PODZIMNÍ SBĚR ODPADŮ BUDE 24. ŘÍJNA
Svoz nebezpečného a elektro odpadu bude proveden v sobotu 24. října 2020
ze sběrného dvora v Káclinku. Odpad musí být ve sběrném dvoře uložen nejpozději do
9.00 hod. Z ostatních osad je tentokrát nutné odpad dopravit do Strážova.
V odůvodněných případech zajistí odvoz na základě telefonické domluvy zaměstnanci
města. Sbírat se budou akumulátory, pneumatiky, barvy, zářivky, lednice, televize
a veškeré další elektrické spotřebiče. Tradiční svoz ze všech obcí a osad bude proveden
opět v jarních měsících příštího roku.
Na prostranství před autobusovými garážemi v Káclinku bude umístěn kontejner na
velkoobjemový odpad v sobotu 24. října 2020 od 8.00 hod. do naplnění kontejneru.
Občané tam budou moci uložit odpad, který se nevejde do popelnic. Do kontejneru nepatří
stavební suť, železo nebo nebezpečný odpad.
Pravidelný páteční svoz komunálního odpadu bude v podzimních měsících prováděn
v následujících termínech: 11. 9., 25. 9., 9. 10. a pak již opět každý týden.

Pobočka České pošty ve Strážově
má nové telef onní číslo: 954 234 024.

DO STRÁŽOVA PODRUHÉ
PŘIJELI MUŽI V SUKNÍCH
V sobotu 8. srpna 2020 měli Strážováci opět
po roce unikátní příležitost zhlédnout skotské
neboli horalské hry, které stejně jako kilt,
skotské dudy a whisky patří ke kulturnímu
dědictví Skotska. Letos se jedno ze setkání
nejlepších borců z celé republiky uskutečnilo na strážovském hasičském cvičišti.
Na akci nechyběl skotský dudák, který zahájil
závody mužů i žen v rozličných silových
disciplínách – mimo jiné hod kládou, vrh
kamenem do dálky i do výšky. I přes
extrémní vedro vytvořili Strážováci pěknou
diváckou kulisu zajímavých a u nás téměř
neznámých skotských her.

STAVEBNÍ AKCE U SOKOLOVNY SE O MĚSÍC OPOZDÍ
Křižovatka pod sokolovnou je jedním z nejfrekventovanějších míst u nás, proto je také
její kompletní rekonstrukce spojena s nepříjemnými dopravními omezeními. Našim
plánem bylo dokončit rozsáhlou investiční akci do podzimní pouti. Vzhledem
k nečekaným komplikacím s plynovodem a dalším stavebně-technickým překážkám se to
však bohužel stihnout nepodaří a práce zde potrvají ještě zhruba měsíc. Každopádně do
nástupu zimních měsíců se již bude jezdit a chodit po novém povrchu.
Již teď se vedou veliké diskuze o podobě prostranství, které sloužilo jako parkoviště pod
sokolovnou. Parkovat se tam bude samozřejmě i nadále, avšak uspořádání parkovacích
míst bude jiné a bude jich míň. Ona příprava každého takovéhoto projektu je velmi
složitá, neboť všechny nové stavby podléhají přísným normám pro dopravní
infrastrukturu. Bez nich by nám Odbor dopravy MěÚ Klatovy ani Dopravní inspektorát
Policie ČR ke stavbě nedaly povolení. Proto musí být každý projekt určitým
kompromisem mezi funkčností a bezpečností provozu. To je také důvod, proč
v trojúhelníku křižovatek parkovacích míst ubylo. Každopádně projekt řeší další
parkovací místa v ulici při školce. V lokalitě jich ke stávajícím deseti přibude dalších
jednadvacet. Své místo si zde najde také zeleň, aby prostranství získalo příjemnou
atmosféru, kterou si zcela jistě zaslouží.

JEDEN ZE SILÁKŮ PŘI VRHU
KAMENEM DO DÁLKY

LETECKÝ POHLED NA STAVENIŠTĚ U SOKOLOVNY

ˇ ˇ
FOTOGALERIE SOUTEZNÍCH
SELFIE

červenec – srpen 2020
Foto: někteří účastníci
prázdninové dětské soutěže

ALENKA HUSPEKOVÁ Z BRTÍ
NA VYHLÍDCE

Na naši otázku z minulého kola soutěže
odpovědělo správně sedm čtenářů.
Uvedená nemovitost stojí pod Rovnou,
má čp. 13 a po chalupě se tam říká
„u Jiříčků“. Ze správných odpovědí byla
vylosována výherkyně – Nela Kalivodová z Opálky, která si může na
radnici vyzvednout slíbenou odměnu.
Máte-li chuť se zúčastnit dalšího
pokračování soutěže, stačí vyplněný
kupón vhodit do konce října do schránky
v průjezdu radnice.

