem Rouskem jsme se vydali na Island a námořní kapitán Ing. Michael Plný ze Splže nás provezl po světových mořích a oceánech. Neméně zajímavá byla také beseda Ing. Jaroslava Neužila z Lehomi, který
vyprávěl o historii šumavských solných stezek. Zájem o besedy nás samozřejmě velice těší
a už nyní plánujeme pokračování této akce, která musela být přerušena kvůli koronavirové
epidemii.

ČERPACÍ STANICE NABÍZÍ NOVOU SLUŽBU
Strážovská čerpací stanice nabízí od konce loňského roku další službu pro své zákazníky i ostatní
obyvatele Strážovska. Stali jsme se totiž partnerem
poskytovatele přepravních služeb (společnosti
PPL CZ) a byla u nás zřízena pobočka PPL ParcelShop. Ta je určena všem, kteří se nechtějí vázat
na určitý čas doručení balíkové zásilky. Při objednání zboží v e-shopu si necháte doručit objednané
zboží do PPL ParcelShop a vyzvednete si jej kdykoliv v provozní době naší čerpací stanice. Službu ocení zejména pracující, kteří v době
doručování nejsou doma, ale i ostatní, neboť nebudou muset čekat doma na doručovatele
a balík si vyzvednou kdykoliv na provozovně Strážovské čerpací stanice. Bližší informace
můžete získat přímo u obsluhy čerpací stanice.

❖ Jak jsme Vás již informovali v minulém čísle našeho zpravodaje, zahájil u nás Katastrální úřad pro Plzeňský kraj rozsáhlou revizi katastru nemovitostí. Postupně by pracovníci katastrálního úřadu měli provést kontrolu
celého našeho správního obvodu. Jedná se o podrobnou pochůzku v terénu a revizi skutečného stavu s údaji uvedenými v katastru nemovitostí. Pracovníci katastrální úřadu budou označeni a budou se v případě jednání s Vámi řádně legitimovat. Při nalezení nesouladu (např. černé stavby, v katastru nezapsané přístavby a podobné kolizní stavy) budou vlastníci vyzváni k nápravě.
❖ Loňské Vánoce byly poslední příležitostí, kdy jste si mohli prohlédnout nádherný strážovský perníkový betlém. Unikátní perníkový výtvor Radky Grösslové byl v autobusové zastávce na náměstí již počtvrté. Od roku 2016 každý rok čelil po celý advent zimě
a vlhku jen s minimálními úpravami. Původně jsme mysleli, že stěží přežije jednu zimu,
vydržel dokonce čtyři. Po letošní sezóně jsme mu však dopřáli definitivní zasloužený
odpočinek.
❖ Před časem jsme Vás informovali o tom, že se připravuje projektová dokumentace na
nový most v Káclinku a rozšíření křižovatky u nedaleké bytovky. Celá akce bude
investicí Správy a údržby silnic Plzeňského kraje. Příprava projektu se částečně protáhla,
přesto by v letošním roce snad mělo být vše dotaženo do fáze vydaného stavebního povolení. Dále bude pak důležité, kdy Plzeňský kraj tyto akce zařadí do svého investičního
plánu. Samozřejmě se budeme snažit, aby realizace byla co nejdříve a o všem Vás budeme postupně informovat.
❖ Možná jste také zaznamenali, že v nové silnici na Pandrousku se během letošní zimy
objevily dva výkopy. Tyto bylo nutné realizovat z důvodu poruchy na vodovodu. Realizační firma VAK SERVIS vše uznala jako svoji chybu a celou opravu provedla na své
náklady. Zároveň byla také uzavřena dohoda o prodloužení záruční doby na opravu
komunikace, což samozřejmě nic nemění na faktu, že i nás tato skutečnost moc mrzí
a věříme, že se při dalších stavbách nebudou podobné nedostatky opakovat.
❖ Radostná zpráva přišla z Ministerstva kultury ČR. Hrad Opálka byl totiž zařazen k podpoře z Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2020. Znamená to nejen odstartování potřebné finanční podpory pro záchranu stavby, ale také jasný signál,
že Opálka je vnímána jako cenná stavební památka, která si zaslouží svoji pozornost
a pomoc při snaze majitelky o její záchranu. Na Klatovsku byly z tohoto programu pro
letošní rok podpořeny pouze tři stavby. Kromě Opálky také zámky v Hlavňovicích a na
Týnci.
❖ Paličkovaná krajka naše město v historii proslavila široko daleko, proto tuto tradici rádi
připomínáme a chlubíme se jí. Letos by měla nákladem města vyjít reprezentativní publikace o strážovské krajce. Na předposlední srpnový týden pak Jitka Jiříková plánuje
zorganizovat prázdninový kurz paličkování pro ty krajkářky, co odrostly školním lavicím a měly by chuť si techniku připomenout nebo se jí začít učit. Podmínkou je, aby
zájemci měli možnost vlastního ubytování ve Strážově a okolí a měli zajištěno vlastní
stravování. Pro deset zájemců bude výuka probíhat 5-6 hodin denně. Bližší informace
získáte na tel. 607 188 998 nebo na e-mailu: jirikova.jitka@email.cz.

