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

SRNČÍ TROFEJ OPĚT POD NADVLÁDOU STRÁŽOVSKÝCH
Letošní okresní kolo dětské myslivecké a přírodovědné soutěže s názvem „O zlatou srnčí
trofej“ se konalo v náhradním termínu, z důvodu vyhlášených protinákazových opatření,
začátkem června tentokrát v Miřenicích. Přijely sem děti z kroužků z Kašperských Hor,
Horažďovic, Nalžovských Hor, Velhartic, Hartmanic, Železné Rudy a Strážova. Celkově
bylo soutěžících i našich reprezentantů méně než v jiných letech, z místního přírodovědného
kroužku se zúčastnilo celkem 8 dětí, z toho v mladší „A“ kategorii dva zástupci a starší „B“
kategorii šest soutěžících. Umístění našich reprezentantů bylo opět vynikající, například
v „béčku“ byli na prvních pěti místech samí „Strážováci“ – vítězství patřilo Julii Denkové,
druhá byla Monika Matásková, třetí Aleš Potužák ml. Vítězka přijala účast na národním
kole této soutěže letos pořádané na Křivoklátsku, účast zde také byla umožněna Monice
Matáskové a Markétě Tomanové. Všechna uvedená děvčata již v minulosti úspěšně národní
kolo absolvovala a nezbývá než jim popřát touto cestou mnoho úspěchů.
Aleš Potužák

KO MU N IKA C E A PA RKO V IŠT Ě U SO KO LO V NY
V plném proudu je nyní stavební činnost v okolí sokolovny. V plánu pro letošní rok je kompletní rekonstrukce komunikace při mateřské škole a přilehlého parkoviště pod sokolovnou.
Součástí projektu je oprava vodohospodářské infrastruktury. Právě kvůli kanalizaci a vodovodu je výkopovými pracemi dotčena také místní komunikace od sokolovny k bytovkám.
V tomto úseku se však plánuje pouze provizorní oprava povrchů, neboť kompletní výstavba
nové komunikace a chodníků přijde na pořad dne až v následujících letech. Celkové náklady
akce se pravděpodobně budou blížit k deseti milionům korun. Vše bude záviset na rozsahu
skutečně provedených prací. Okolí sokolovny a mateřské školy si však zcela jistě zaslouží
kvalitní, a hlavně bezpečnou dopravní infrastrukturu. Celkem v této lokalitě vznikne 21 nových parkovacích stání, které budou primárně sloužit pro mateřskou školu a návštěvníky
sokolovny. Na akci se nám navíc podařilo získat příslib dotace od Plzeňského kraje.
Rádi bychom hlavní stavební práce dokončili do podzimní strážovské poutě. Jsme si vědomi, že každá stavba takového rozsahu s sebou nese dopravní omezení a komplikace pro
všechny majitele sousedních nemovitostí. Omlouváme se za ně a věříme, že výsledek bude
dostatečnou satisfakcí. Z výše uvedených důvodů jsou také kontejnery na tříděný odpad
(papír, plast, sklo, textil) do odvolání přemístěny za novou bytovku směrem k Rovné.

ÚSPĚŠNÉ STRÁŽOVSKÉ DĚTI S DOPROVODEM

NYNÍ PROBÍHAJÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA REKONSTRUKCI KANALIZACE

FOTOGALERIE Z TURISTICKÝCH VYCHÁZEK

léto 2020

STRÁŽOVŠTÍ TURISTÉ CHODÍ
KAŽDÝ MĚSÍC – ZDE JSOU POD
HRADEM RABÍ

Na naši otázku z minulého kola soutěže
odpovědělo osm čtenářů a všichni
správně napsali, že nemovitost stojí
v Rovné. Někteří ještě doplnili, že se
jedná o č. p. 4, kde se po chalupě říká
„u Pouzů“. Ze správných odpovědí byl
vylosován výherce – Ladislav Karas ze
Strážova, který si může na radnici vyzvednout slíbenou odměnu. Máte-li
chuť se zúčastnit dnešní soutěže, stačí
vyplněný kupón vhodit do konce srpna
do schránky v průjezdu radnice.

NA VYCHÁZKY PRAVIDELNĚ CHODÍVÁ OKOLO
PADESÁTI TURISTŮ VŠECH GENERACÍ
NEZAPOMENUTELNÝ BYL
POHLED NA JEDEN
ZATOPENÝ LOM NA TRASE
ČERVNOVÉHO VÝLETU