DOMINIK SLOUKA ZE STRÁŽOVA
U ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA

TOMÁŠ RENDL Z BOŽTĚŠIC
NA POHÁDCE

-------------------------------------------------------------------------------------SOUTĚŽNÍ KUPÓN (OBČASNÍK Č. 89)
Uvedená nemovitost stojí v ..................................
Jméno: ...........................................................

SOUROZENCI ANEŽKA A MATĚJ
ŠEJBOVI ZE STRÁŽOVA NA ŽÁBĚ

NELA KALIVODOVÁ Z OPÁLKY
NA VYHLÍDCE

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

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

ZIMNÍ VEČERY NA CESTÁCH PO SVĚTĚ

ZEMŘEL NEJSTARŠÍ OBČAN NAŠEHO MĚSTA

Také letos na podzim a v zimě bychom rádi
pokračovali cyklem zajímavých cestovatelských
přednášek. Oblíbené besedy se budou konat zhruba
jedenkrát za čtrnáct dnů v sále hostince nad obchodem
COOP TUTY. Program bude velice pestrý a máme se
jistě na co těšit. Na úvod nás uznávaný lesnický
expert zavede do tropických jihoamerických lesů.
V říjnu pak k nám zavítá Václav Touš, místním
myslivcům dobře známý parťák a kamarád, který
bude vyprávět o své cestě na babetě napříč
Vietnamem. Autorka knihy Falešné hranice nám pak
odkryje doposud téměř neznámou nezákonnou činnost
StB na pomezí Šumavy a Chodska. V listopadu nás
pak čeká již jednou plánovaná a odložená přednáška
místního rodáka o pracovních cestách do Izraele.
Vstupné je dobrovolné. Vše je samozřejmě plánováno
za předpokladu, že nebudou zpřísněna epidemiologická opatření, proto sledujte aktuální informace a pozvánky ve vývěsních skříňkách a na
webových stránkách města.

Na počátku srpna zemřel ve
svých nedožitých 99 letech nejstarší
občan Strážovska – Jaroslav Beran,
kterého znal v širokém okolí snad
každý. Aby také ne, vždyť po dlouhá
desetiletí vedl se svojí ženou
provozovnu řeznictví a hostince
v ulici mezi školou a náměstím. Ti
starší chodili k Beranům na pivo
a mladší generace si manžele Boženu
a Jaroslava pamatuje za pultem
řeznického obchodu.

středa 7. října 2020 od 18.00 hod.
Ing. Hubert Čížek CSc. – Letem světem očima lesníka
středa 28. října 2020 od 18.00 hod.
Václav Touš – Na babetě napříč Vietnamem
středa 11. listopadu 2020 od 18.00 hod.
Václava Jandečková – Falešné hranice
středa 25. listopadu 2020 od 18.00 hod.
Ing. Vlastimil Soušek – Zážitky z cest do Izraele

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

Jaroslav Beran se narodil 28. 8. 1921
přímo na strážovské radnici, kde jeho
rodiče provozovali řeznictví, obchod
s dobytkem a hostinec. Později
zakoupili a zrekonstruovali nedaleký
dům č. p. 73, kam byla živnost
přesunuta. Osobu Jaroslava Berana
nejlépe vystihuje to, co mu říkal Jan
Werich: „Vy nejste řezník, Vy jste
Pan řezník“.