HASIČSKÉ SBORY VOLILY SVÉ FUNKCIONÁŘE
Letošní výroční hasičské valné hromady hasičských spolků měly opět na pořadu volby funkcionářů jednotlivých sborů. Přestože změn není mnoho, pojďme se teď podívat, kdo bude
hasičům v jednotlivých částech našeho města velet. Asi největší změna je na pozici starosty
okrsku. Dlouholetého hasičského funkcionáře Josefa Fürbachera vystřídal třiadvacetiletý
aktivní hasič Tomáš Pangerl.
Sbor
Okrsek č. 18
SDH Brtí
SDH Horní Němčice
SDH Lukavice
SDH Opálka
SDH Rovná
SDH Strážov
SDH Viteň
SDH Zahorčice

Starosta
Bc. Tomáš Pangerl
Ing. Petr Kaiser
Ing. Jan Pavlásek
Karel Zahrádka
Martin Kalivoda
Václav Janda
Karel Fürbacher
Andrej Miškovič
Ing. Petr Kollross

Velitel sboru
Jiří Toman
Tomáš Švůgr
Zdeněk Kolář
Lukáš Bohuslav
Jiří Toman
Josef Janda
Bc. Tomáš Pangerl
Ladislav Soušek
Daniel Hudský

Velitel výjezd. jednotky
--------Jiří Toman
--Ing. Martin Kopecký
Ladislav Soušek
Josef Kolář

JOSEF FÜRBACHER
HASIČ TĚLEM I DUŠÍ
V letošních volbách do našeho hasičského okrsku
se již o funkci okrskového starosty neucházel
dlouholetý hasičský funkcionář Josef Fürbacher.
Funkci starosty strážovského okrsku vykonával
tři volební období, tj. 15 let. Předtím pracoval ve
funkci okrskového velitele. Svých povinností se
vždy ujímal velmi pečlivě a svědomitě. Během
těch mnoha let nevynechal nositel řádu sv. Floriána snad žádnou hasičkou akci v širokém okolí,
počínaje soutěžemi a oslavami až po výroční
schůze. Nadále bude zastávat funkci zástupce starosty okrsku a hasičskou uniformu jistě ve skříni
STAROSTA NAŠEHO OKRSKU
zahálet nenechá. Chtěli bychom touto cestou jméNA JEDNÉ Z HASIČSKÝCH AKCÍ
nem města panu Fürbacherovi poděkovat za vše,
co pro hasiče na Strážovsku vykonal a věříme, že bude i nadále své zkušenosti předávat
novému starostovi okrsku, kterým byl zvolen Bc. Tomáš Pangerl. Kromě hasičské činnosti
je sedmdesátiletý Josef Fürbacher velmi aktivní i u chovatelů a včelařů.