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

NA LETOŠNÍM TŘÍDENNÍM VÝLETĚ PŘI PLAVBĚ PO JEZÍRKU V ADRŠPACHU

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

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

❖ Také rádi sledujete na internetu aktuálního pohledy do krajiny z webových kamer? Ve spolupráci města a klatovské
firmy Airweb připravujeme zprovoznění jedné takové kamery přímo na vysílači na Vinném vrchu. Již brzy tak budou moci uživatelé internetu z pohodlí domova sledovat aktuální pohled na Strážov s hradbou šumavských hor v pozadí.
❖ Možná jste někdy slyšeli
o věhlasné chráněné hřibové
lokalitě na náměstí ve Stachách, kde na trávníku u kostela pravidelně každé léto rostou desítky hřibů. Podobně
zajímavý úkaz se letos objevil
před viteňskou hasičskou
zbrojnicí. Na konci června
v tomto viteňském houbařském ráji místní napočítali
téměř čtyři desítky hřibů –
HŘIBŮ BYL VE VITNI PLNÝ TRÁVNÍK
takzvaných „modráků“. Určitě se tam zastavte někdy podívat, snad ještě nějaké vyrostou, ale nesbírejte je, prosím.
❖ Stejně jako v srpnu 2019 se také letos v létě ozvala na Klatovsku obrovská rána
mnohde doprovázená tlakovou vlnou. Konkrétně to bylo v pátek 3. července 2020
okolo jedenácté hodiny dopolední se slyšitelností od Kdyně přes Plánici až po Železnou
Rudu. Velmi dobře slyšet byla tato výrazná rána také u nás na Strážovsku. Mnoho lidí
si myslelo, že někde poblíž došlo k velkém výbuchu, proto se všichni vyděsili, co se
mohlo stát. Nic takového se naštěstí nestalo. Přestože se o příčině tohoto jevu vedou
veliké diskuze, nikdo však zatím s určitostí nedokáže vysvětlit, co jej způsobilo. Jedna seismická stanice na Domažlicku zaznamenala ve
stejný čas otřesy země, což by nasvědčovalo
teorii o přírodním výbuchu v zemské kůře přímo
pod námi. Jiní se kloní k takzvanému sonickému
třesku, což je zvukový projev v okamžiku, kdy
letadlo překoná rychlost zvuku.
❖ Dvanáctiletý Lukáš Mayer ze Strážova úspěšně
kráčí ve šlépějích svého otce i dědy – obou výborných fotbalistů. Odchovanec SK Kovodružstva Strážov byl totiž opakovaně nominován do
okresního výběru žáků U12. Svými výsledky
patřil jeho tým ke krajským premiantům, avšak
bohužel díky předčasně ukončené fotbalové sezóně reprezentanti klatovského okresu nepostoupili do republikového finále. Přesto se jedná
o krásný úspěch šikovného fotbalisty ze Strážova, o němž v souvislosti se zeleným trávníkem
FOTBALISTA LUKÁŠ MAYER
zcela jistě ještě uslyšíme.

Vážení spoluobčané!
Letošní jaro a počátek léta byl spojen s dlouho
očekávaným deštivým obdobím. Naše příroda
a zdroje vody to určitě potřebovaly, vždyť pár posledních suchých let dalo přírodním zdrojům velmi zabrat. I když samozřejmě pro zastavení poklesu hladiny spodních vod by bylo
takových měsíců potřeba ještě hodně. Snad vlhké jaro trochu zastaví nebo alespoň přibrzdí
také kůrovcovou kalamitu, která se nevyhýbá ani našim městským lesům. Vždyť pohled na
svěží zelené lesy je pro mnoho z nás životabudičem a příjemným impulzem k lepší náladě.
Každý, kdo má doma trávník, jistě zaznamenal, že letos musí sekat trávu mnohem častěji.
I na veřejných plochách je to znát. Přestože od jara na sekání trvale pracují dva přijatí
sezónní pracovníci, stále nemůžeme být u konce a nedávno posekaný trávník by za pár dní
znovu zasloužil řádnou údržbu. Ploch je však mnoho - počínaje hřbitovem, přes návsi
v téměř všech místních částech, až po mnoho kilometrů cestních příkopů při místních komunikacích. Kdyby nám nepomohli mnozí naši spoluobčané, kteří okolí svých nemovitostí pravidelně a pečlivě vysekávají bez ohledu na to, zda se jedná o soukromý či veřejný prostor,
asi by nebylo v našich silách vše zvládnout. Proto bychom rádi alespoň touto cestou všem,
kteří se o veřejné plochy starají, poděkovali. Namátkou mne napadají obyvatelé ze strážovských bytovek, kteří si vzali za své přilehlé trávníky, anebo také Krotějovští, kteří mají svoji
náves včetně příjezdové cesty od Děpoltic vždy vzorně vysekanou.
Bohužel se musíme smířit s tím, že z vesnic už asi nadobro zmizel fenomén chovatelů králíků,
ovcí a krav, kteří se o právo sekat a sušit veřejné plochy občas i „handrkovali“. Naštěstí
nevymizela ochota pomoci a s tím spojená sousedská sounáležitost. Vážím si toho a věřím,
že městské „manýry“, kde většině občanů končí „zájmové“ území vchodovými dveřmi do
bytu, se nám ještě dlouho vyhnou.
Přeji Vám všem hezké léto, čas výletů a dovolených, a dětem pak pohodové a klidné prázdniny. A buďte všichni hlavně zdrávi!
Ing. Josef Rousek

NA ZAČÁTKU ČERVENCE NA HŘIŠTI SNĚŽILO
Zasněžené horské panorama se rozprostřelo před návštěvníky letního kina, které mělo svoji premiéru v pátek 3. července. Prvním
filmem, který se promítal byla totiž česká filmová komedie
Šťastný nový rok odehrávající se v zasněžených Tatrách. Aby
iluze byla dokonalá, přešel parný letní den v celkem studenou
noc. Účast však i přesto byla veliká, což je příjemným zjištěním,
že jsme obnovou letního kina mířili správným směrem. V provizorním letním kině, které vzniklo v areálu strážovského fotbalového hřiště, nás v průběhu léta čekají ještě dvě filmová představení. Akci pořádá Město
Strážov a vstup je bezplatný, neboť se nám podařilo sehnat sponzora strážovského letního
kina, kterým se pro letošek stala firma RUMPOLD-P s.r.o. Prostory nám vstřícně poskytl
místní Sportovní klub Kovodružstvo Strážov. Začátky jsou vždy v 21.30 hodin.
➔ pátek 24. července – Ženy v běhu (česká komedie se Zlatou Adamovskou v hlavní roli)
➔ pátek 14. srpna – 3Bobule (nové pokračování úspěšné komedie z moravských vinic)