JAROSLAV BERAN BYL PO CELÝ ŽIVOT
PLNÝ OPTIMISMU A VITALITY

Jeho velikým koníčkem byla myslivost a vycházky po Šumavě. Ještě loni se zúčastnil
oslav založení místního mysliveckého spolku, kde byl za dlouholetou činnost v této
organizaci oceněn. Nezapomenutelné je také vyhlášení Vesnice roku 2012, kde byl
nejstarším zpěvákem strážovského mužského pěveckého sboru. Pan Beran úžasně
vyprávěl o starých časech. Jeho obdivuhodná paměť byla pro mnohé dokladem toho, jak
se na Strážovsku žilo před mnoha desetiletími. Když začal vyprávět o tom, jak převáděl
dobytek přes protektorátní hranici nebo jak náš kraj osvobodili Američané, bylo to jako
bychom si četli z knihy strážovského dějepisu. I v pokročilém věku se stále zajímal o vše,
co se na Strážovsku dělo. Byl to zkrátka pravý Strážovák tělem i duší.
Chodil jsem pravidelně panu Beranovi přát k jeho narozeninám. Byla to vždy nejen
oslava, ale také nádherná beseda o starých časech, kdy jubilant hýřil vtipem a vyprávěl
nám historky staré někdy i třičtvrtě století. Při loňské oslavě jsme si slíbili, že jeho sté
narozeniny v roce 2021 oslavíme v nově zrekonstruované zasedací místnosti na radnici. Po
sto letech by se tak vrátil přesně na místo, kde se na počátku dvacátého století narodil.
Když jsme o tom mluvili byl plný elánu, a i já pevně věřil, že tu stovku s přehledem dá.
Oslava už se ale bohužel neuskuteční …
Ing. Josef Rousek

PLZEŇSKÝ BISKUP NAVŠTÍVIL STRÁŽOVSKÝ KOSTEL
Předposlední srpnovou neděli zavítal
do Strážova plzeňský biskup Mons.
Tomáš Holub a spolu s místními
farníky ve strážovském kostele
děkoval při mši svaté za letošní
úrodu. Po mši předal starostovi
města vyznamenání za skvělou
spolupráci města a farnosti. Toto
ocenění každoročně uděluje nejvyšší
představitel církve v Plzeňské
diecézi dvěma lidem, jejichž práce si
váží a cenní si jejich přínosu pro
život v regionu.

STAROSTA PŘI PŘEVZETÍ
BISKUPSKÉHO OCENĚNÍ

Před kostelem pak nechybělo bohaté
občerstvení, které připravily sestry
františkánky. Tomáši Holubovi se ve
Strážově moc líbilo, pochválil
vzorný stavební stav místního
kostela i bohatou vnitřní výzdobu.
Před kostelem přátelsky podebatoval
s místními farníky a přislíbil, že se
k nám opět brzy moc rád podívá.

KINO MĚLO ÚSPĚCH A ZA ROK BUDE POKRAČOVAT
Tři odvysílané české filmové
komedie a několik stovek spokojených diváků, to je výsledek
letošní
premiéry
strážovského
letního kina. Důležité navíc bylo, že
navzdory meteorologickým předpovědím vládlo po všechny tři letní
večery pěkné počasí. Akci pořádalo
město ve spolupráci s místním
fotbalovým klubem, který poskytl
zázemí a zajistil občerstvení pro
diváky.
Sponzorem strážovského letního
kina se pro letošek stala firma
PROVIZORNÍ KINO JSME POSTAVILI
RUMPOLD-P s.r.o., takže nemalé
A PROMÍTALI VE VLASTNÍ REŽII,
autorské poplatky za půjčení filmů
PŘESTO MĚLO VELIKÝ ÚSPĚCH
nezatížily rozpočet města. Pro
zajímavost uvádíme, že distribuční společnosti si za zapůjčení jednoho filmu k veřejné
produkci účtují řádově od třech do deseti tisíc korun podle atraktivnosti filmu.