TA KOVÁ BY LA KO MU N I KA CE BEZ FA CEBOOKU

ŽENSKÝ DISKUSNÍ KROUŽEK NA LAVIČCE NAD HOSPODOU U LUKŠÍKŮ – ZLEVA:
BOŽENA DENKOVÁ, MARIE STÝBLOVÁ, MARIE KROUPAROVÁ, ANNA
SCHOVANCOVÁ A BARBORA JIŘÍKOVÁ

VÁCLAV JIŘÍK, JINDŘICH ROBOCH A VÁCLAV PIVOŇKA
PŘI SOUSEDSKÉM POPOVÍDÁNÍ NA LAVIČCE U PERNIKLŮ
NA LAVIČCE U PERNIKLŮ

VZPOMÍNKA NA STRÁŽOVSKÉ HA RMONIKÁŘE

JA K SOUSEDY Z HA MRŮ ROZDĚLILA H RANICE

Harmonika patřila na venkově ke každé příležitosti.
Bez harmonikářů se neobešla žádná vesnická tancovačka, masopustní zábava ani jiná veselice.
Často se tóny harmoniky
ozývaly z okna hospod,
kde harmonikáři vyhrávali
jen tak pro lepší náladu. Za
teplých letních večerů vyšli harmonikáři na náves či
kamkoliv jinam, sousedé
si vzali židle, přišli za nimi
a hráli a zpívali dlouho do
HARMONIKÁŘI GABRIEL TOMAN A VÁCLAV HOFMAN
noci. Náš archivní snímek
zachytil dva hudebníky a milovníky lidových písniček. Vlevo je Gabriel Toman ze Strážova
a vpravo Václav Hofman z Božtěšic. Malíř Gabriel Toman hrával také na flétnu, klarinet,
saxofon a pikolu. Václav Hofman pak zase býval dlouholetým varhaníkem ve strážovském
kostele.