OD POLOVINY ČERVNA 2020 PLATÍ NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD
Plzeňský kraj provedl velikou reformu veřejné dopravy v regionu, která je spojena i s kompletní změnou všech jízdní řádů vlaků a autobusů. Veškerá doprava je nově provozována
firmou Arriva, která na všechny linky nasadila modrou flotilu nových vozů. Pro Strážovsko
změna znamená zvýšení počtu spojů, kdy přibyly zejména spoje večerní a víkendové. Nově
většina spojů zajíždí v Klatovech kromě autobusového nádraží i ke vlakům. Na lince přes
Janovice všechny spoje staví i na zastávce u bývalé Škodovky. Kompletní nové jízdní řády
jsou k dispozici na webových stránkách města.

LINKA STRÁŽOV – KLATOVY (v pracovních dnech)
Odjezdy autobusů ze Strážova – směr Klatovy
4.45 hod. - přes Janovice (přímý)
4.45 hod. - přes Běšiny (přímý)
6.13 hod. - přes Janovice (přestup v Janovicích na autobus Nýrsko – Klatovy)
6.15 hod. - přes Běšiny (přestup v Běšinech na autobus Javorná – Klatovy), mimo prázdniny
6.53 hod. - přes Janovice (přímý)
8.50 hod. - přes Běšiny (přímý)
11.18 hod. - přes Janovice (přímý)
12.58 hod. - přes Janovice (přímý)
13.06 hod. - přes Běšiny (přestup v Běšinech na autobus Sušice – Klatovy), mimo prázdniny
13.58 hod. - přes Janovice (přímý)
14.11 hod. - přes Běšiny (přestup v Běšinech na autobus Sušice – Klatovy)
14.58 hod. - přes Janovice (přímý)
15.11 hod. - přes Běšiny (přestup v Běšinech na autobus Sušice – Klatovy)
16.08 hod. - přes Janovice (přímý)
18.50 hod. - přes Janovice (přímý)
20.52 hod. - přes Janovice (přímý)
Odjezdy z nádraží v Klatovech – směr Strážov
5.18 hod. - přes Běšiny (přímý)
5.22 hod. - přes Janovice (přímý)
5.58 hod. - přes Janovice (přestup v Janovicích z autobusu Klatovy – Nýrsko)
10.35 hod. - přes Janovice (přímý)
12.06 hod. - přes Běšiny (přímý)
12.35 hod. - přes Janovice (přímý)
13.13 hod. - přes Běšiny (přestup v Běšinech z autobusu Klatovy – Sušice), mimo prázdniny
13.40 hod. - přes Janovice (přímý)
13.58 hod. - přes Běšiny (přestup v Běšinech z autobusu Klatovy – Sušice)
14.40 hod. - přes Janovice (přímý)
15.10 hod. - přes Běšiny (přestup v Běšinech z autobusu Klatovy – Sušice)
15.35 hod. - přes Janovice (přímý)
16.55 hod. - přes Janovice (přímý)
18.05 hod. - přes Janovice (přestup v Janovicích z autobusu Klatovy – Nýrsko)
20.22 hod. - přes Běšiny (přímý)
22.35 hod. - přes Janovice (přímý)

modravé hřebeny šumavských hor. Malebný
strážovský kostelík, celé městečko pod ním
a jeho pozadí, tvořené lesy Plošiny a Prenetu,
dokreslují jednu z nejkouzelnějších šumavských scenérií. Naplánujte si procházku na vyhlídku na některé pozdní odpoledne. Letní večery, kdy do údolí dopadají poslední sluneční
paprsky, jsou zde kouzelné.
Přístup: Cesta na vyhlídku vede od hřbitova
a je navíc značena směrovkami, takže určitě nezabloudíte. GPS: 49.3079839N, 13.2481806E

SKALISKO ŽÁBA
Popis: Hřeben Úliště je rozsáhlý lesní komplex
mezi Lehomí a Loretou. Dříve tudy vedla značená turistická trasa ze Strážova do Klatov,
která ale byla před lety nově označena přes
Loučany. Téměř na samotném vrcholu Úliště
jsou dvě krásná skaliska, která svými tvary připomínají žáby. Býval z nich úžasný pohled do
údolí. Nyní jsou však již zarostlá natolik, že
jsou bez výhledu. Skalní solitéry jsou okolo
pěti metrů vysoké, proto při pohybu na nich dávejte pozor, ať nespadnete.
Přístup: Od Strážova bude nejlepší zvolit cestu do sedla mezi Lehomí a Lukavicí. Odtud
pokračujete vrstevnicovou lesní cestou nad lehomskými loukami. Po cca 1,3 km odbočíte
doprava do prudšího svahu. Cesta Vás po dalším kilometru dovede do cíle. Výlet ze Strážova na Žábu a zpět měří zhruba deset kilometrů. Možností je samozřejmě více - můžete jít
také přes Loučany a nebo z Horní Lhoty. GPS: 49.3307728N, 13.2815747E