PRÁZDNINOVÉ SOUTĚŽE PRO MLADÉ CESTOVATELE
Letošní již čtvrtý ročník letní prázdninové soutěže měl dvě oddělené části. Mladší děti
měly za úkol poslat klasický pohled z dovolené. Celkem nám v průběhu dvou letních
měsíců přišly pohledy od téměř tří desítek dětí. Vzhledem k aktuální koronavirové situaci
to byly vesměs pohledy z Čech, ale to jim nic neubíralo na kráse. A z míst jejich odeslání
bylo zřejmé, že letos rodiny s dětmi projely Čechy a Moravu křížem krážem. Vylosování
výherců proběhne o strážovské pouti v neděli od 15.00 hod. na náměstí, kde bude
v ten čas vyhrávat dechová kapela. Přijďte určitě! Na odměny se totiž mohou těšit všichni
účastníci soutěže. Níže přinášíme ukázku několika zajímavých prázdninových pozdravů.
Úkolem druhé prázdninové soutěže bylo navštívit čtyři místa na Strážovsku (Vyhlídka,
Židovský hřbitov, Žába a Pohádka) a selfie snímky odeslat na e-mailovou adresu města.
Zde svůj úkol zdárně splnilo patnáct soutěžících. Prosíme všechny účastníky, aby
přišli také během pouťové neděle v 15.00 hod. na náměstí, neboť zde proběhne
losování o hlavní cenu soutěže, kterou je fitness náramek. Oceněni však budou také
všichni ostatní účastníci soutěže.
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Prvních 14 dní prázdnin pro nás znamenalo jediné, soustředění mladých myslivců. Letos
jsme zavítali do křivoklátských lesů. Padesátý ročník se odehrával na internátě Střední
lesnické školy v Pískách. Celkový počet 58 myslivců netradičně tvořily mladší i starší děti.
Hned druhý den po příjezdu na nás čekaly testy znalostí z myslivecké mluvy, střelectví
a lesnictví. První týden jsme proti sobě soupeřili ve fotbale a vybíjené. Zkoušeli uvařit
kotlíkový guláš a strávili jsme noc pod širým nebem. V průběhu soustředění k nám zavítalo
plno zajímavých lidí z mysliveckého prostředí. Nejhlubší stopu v nás zanechal kynolog pan
Buba a jeho životní moudra. Naše praktické znalosti byly otestovány v nadcházející stezce
složené z unikátních exponátů. Náš celodenní výlet směřoval do Lánské obory, kde nás
místní oborníci zavedli na Prezidentskou vyhlídku, která byla naprosto úchvatná.
V Lánech jsme viděli hrob a muzeum T. G. Masaryka. Nemohli jsme samozřejmě vynechat
návštěvu hradu Křivoklát. Simulací společného lovu se nám stala naháňka. Tábor byl
rozdělen na honce, střelce a zvěř. Po ukončení lovu proběhl výřad a poslední leč
s mysliveckým soudem. Ve čtvrtek se do areálu přijela podívat Česká televize a natočila
o táborovém dění reportáž, která byla odvysílána na Déčku. Slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže připadlo na páteční odpoledne. Za doprovodu trubačů byly slavnostně vyhlášeny
výsledky a předány ceny. Z celkového počtu 33 dětí v naší kategorii B jsme dopadly
následovně: Monika Matásková ze Splže 12. místo, Julie Denková ze Strážova 8. místo
a Markéta Tomanová z Vítně 7. místo. I tento půlkulatý ročník se opět povedl a my
doufáme, že se budeme moci zúčastnit dalších ročníků. Děkujeme panu Potužákovi
za každoroční přípravu na národní kola.

Letošní strážovská podzimní pouť nebude mít tolik doprovodných akcí, jako tomu bývá
v jiných letech, ale i tak si určitě vyberete. Z důvodu rekonstrukce objektu městského úřadu
se nebudou tentokrát žádné výstavy konat na radnici. Ta bude pro veřejnost úplně uzavřena
včetně veřejných toalet. Mobilní WC budou umístěny v parčíku pod nákupním střediskem.

Monika Matásková a Markéta Tomanová

TŘI NAŠE VELMI ÚSPĚŠNÁ DĚVČATA – ZLEVA MONIKA MATÁSKOVÁ, MARKÉTA
TOMANOVÁ A JULIE DENKOVÁ

➔ V objektu bývalé spořitelny bude probíhat výstava lukavické rodačky Moniky Hrachové.
Její výstava s názvem „MEZi MNOU“ představuje průřez dosavadní tvorby této mladé
umělkyně. Výstava bude otevřená v sobotu od 13.00 do 17.00 hod. a v neděli od 10.00 do
17.00 hod. Slavnostní vernisáž se koná v sobotu od 13.00 hod.
➔ Místní organizace svazu chovatelů pořádá výstavu drobného zvířectva (drůbeže, králíků
a holubů) ve školním dvoře za obecnou školou. Výstava bude otevřena v sobotu od 13.00 do
18.00 hod. a v neděli od 8.00 do 15.00 hod. Připravena je bohatá tombola.
➔ Tradičně samozřejmě bude po celý pouťový víkend strážovské náměstí rájem všech dětí.
Pouťové atrakce (houpačky, kolotoč, střelnice a skákací hrad) budou tentokrát
obohaceny o autodrom. Rodiče se budou moci navíc na náměstí občerstvit v pivní zahradě
s nabídkou českých i bavorských piv.
➔ Na kurtech u sokolovny pořádá v sobotu od 8.30 hod. Sokolská župa Šumavská tradiční
volejbalový turnaj smíšených družstev s názvem Burčák open. Přijďte se podívat a ochutnat
lahodný burčák a kvalitní moravská vína. Zajištěno bude také další občerstvení. V odpoledních
a podvečerních hodinách pak u sokolovny vystoupí country kapela.
➔ V neděli se uskuteční mše svatá v kostele sv. Jiří. Její začátek je v 11.30 hod.
➔ V neděli od 13.00 do 16.00 hod. bude na náměstí vyhrávat kapela „Petrovická
sedmička“. Přijďte posedět a poslechnout si vystoupení této dechové kapely, jejíž repertoár je
postaven na české dechovce a písních z Pošumaví a Klatovska. Možná dojde i na tanec.
Od 15.00 hod. zde pak proběhne vyhlášení výsledků prázdninových dětských soutěží
a vylosování výherců.
➔ Fandit můžete přijít také na fotbalové utkání na hřišti SK Kovodružstva Strážov. Muži
se zde v neděli od 16.00 hod. utkají s týmem Sokola Měčín.