Příběh německého sedláka Jiřího Rohrbachera z Horních Němčic je v regionu všeobecně
známý. Němec, který svým českým sousedům za doby druhé světové války způsobil nejednu
schválnost či nepříjemnost, byl klatovským soudem v roce 1945 odsouzen k trestu smrti. Popis
tohoto němčického příběhu je mimo jiné obsahem knihy „Klatovské oprátky“.
Nedávno se mi do rukou dostal novinový článek z února 1946, který popisuje podrobnosti
dalšího poválečného soudního případu z našeho okolí. Ke dvaceti letům těžkého žaláře byl
klatovským lidovým soudem odsouzen Josef Pauli z Českých Hamrů. Nedalo mi to a zapátral
jsem ve starých kronikách a dokumentech, abych se o tomto hamerském sedlákovi dozvěděl
více. Vše, co jsem se zde dočetl, je smutným příběhem o tom, jak válka a nesmyslná agitace
naprosto převrátila životy obyčejných lidí na venkově. Rodina sedláka Josefa Pauliho žila na
statku č. p. 3 v Českých Hamrech (u Pouberlů) a na přelomu 19. a 20. století byli jedinými,
kteří se hlásili k německé národnosti, i když prý všichni perfektně ovládali češtinu. Žili přesto
až do roku 1938 se svými sousedy v naprosté shodě, nikomu rozdíl národností nevadil a ani
ve zlém snu by nikoho nenapadlo, že by tomu mělo být jinak. Sílící mediální šovinistická
masáž však nešťastně rozproudila krev pětadvacetiletého Josefa, což byl nejmladší ze tří dětí
sedláka Pauliho. Jeho nacionalistické názory údajně ještě utvrdil sňatek s Němkou z Bystřice.
Za těchto okolností se mladý Pauli stal členem a funkcionářem sudetoněmecké strany, příslušníkem jeho ozbrojených ordnérských oddílů, později přímo vojenských útvarů SA. Mladý Josef aktivně usiloval o to, aby byly České Hamry po mnichovském diktátu přičleněny do Sudet.
Tento záměr se mu nepodařil, avšak v záboru zůstala alespoň jejich usedlost, která měla v letech 1938-45 přiděleno blatské číslo popisné 20. Údajně se spolu s dalšími Němci ze Blat za
války účastnil mnoha násilností vůči českým občanům. Ke svým nejbližším českým sousedům
se však projevoval velmi zdrženlivě, nikoho z nich neudal a nikdo zde nebyl během války
zatčen. Mezi sousedy se tenkrát šuškalo, že se Pauli prý úplně dobře nechoval k přiděleným válečným zajatcům, kteří k němu byli umístěni na práci. Krutě prý zacházel s polským zajatcem
i děvčetem ukrajinské národnosti. V roce 1941 byli zajatci z Českých Hamrů odvoláni a zřejmě
uvrženi do koncentračních táborů. Ze vzpomínek pamětníků navíc vyplývá, že to byl právě Josef
Pauli s manželkou, kteří v dubnu 1945 v Hamrech násilně zadrželi jednoho uprchlého vězně
z transportu smrti. Následně vězně předali Němcům do Nýrska, kteří jej popravili.
Po osvobození Československa v roce 1945 spáchal starý sedlák Pauli sebevraždu. A dokonce
se částečně spekulovalo o tom, jestli na jeho smrti neměl podíl někdo další. Mladý Josef s manželkou byly zatčeni ihned po příjezdu Američanů v květnu 1945. Josef byl odsouzen mimořádným lidovým soudem v Klatovech rozsudkem ze dne 20. února 1946 ke dvaceti letům těžkého žaláře a propadnutí veškerého majetku. Jeho manželka byla taktéž odsouzena, avšak k nižšímu trestu. Po uplynutí
zkrácené vazby byla celá rodina odsunuta
do Německa. Uvedené řádky nemají za cíl
otevírat tři čtvrtě století staré bolesti. Spíše
bychom si při jejich čtení měli všichni
uvědomit, jak hrůzná byla doba druhé světové války a jak moc zamotala osudy obyčejných lidí. O tom, jak vyhrocená to byla
doba, svědčí i článek z dobového tisku.

Strážovští soustružníci. Strážov na Šumavě má pět soustružníků a v okolí je
jich na deset po obcích a samotách. Tito se věnují výrobě kosišťat, která se rozvážejí nejen po celém Pošumaví, ale i západ. Čechách. Ročně udělají soustružníci
Strážova přes 10.000 kosišťat a celý kraj na 20.000 kusů. Strážovská kosišťata jsou
velmi hledaná a výrobci nestačí ani vyřizovati objednávky.
Pravda – 24. října 1945
Spojila je promítačka. Krotějov na Klatovsku má kolem čtyřiceti domů, ale
všechny tvoří samoty, rozeseté po údolí ze Strážovem. Téměř v každém domu je
televize, která spojuje občany se světem. Lidé se však musí scházet, pobesedovat
si, pobavit se společně. Z plzeňského Zdroje zajíždí do Krotějova Josef Jiroušek.
Libí se mu tamní kraj a každou chvíli využívá pobytu mezi místními občany
a mládeží. Od něho vyšel i návrh, aby místní požárníci koupili promítačku. V místním pohostinství nebyl využit sál. Mladí požárníci jej opravili, Jiroušek pomohl
a vznikla velmi pěkná místnost. Byla koupena promítačka a každý týden se nyní
v Krotějově scházejí lidé při promítání filmů. Přijde jich vždy kolem padesáti a rádi
sem zajedou i občané z okolních obcí. Mladí požárníci a jejich promítačka tedy
shromáždili krotějovské občany a sobotní večery se všem velmi líbí.
Pravda – 13. listopadu 1965