STATEK POHÁDKA
Popis: Statek Pohádka se nachází na samotě
pod vrcholem Plošiny uprostřed krásných luk
s nádhernými výhledy. Původně zde stávaly tři
domky a jejich historie je spojena s německou
rodinou Pangerlových. Ti byli po válce ze stavení odsunuti a byla tím odstartována smutná
historie zdejšího osídlení, takže se do dneška
zachoval pouze jeden poslední dům. Po nějaký
čas zde v devadesátých letech žil doživotně odsouzený vrah Ivan Roubal. V současnosti stavení chátrá a je v žalostném stavu. Vstup do
rozpadajícího se objektu je životu nebezpečný, proto se raději pokochejte nádherným výhledem, kterému v dálce na obzoru dominuje vrchol Hoher Bogenu v Bavorsku.
Přístup: Nejkratší cesta vede od myslivecké chaty nad Vitní, kde stoupáte lesní cestou
okolo mladotického lomu a již po dvou kilometrech se před Vámi otevře pohádecká planina.
Pokud byste šli ze Strážova, tak počítejte s celkem desetikilometrovým výletem. GPS:
49.2647669N, 13.2571422E

PRÁZDNINOVÉ SOUTĚŽE PRO MLADÉ CESTOVATELE
Prázdninové soutěže mají v našem zpravodaji již víceletou tradici, pro letošní rok jsme připravili dokonce dvě samostatné
části.
První soutěž je určena pro mladší děti ve věku do patnácti let. Účast je velice jednoduchá, neboť stačí, když
nám poštou pošlete klasický pohled z Vašich výletů.
Nemusí to být z druhého konce světa, stačí například
z letního tábora, z prázdninového pobytu u babičky či
jednodenního výletu po Šumavě. Tři vylosovaní autoři
pozdravů budou oceněni pěkným dárkem, všichni ostatní
také dostanou malou pozornost. Pohledy posílejte na adresu:
Městský úřad Strážov, Strážov 71, 34021 Janovice n. Úhl. a nezapomeňte uvést své jméno a adresu trvalého bydliště.
Druhá soutěž je určena pro všechny děti i teenagery do osmnácti let. Podmínka účasti je
vyfotit selfie na těchto čtyřech místech: na strážovské vyhlídce, před branou židovského
hřbitova, před skaliskem Žába a u statku na Pohádce. Pokud možno tak, aby bylo z fotografie jasně zřetelné, že jste na daném místě skutečně byli. Rozlišení fotografie volte raději
menší, aby bylo možné všechny čtyři následně zaslat společně se svým jménem, adresou
a věkem na e-mail soutez-strazov@seznam.cz. Cena této soutěže je velice lákavá, neboť
vylosovaný vítěz získá kvalitní fitness náramek. Uzávěrka obou soutěží je 31. srpna 2020.

STRÁŽOVSKÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV
Popis: Strážovský židovský hřbitov je jednou
z památek připomínajících silné osídlení města
židovskou komunitou. Na místním židovském
hřbitově se dochovalo mnoho historických náhrobních kamenů. Zajímavostí židovských
hrobů je skutečnost, že na náhrobcích není vytesáno jen jméno pochovaného, případně jeho
datum narození a úmrtí, ale dočteme se tam
také podrobnosti o jeho životě, práci nebo příbuzenstvu. Židé nezdobí hroby květinami
a svíčkami, ale na připomínku toho, že se za zemřelé modlí, pokládají na hrob kamínky.
Přístup: Ke hřbitovu se nejlépe dostanete ze strážovského Háje více než sto let starou lipovou alejí. Okraj lesa nedaleko hřbitova poskytuje pěkný výhled na strážovské údolí. Respektujte, prosím, pietní charakter místa - soutěžní selfie udělejte před branou hřbitova a při
prohlídce se chovejte s úctou ke zde pohřbeným. GPS: 49.3044842N, 13.2669750E

VYHLÍDKA NA VINNÉM VRCHU
Popis: Posezení s vyhlídkou na Vinném vrchu bylo slavnostně otevřeno 28. listopadu 2009.
Strážovští turisté toto pěkné místo vybudovali jako památku na jednoho ze zakladatelů strážovského turistického spolku - učitele a školského inspektora Zdeňka Hodka. Při posezení
na lavičce budete mít jako na dlani celé Strážovsko. Kulisou starobylému Strážovu jsou

LINKA STRÁŽOV – KLATOVY (v sobotu, neděli a ve svátek)
Odjezdy ze Strážova – směr Klatovy
8.02 hod. - přes Janovice (přímý)
12.02 hod. - přes Janovice (přímý)
16.02 hod. - přes Janovice (přímý)
Odjezdy z nádraží v Klatovech – směr Strážov
11.33 hod. - přes Janovice (přímý)
15.33 hod. - přes Janovice (přímý)
19.33 hod. - přes Janovice (přímý)

LINKA STRÁŽOV - BRTÍ (v pracovních dnech)
Odjezdy ze Strážova směr Brtí a Viteň
4.32 hod. - jede pouze do Vitně (do Brtí nezajíždí)
5.53 hod.
7.27 hod. - jede jen ve dnech školního vyučování
12.40 hod. - jede jen ve dnech školního vyučování
15.44 hod.
17.26 hod. - jede jen na telefonické objednání
Odjezdy z Brtí směr Viteň a Strážov
4.36 hod. - jede pouze z Vitně (do Brtí nezajíždí)
6.03 hod.
7.36 hod. - jede jen ve dnech školního vyučování
12.49 hod. - jede jen ve dnech školního vyučování
15.53 hod.
17.33 hod. - jede jen na telefonické objednání