VÝSTAVU CHOVATELŮ SI VŽDY UŽIJÍ I TY NEJMENŠÍ DĚTI

✓ Poděkování
Děkujeme firmě pana Václava Beneše, Kovodružstvu Strážov, panu Šnejdarovi, panu
Váchovi a Kolrosovi za provedené práce.

✓ Základní škola
Základní školu v tomto školním roce navštěvuje 152 žáků, z toho jeden žák plní povinnou
školní docházku v zahraničí. Žáci jsou ze Strážova a okolních vesnic, z Běšin, Kozí,
Čachrova, Březí.
Přivítali jsme 15 prvňáčků, které povede paní učitelka Mgr. Marie Kašová.

✓ Školní družina
V novém školním roce jsou otevřena dvě oddělení, přihlášeno je 46 účastníků zájmového
vzdělávání.
Provozní doba ŠD od 7.00 – 7.35 h., 11.25 – 15.30 h.
Pedagogičtí zaměstnanci ŠD: Jitka Jiříková, Petra Tomanová

✓ Zájmové útvary
Vzhledem k epidemiologické situaci a Manuálu MŠMT nebudou minimálně v I. pololetí
zájmové útvary organizovány.

✓ Projekty
Projekt „Sportuj ve škole“ – Mgr. Simona Hlomová, „Ovoce do škol“, „Mléko do škol“,
Šablony II, Projekt „Veselé zoubky“ – 1. tř.
V novém školním roce přeji dětem a žákům naší školy mnoho úspěchů a všem
zaměstnancům pevné zdraví a trpělivost při plnění pracovních povinností. Děkuji
všem za přípravu nového školního roku.
Mgr. Šárka Rašková
ředitelka Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace

SLAVNOSTNÍ PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ VE VESTIBULU ŠKOLY

✓ 1. 9. 2020 začal nový školní rok 2020/2021
V tomto školním roce zahájíme se 152 žáky v ZŠ. Těší nás, že se po koronavirové pauze
otevřely školy, i když musíme dodržovat určitá hygienická pravidla a omezení
v aktivitách.
Během prázdnin jsme provedli opravu plynové kotelny a pořídila se vrata, která uzavřela
areál dvorku I. stupně ZŠ. U MŠ se budují nová parkovací místa. Dokoupili jsme žákovské
stolky a židle. Děkujeme zřizovateli za poskytnuté finanční prostředky.

✓ Složení pedagogického sboru:
I. tř. – Mgr. Marie Kašová, asistent pedagoga: Martina Nováková, Jiřina Huspeková
II. tř. – Mgr. Simona Hlomová, asistent pedagoga: Jana Skalová
III. tř. – Mgr. Josef Baštář, asistent pedagoga: Radka Denková
IV. tř. (4., 5. roč.) – Mgr. Hana Kalivodová
VI. tř. – Bc. Filip Sequens, asistent pedagoga: Mgr. Helena Baštářová
VII. tř. – Mgr. Lubomír Hofman, asistent pedagoga: Marcela Matějková
VIII. tř. – Mgr. Hana Ulrychová, asistent pedagoga: Petra Tomanová
IX. tř. – Mgr. Jana Pangerlová
Ostatní vyučující: Mgr. Bělová, Mgr. Chobotová, Mgr. Kodymová, Mgr. Rašková,
Mgr. Schovancová
Nepovinný předmět náboženství: Mgr. Potega
Všichni naši pedagogičtí pracovníci ZŠ i MŠ jsou kvalifikovaní.
Provozní zaměstnanci: Stanislav Plincelner, Milada Maxová, Marie Sádlíková