LINKA STRÁŽOV - ZAHORČICE (v pracovních dnech)
Odjezdy ze Strážova směr Zahorčice
7.17 hod. - jede jen ve dnech školního vyučování - odjezd od aut. garáží
14.35 hod. - jede jen na telefonické objednání
Odjezdy ze Zahorčic směr Strážov
7.23 hod. - jede jen ve dnech školního vyučování
14.39 hod. - jede jen na telefonické objednání k aut. garážím

LINKA STRÁŽOV - DIVIŠOVICE (v pracovních dnech)
Odjezdy ze Strážova směr Divišovice
7.00 hod. - jede jen ve dnech školního vyučování
14.35 hod. - jede jen na telefonické objednání
Odjezdy z Divišovic směr Strážov
7.10 hod. - jede jen ve dnech školního vyučování
14.48 hod. - jede jen na telefonické objednání
Některé spoje do Zahorčic, Brtí a Divišovic budou jezdit jen na telefonické objednání. Jde
o spoje s téměř nulovou vytížeností. Stačí, když cestující nejpozději půl hodiny před odjezdem spoje zavolá na telefon 378 035 477. Autobusy na zavolání začnou fungovat od srpna,
do té doby není nutné spojení objednávat po telefonu, neboť budou všechny jezdit automaticky.

POZVÁNKY NA PRÁZDNINOVÉ AKCE
17. 7. 2020 - ZÁBAVA POHODA ROCK NA HAS. CVIČIŠTI
25. - 26. 7. 2020 - POUŤ NA OPÁLCE S DOPROVODNÝM PROGRAMEM
1. 8. 2020 - ZÁPADOČESKÁ HASIČSKÁ LIGA NA HAS. CVIČIŠTI
8. 8. 2020 - SKOTSKÉ HORALSKÉ HRY NA HAS. CVIČIŠTI
8. 8. 2020 - ZÁBAVA MASH VE VITNI
16. 8. 2020 - MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA VE VITNI
28. 8. 2020 - ZÁBAVA EXTRA BAND A KREYSON NA HAS. CVIČIŠTI

SKOTŠTÍ SILÁCI OPĚT PŘIJEDOU DO STRÁŽOVA
Srdečně Vás zveme na druhý ročník Strážovských horalských her, který se uskuteční
8. srpna 2020 na hasičském cvičišti ve Strážově. Přijďte se podívat a podpořit atlety a atletky, kteří změří své síly ve 4. kole České národní ligy v horalských hrách. K vidění budou
disciplíny jako vrh kamenem, hod břemenem do dálky, hod skotským kladivem, hod čtvrtmetrákovým závažím do výšky nebo hod pětimetrovou kládou. Závodníci budou oděni
v tradičním skotském úboru – kiltu, nebudou chybět dudy, ani stánek s občerstvením. Horalské hry (v originále Highland games) mají téměř tisíciletou tradici a patří tak mezi jedny
z nejstarších dochovaných sportovních událostí na světě. Svůj původ mají na Skotské vysočině, kde spolu měřili síly nejsilnější a nejschopnější válečníci, které si pak vybírali kmenoví
náčelníci či šlechta do svých družin. Traduje se, že návštěva her podpořila Pierra de Coubertina v rozhodnutí uspořádat novodobé Olympijské hry.

ANENSKÁ POUŤ NA OPÁLCE MÁ BOHATÝ PROGRAM
Na poslední červencový víkend připadá tradiční Anenská pouť na Opálce. Bohatý doprovodný program v areálu opáleckého hradu připravila jeho majitelka Marcela Radlingerová.
V sobotu 25. 7. zde bude v odpoledních hodinách probíhat program pro děti a od 20.00 hod.
pak vystoupí na nádvoří hradu dvě kapely - Blues Not Dead a Whitesnake. Samozřejmě
nebude chybět ani bohatá nabídka občerstvení. Mše svatá se u zdejší kaple sv. Anny uskuteční v neděli od 11.30 hod.

NAŠE MĚSTO PODPOŘILO LETNÍ KULTURNÍ AKCE
Jsme si vědomi toho, že bez podpory samosprávy se venkovská kultura těžko obejde. Proto
se vedení města pro letošní rok rozhodlo iniciovat pořádání několika letních kulturních akcí.
O letním kině píšeme na jiném místě našeho zpravodaje, zde bychom rádi zmínili dvě venkovské zábavy, které se uskuteční na hasičském cvičišti. Budou bez vstupného a s prosbou
o zajištění občerstvení na těchto akcích jsme se obrátili na místní spolky. Výsledkem je
dohoda, že v polovině července na zábavě kapely Pohoda se o občerstvení postarají hasiči
ze Zahorčic. Na konci prázdnin pak ve Strážově vystoupí známá kapela Extra Band a zde
nám s organizací a občerstvením pomohou strážovští hasiči. Přijďte se pobavit a podpořit
spolkovou činnost na Strážovsku!

KDYŽ TENKRÁT HEREC WERICH NAVŠTÍVIL STRÁŽOVSKO
Herec Jan Werich často v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století jezdíval na svou oblíbenou chatu na břehu Pstružné pod
velhartickým hradem. Říká se, že
tenkrát také několikrát navštívil
Strážov. O jednom takovém výletě
na Strážovsko krásně vypráví ve
své knize “Doktor a jeho přátelé”
tehdejší
železnorudský
lékař
MUDr. Jiří Pejša. Pojďme si teď
při jeho vyprávění zavzpomínat.
Ještě na jeden zážitek s ním, když
byl Jan Werich ještě zdráv si vzpomínám.
Jeli jsme, kamarád nás pozval, do
Strážova a odtud za posledním šumavským, dosud pracujícím hamerníkem a výrobcem dřevěného
uhlí v milířích. Jan Werich je potřeboval do přenosného stojanového grilu, na němž nám připravoval večeře. Na ohni opékané vepřové kotlety, plátky masa, párky,
vuřty, taliány z konzervy a podobně.

LEGENDÁRNÍ HEREC A KOMIK – JAN WERICH

Ke konci cesty směrem k Městišti jsme nechali auto na posledním kousku pěkné silničky
a šli jsme pěšky dál. Narazili jsme na vojenskou hlídku v plné zbroji. Snad tu právě probíhalo
nějaké cvičení či ostrá střelba. Vojáček s helmou na hlavě, s plynovou maskou v pouzdru na
krku, samopal na rameni, nás stavěl se zdviženou rukou. Najednou strnul, málem vytřeštil
oči, samopal si dal mezi kolena, oběma rukama si sňal helmici a hluboce se uklonil. Řekl:
“Dobrý den, pane Werichu. Já vás znám a hned jsem vás poznal. Já vás mám rád,” chtěl

něco říci, ale zajíkal se, koktal, radostně se usmíval. “My všichni vás máme rádi a těšíme
se, když se dozvíme, že budete v televizi nebo ve filmu.”
Pan Werich, potěšen, mu šel podat ruku. Když se setkali, rozhlédl se na všechny strany
a povídal vyjevenému vojínovi Plecitému: “Chlapče, dejte si to na hlavu. Uvidí vás poručík
a dostanete basu. Jste přece, člověče, ve službě, né? Có?”
“To mi nevadí. Odsedím si třeba týden nebo deset. Jen když jsem vás viděl na vlastní oči.
To mně budou kluci na cimře závidět, až jim řeknu, s kým jsem mluvil a kdo mi podal ruku.”
Šli jsme dál. Cestou, rozježděnou od traktorů a těžkých nákladních vozidel, svážejících
dlouhé dříví. Po louce do stráně. Stále podle pěkného horského potoka, který měl v ty dny,
kdy sluníčko pálilo jako divé, málo vody. O to lépe jsme viděli úniky pstruhů skaláků, když
jsme je chůzí a stínem vyplašili z jejich úkrytů. Vyjížděli zpod břehů a mizeli ve zpěněné
vodě malých vodopádků a vírů. Najednou se před námi za zákrutem cesty objevila šumavská
dřevěnice. Měla, jak se později ukázalo, vyzděné, do stráně zanořené přízemí, kde byla hamernická dílna.
Odpoledne jsme strávili s hamerníkem, starým Němcem, který mluvil tak, že jsme mu slovo
nerozuměli. Byla to zase ta směs staré bavorácké a šumavské němčiny místních domorodců.
Navíc byl nahluchlý. Ještě více než pan Werich. Tak si asi dovedete představit, jak to vypadalo, když ti dva spolu komunikovali. Starý Denkscherz nám předvedl, zřejmě potěšen zájmem pánů z Prahy, celý vodní systém hamru, kde bylo několik těžkých mohutných kladiv
poháněno nejlacinější silou, prudce proudící vodou potoka, na němž stavení stálo. Ukazoval
nám celou vodní pohonnou soustavu dílny. Jakým způsobem se voda odvádí, když po deštích,
průtržích mračen a lijácích je jí moc. Nebo když v době sucha a velkých mrazů je naopak
vody málo a jak se vhodně vymyšleným způsobem přivádí na stroj v dostatečném množství.
Ukazoval nám všechny nástroje, jimiž měl dílnu po všech stěnách ověšenu. Předvedl nám
jejich užívání. Obdivovali jsme technický důvtip prostých lidí z hor, způsob, jakým zřejmě
už i jejich předkové, protože hamr byl velmi starý, dovedli spoutat divokou vodu a přimět ji,
aby jim sloužila, poháněla těžká kladiva a kovala tak železné výrobky. Předměty denního
života a práce, sekáče, pořízy, mačety, loupáky, struhadla, krumpáče, motyky, obyčejné
i dvoustranné pro lesní dělnice, když okopávají a sázejí lesní stromky. Také jiné užitkové
předměty, vyráběné z ráfů od kol hospodářských povozů, z pér od traktorů a autobusů.
Za chalupou jsme obdivovali složení velkého milíře, který oba Denkscherzové, otec i syn,
právě skládali. Začátkem příštího týdne, až bude obložen drny a jílovitou zemí, prý jej zapálí. Viděli jsme, jak jsme si uvědomovali, vlastně kus středověku.
Na zpáteční cestě v pozdním odpoledni jsme už nikoho nepotkali. Zastavili jsme se na večeři
v hostinci ve Strážově. Dostali jsme výbornou tlačenku, po domácku vyrobenou. V celém
městečku se rozkřiklo, že je tu pan Werich s nějakými dvěma pány. Do hospody se začali
loudat chlapíci s cigaretou v ústech a dědouškové s lulkami i dlouhými fajfkami. Za chvíli
byly všechny židle v šenku obsazené. Venku na nás čekal houf žen a dětí.