✓ Mateřská škola
V novém školním roce je v MŠ přihlášeno 42 dětí a od ledna se počet zvýší ještě o 2 děti.
Provozní doba MŠ od 6.15 – 16.15 h.
Složení pedagogického sboru:
I. oddělení - vedoucí učitelka Zdeňka Kopecká, Irena Vaňkátová, DiS.
II. oddělení - Hana Homolková, Martina Jiříková
Provozní zaměstnanci: Milena Potužáková, Stanislav Plincelner

✓ Školní jídelna
Ve školní jídelně jsme koupili nový bojler. Čekáme na vyhlášení dotace, ze které bychom
pořídili další potřebné vybavení jídelny.
Vedoucí školní jídelny: Markéta Fürbacherová
Vedoucí kuchařka: Štěpánka Mundlová
Kuchařka: Lucie Havlíková
Pomocná kuchařka: Radka Chalušová

❖ Víteňští hasiči u příležitostí
letošního 115. výročí založení sboru vytvořili ve
spolupráci s klatovským fotografem Jiřím Jiříkem nové hasičské tablo, které bude
spolu s dalšími historickými obrazy zdobit jejich hasičskou klubovnu. Vše však
tentokrát pojali trochu netradičně, když celé tablo věnovali svému dětskému družstvu,
neboť právě tam vidí budoucnost viteňského sboru. Snímek s početným, téměř
třicetičlenným, dětským družstvem si můžete prohlédnout na následující straně našeho
zpravodaje.
❖ Letošní pouťová slavnost byla na Opálce spojena s bohatým doprovodným
programem v režii majitelky tamního hradu. Po dětském soutěžním odpoledni
vystoupila legendární kapela Whitesnack revival. A plány má opálecká hradní paní
také veliké. Již na letošní advent připravuje zajímavou akci s vystoupením Žihelského
pěveckého sboru. Na příští léto je pak přislíbeno vystoupení velmi známých
hudebníků – Ben Cristovao či kapela Slza. A v jednání jsou prý i další „pecky“. Už
z toho je patrné, že příští rok bude Opálka žít kulturou.
❖ Na začátku října se uskuteční v celé České republice volby do krajských
zastupitelstev. Volby konkrétně proběhnou ve dnech 2. a 3. října 2020. V pátek
budou volební místnosti otevřené od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu pak od 8.00 do
14.00 hodin. V Plzeňském kraji se o post krajského zastupitele bude ucházet na
šestnácti kandidátních listinách téměř sedm stovek kandidátů.
❖ Český zahrádkářský svaz Strážov zahájí již zanedlouho letošní moštování ovoce ve
své moštárně v suterénu zdravotního střediska. Moštovat se bude dle zájmu veřejnosti:
26. 9., 10. 10. 17. 10. – vždy od 8.00 hod. Zájemci, hlaste se u paní Aleny Preslové na
tel: 373 720 221 nebo 724 281 787.
❖ Letošní koronavirová opatření neumožnila odjet Rallye Šumava a Historic Vltava
Rallye v tradičním jarním termínu. Proto pořadatelský Pošumavský auto moto klub
Klatovy připravuje náhradní termín jubilejního 55. ročníku této oblíbené
automobilové rallye, který připadá na začátek listopadu. U nás by se pravděpodobně
mělo jet pro trase: Viteň – Plásky – Zahorčice – Opálka – Blata v sobotu 7. listopadu.
Pro bližší informace sledujte webové stránky města.
❖ V minulém roce byl poškozen křížek na rozcestí před osadou Rovná. Místní rodáci
a občané se vlastními silami zasloužili o jeho opravu. František Kubát daroval
vyřazený hřbitovní litinový kříž a Josef Janda z č. p. 3 se postaral o jeho instalaci
a nátěr. Oběma patří veliké poděkování.
❖ Klub seniorů se od září schází pravidelně opět každou středu, avšak není vzhledem
k nejisté situaci připravován konkrétní program jednotlivých setkání. Pravidelné
předvánoční setkání v sokolovně je plánováno na 24. listopadu, ale i zde bude vše
odvislé od aktuální epidemiologické situace.