V Z P O M Í N K A NA S P A R T A K I Á D U V R O C E 1 9 8 0
Dnes už jsou z nich vesměs babičky a dědečkové. Před čtyřiceti
roky to však byli hrdí otcové a starostlivé maminky. Společně
se s elánem zapojili do nácviku páté Československé spartakiády. Děti na sobě měly slušivé žluté a zelené oblečky doplněné
bílými kloboučky. Rodiče pak výrazné červené montérky. Svoji
nacvičenou skladbu předvedli na místní spartakiádě v areálu
strážovské sokolovny, ale na celostátní přehlídku do Prahy však
už nejeli.

HORNÍ ŘADA ZLEVA: JAROSLAVA ŠIMANOVSKÁ, JITKA JIŘÍKOVÁ,
ROBERT STÝBLO, JANA DENKOVÁ, DAGMAR KODÝMOVÁ, VÁCLAV JANKA,
FRANTIŠEK KALIVODA, DOLNÍ ŘADA: VLASTA TOMANOVÁ.
(DĚTI SI ZKUSTE PŘIŘADIT SAMI …)

Ve Strážově mají vzdorovité radniční hodiny. Na radnici ve Strážově na Šumavě jsou věžní hodiny, které bývaly vždy jedněmi z nejpřesnějších hodin v kraji.
O jejich chod se staral policejní strážník ze Strážova. Pojednou po jeho odchodu na
jiné působiště se hodiny zastavily a nyní stále jakoby navzdory jdou špatně.
Deník Večer – 19. dubna 1944

Činnost celé školy ve II. pololetí školního roku 2019/2020 ovlivnila koronavirová pandemie.

Mateřská škola
Od 25. 5. 2020 byl obnoven provoz v MŠ. Na děti čekaly nové postýlky a lůžkoviny v I. třídě.
Příští rok máme příslib, že se pořídí i do II. třídy.
Dětem připravily paní učitelky v době přerušení provozu MŠ domácí výuku, kdy si mohli rodiče vytisknout pracovní listy a jejich ratolesti řešit úkoly v rámci povinného předškolního vzdělávání.
V MŠ se 15. 6. 2020 sešli rodiče budoucích školáků se svojí třídní učitelkou a ředitelkou školy.
Našim budoucím školákům přejeme hodně úspěchů ve škole.
Od 20. 7. do 7. 8. 2020 bude přerušen provoz v MŠ. K obnovení provozu dojde 10. 8. 2020.

Školní družina
Provoz školní družiny se už do konce školního roku neobnovil. ŠD má v době hlavních prázdnin přerušen provoz, k obnovení provozu dojde od začátku nového školního roku 2020/2021

Základní škola
Od 11. 5. 2020 měli možnost konzultací žáci 9. ročníku, aby se připravili na přijímací zkoušky na SŠ.
Naši žáci se jich pravidelně zúčastňovali. Těší nás, že přijímací řízení všichni úspěšně zvládli a na
střední školy a učiliště byli přijati.
Od 25. 5. 2020 se mohli vrátit do školních lavic žáci I. stupně a od 8. 6. 2020 žáci II. stupně na konzultace, které probíhaly 2x týdně. Ostatní žáci pokračovali v distančním vzdělávání. Bohužel se našli
i takoví žáci, kteří nespolupracovali během zavření školy a úkoly neplnili tak, jak bylo požadováno.
Toto svědčí i o špatném přístupu rodiny ke vzdělávání.
V příštím školním roce pokračují projekty Šablony II, Sportuj ve škole, Veselé zoubky, Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol. K 30. 6. 2020 skončil dvouletý projekt SRP pro vedení školy.

✓ Úspěchy našich žáků
Díky přípravě v rámci Přírodovědného zájmového útvaru se naši žáci zúčastnili okresního kola soutěže O Zlatou srnčí trofej. Všem gratulujeme a děkujeme manželům Aleši a Mileně Potužákovým.
Oprava údajů v posledním Občasníku: Výsledky školního kola Biologické olympiády, která bohužel
proběhla pouze v rámci školního kola. Zde jsou výsledky: Kategorie D (6., 7. roč.): 1. místo Julie
Denková, 2. místo Valentýna Kolečková, 3. místo Michal Weinfurt; Kategorie C (8., 9. roč.): 1. místo
Monika Matásková, 2. místo Markéta Tomanová, 3. místo Andrea Miškovičová. Žákyně na 1. - 2.
místě postoupily do okresního kola, to se ovšem neuskutečnilo.

✓ Těšíme se na prázdniny…
Konec školního roku proběhl v úterý 30. 6. 2020, rozdali jsme si závěrečná vysvědčení a rozloučili
jsme se s „našimi deváťáky“. Doufáme, že se jim bude v dalším životě dařit a na strážovskou školu
budou vzpomínat jen v dobrém. Děkuji všem zaměstnancům školy za odvedenou práci ve školním
roce 2019/2020.
Přeji Vám krásné léto a abychom se ve zdraví 1. září 2020 sešli ve škole, kde přivítáme nové děti
v mateřské škole a školáky v základní škole.
Mgr. Šárka Rašková
ředitelka Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace

Na konci školního roku přinášíme již tradičně v mimořádné příloze našeho zpravodaje
literární práce žáků místní základní školy.

Vzbuď mě, když skončí září (líčení)
Markéta Tomanová – 9. ročník
Když končí září, příroda už
vypadá jako paleta malíře. Svět
hýří
barvami.
Všude
na
elektrických drátech můžeme
pozorovat
schůzi
ptáčků.
Připravují se na hlasování, kam
letos a hlavně kudy letos poletí na
dovolenou. Je jasné, že nemůžou
mít všichni stejný názor. Proto
často slyšíme, jak se dohadují
svými štěbetavými hlasy. Mají už
jen málo času. Musejí se rychle
rozhodnout, koho poslouchat.
Jednoduše, kdo bude jejich
kapitánem lodi. Pak se rozloučí,
mávnou křídly a zmizí jako voda
v řece. Září je měsíc stvořený pro
houbaře. I když člověk přijde
domů s prázdným košíkem, ta
procházka za to určitě stála.
Hodně zvířátek teď vypadá jako
sysel. Syslí si potravu, aby měla
co jíst v zimě. V září se listy
stromů začínají barvit, jako když
ženy vyměňují letní sukně za
kabáty v odstínech podzimu. Časem spadnou úplně. Ale od toho je až listopad. Zatím
můžeme pozorovat různobarevné stromy. Žlutá, okrová, červená, ale občas ještě i zelená.
To všechno chodí fotografové uchovávat do svých alb. Podzim je nádherný. Přichází čas
čaje a večerů pod dekou. Zajímavá knížka jen podtrhne tuhle romantickou atmosféru.
Někomu možná přijde, že s podzimem všechno končí. Vlastně má pravdu. Utichají zvuky,
jako když se závodníci blíží do cíle a divákům se tají dech. Na podzim to vypadá stejně.
Všechno se musí uklidnit, byla příroda připravená na zimu a několika měsíční spánek. Ale
teď ještě nespí. Teď teprve usíná. Proto mě vzbuď, když skončí září.

Šumavské hvozdy (líčení)

Voldemort (charakteristika literární postavy)

Monika Matásková – 9. ročník

Aleš Potužák – 8. ročník

Šumavské hvozdy - místo,
kde lišky dávají dobrou noc.
Kde stromy tvoří obrovskou
pevnost. Kde slunce za celý
den nepolíbí jehličí spadané
na zem. Je tam podivné
ticho. Je v něm však slyšet
tíseň a nicota. To ticho rve
uši. Temný les protíná cesta.
Jediná naděje pro zbloudilé
pocestné. Kdysi se na ní
proháněli muži na koních
a štvali zvěř. Měli pocit, že
mohou přírodu přemoci.
Ona jim ale dokázala
nastavit do cesty překážky.
Marně se potom dostávali
z bažin, marně volali
o pomoc zpod útesu. Jejich
výkřiky pohltil les. Bludné
kořeny spletly jejich kroky
a nebylo návratu. Zpoza
kapradin je pozorují oči
lesních šelem. Každou chvíli
je slyšet praskání větví
a vrzání stromů. Noční ticho
protíná houkání puštíka na
hradní zřícenině. Kdysi na
tomto místě bylo slyšet
cinkání číší a halasný smích. Dnes je tu jen pár kamenů a zbytek hradní věže. Mech
ochraňuje půdorys šlechtického sídla.
Duch lesa drží nad zdejší přírodou ochrannou ruku a nemilosrdně ztrestá každého, kdo chce
jeho království ublížit. Ten, kdo pohladí sekerou jeho statné syny, nechť mu po zásluze
oplaceno. Bludičky dřevorubce utancují a zavedou ho do bažin. Stromy ve zdejších
močálech se potom pomstí za své bratry. Obmotají kořeny kolem nešťastníkova těla a čím
víc se vzpouzí, tím více tisknou své údy. Pak je stáhnou pod hladinu.
Na rozkvetlé louce tančí víly. Jejich krok je lehký jako dech. Jsou jako sen, jen se rozplynout
jen zmizet. Nad jejich hlavami šumí listí osiky. Zpívá vílám svoji píseň větru. Je ráno. Nad
hladinou Černého jezera se vznáší mlžný opar. Slunce políbí kapky rosy na barevném kvítí.
Stromy ztratí svou vážnost. Na palouku snídá srna se srnčaty. Plaše se rozhlíží kolem a po
chvíli odbíhá do houští. Tahle chvíle přináší naději. Každý nový den přináší naději, která
s příchodem noci mizí. Proto by byla škoda ji promarnit.

Voldemort, největší zlo z knižní série Harry Potter od J. K. Rowlingové.
Voldemort se narodil jako normální šťastný chlapec běžné rodině bez kouzelnických
předků. Byl ale nezvladatelné dítě, a tak ho rodiče museli dát do dětského domova. Zde,
v dětském domově, se o Voldemortovi dozvěděl Brumbál, bradavický školník, který ho
přivedl do kouzelnického světa. Ve škole čar a kouzel byl zařazen do nejobávanější koleje
Zmijozel, kde nezůstala špetka dobroty a zlo číhalo z každého zákoutí. Voldemort byl chytrý
hoch, ale zlo na něm zanechalo své.
Pán zla byl nejobávanější čaroděj všech dob, lidé se dokonce báli jeho jméno vyslovit.
Z očí mu koukala čirá smrt. Temnota mu vzala nos a barvu pleti proměnila v kus ledovce.
Had Nagini, který páchal zlo stejně dobře jako jeho pán, byl jediný kamarád Pána zla.
O svou nekonečnou moc ale přišel, když se objevilo novorozeně Harry, který ho zastavil
a překonal všechno napáchané zlo.
Kniha i film se mi moc líbily a rád se na něj podívám znova.

