
Č E S K Á  P O Š T A  Z M Ě N I L A  O T E V Í R A C Í  H O D I N Y  

Od 1. října došlo k radikální změně provozní doby všech poboček České pošty po celé 

republice. Změny se dotkly také strážovské pošty, která je nově otevřena následujícím 

způsobem: 

PONDĚLÍ:                                    13.00-18.00 hod. 

ÚTERÝ:             8.00-12.00 hod. a 13.00-14.00 hod. 

STŘEDA:                      13.00-18.00 hod. 

ČTVRTEK:          8.00-12.00 hod. a 13.00-14.00 hod. 

PÁTEK:                8.00-12.00 hod. a 13.00-14.00 hod. 

Nespornou výhodou je skutečnost, že pošta bude u nás v pondělí a ve středu otevřena až 

do večerních hodin, což ocení zejména pracující lidé, kteří původní otevírací dobu těžko 

stíhali. Strážovská pobočka České pošty zároveň změnila také své telefonní číslo. Nový 

kontaktní telefon je 954 234 024. 

ROZVOZY OBĚDŮ  
Rádi bychom Vám nabídli rozvoz obědů. Zavážíme 
z restaurace ve Strážově. Denně si můžete vybírat ze 
tří jídel (+ polévka). Můžete vybírat i z jídelníčku salátů 
a tortill. Polévka je ke všem jídlům automaticky. 

Cena oběda (+ polévka) i s dovozem až na místo činí: 
- do ešusu: 80 Kč 

- do jednorázových krabiček: 85 Kč 

Nabízíme i jídla na víkend – objednávat můžete vždy do čtvrtka a v pátek Vás 
zavezeme. Cena víkendového jídla (bez polévky) do krabičky činí 80 Kč. 

V případě zájmu nás kontaktujte. 

S pozdravem                    Stanislav Temcsák 
                                          Restaurace Strážov 
Kontakt: 732 877 417 
 

 

 
 

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD JIŽ SÍDLÍ V  NOVÝCH PROSTORÁCH  

V letošním roce byla dokončena první část rekonstrukce strážovské radnice. Vše vyvrcho-

lilo na konci října, kdy byly kanceláře úřadu přestěhovány do nových podkrovních prostor. 

Odpovídající zázemí bude sloužit nejen pracovníkům správy města, ale také všem, kteří na 

radnici přijdou vyřizovat své úřední záležitosti. Přístup do druhého patra usnadňuje výtah, 

který je již také v provozu. Určitě se výtahu nebojte, vstup najdete po levé straně průjezdu. 

Dokončeny byly letos též práce na zdroji vytápění. Radnici nyní vytápí čtyři stotřicetime-

trové vrty a tepelná čerpadla. Systém vytápění by měl přinést zásadní úsporu, neboť do 

současné doby byl objekt vytápěn elektrickou akumulací. Práce nadále pokračují na dal-

ších částech historického objektu radnice. Nyní se stavební ruch přesunul do prvního pa-

tra, kde probíhá kompletní přestavba na moderní knihovnické a muzejní prostory. 

V přízemí se souběžně pracuje na obřadní a spolkové místnosti.  

Když vše půjde dobře a nevyvstanou zásadní komplikace, měla by být snad většina sta-

vebních prací dokončena v roce 2021.  

 

NOVÉ KANCELÁŘSKÉ PROSTORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU V PODKROVÍ RADNICE 

VYDÁVÁ MĚSTO STRÁŽOV   ČÍSLO 90 (PROSINEC 2020) 

VYDÁVÁ MĚSTO STRÁŽOV       DALŠÍ ČÍSLO VYJDE V BŘEZNU 2021 

REDAKTOR: ING. JOSEF ROUSEK          EVIDOVÁNO MK ČR E 11854 
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ULICE I PARKOV IŠTĚ U SOKOLOVNY JSOU HOTOVÉ  

I přes drobné časové zdržení 

byla letošní největší investice 

města dokončena ještě před 

příchodem zimních měsíců. 

Kompletní rekonstrukce se do-

čkala ulice při mateřské škole 

včetně parkoviště a křižovatky  

u sokolovny. Akce, která kromě 

úpravy povrchů zahrnovala také 

kompletní výměnu vodovodu  

a kanalizace, celkově stála cca 

10 mil. Kč. Naštěstí se nám na 

akci podařilo získat dotaci od 

Plzeňského kraje. Projekt na 

stavbu vyhotovila pražská kan-

celář NDCon a stavební práce 

prováděla klatovská firma VAK SERVIS. Samozřejmě touto akcí náš dlouhodobý zájem  

o stav komunikací a doprovodné infrastruktury nekončí. Ve fázi projekční přípravy je nyní 

chodník směrem k Opálce, komunikace pod sokolovnou a ve spolupráci se Správou  

a údržbou silnic Plzeňského kraje také křižovatka a most v Káclinku. V dlouhodobějším 

výhledu připravujeme také kanalizaci v části Strážova směrem na Viteň a rekonstrukci 

Židovské ulice. Nezapomeneme určitě ani na okolní osady. 
 

 

 

 

Na naši otázku z minulého kola soutěže odpově-

děla správně pouze jedna čtenářka. Ta správně 

napsala, že nemovitost na fotografii se nachází 

v Zahorčicích a po chalupě se tam říká „u Huspe-

ků“. Výherkyní se stává Anna Zollpriesterová  

z Božtěšic, která si může na radnici vyzvednout 

slíbenou odměnu. Máte-li chuť se zúčastnit 

dalšího pokračování soutěže, stačí vyplněný 

kupón vhodit do konce ledna příštího roku do 

schránky v průjezdu radnice. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

SOUTĚŽNÍ KUPÓN  (OBČASNÍK Č. 90) 
 

Uvedená nemovitost stojí v .................................. 
  

Jméno: ...........................................................        Příjmení: .................................................................. 
 

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

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA – ZLEVA MAREK BUŠEK ZE STRÁŽOVA, DOMINIK LIŠKA  
ZE ZAHORČIC, TOMÁŠ JANDA Z LUB, VÁCLAV MATĚJKA Z BĚŠIN, VOJTĚCH  

ŠEDLBAUER Z ČACHROVA, STANISLAV PRESL ZE STRÁŽOVA, ADAM MATĚJKA 
Z BĚŠIN, DORIAN JANDA Z KROTĚJOVA A DOLE BRANKÁŘ ELIÁŠ TOMAN Z OPÁLKY. 

TRENÉRY TOHOTO TÝMU JSOU: MICHAELA MAYEROVÁ A PETR TOMAN. 

PŘEDPŘÍPRAVKA – ZLEVA JAN ŠEDLBAUER Z ČACHROVA, ONDŘEJ MALÁT Z BĚŠIN, 
JIŘÍ TOMAN ZE STRÁŽOVA, MARTIN KUBÁT ZE STRÁŽOVA, DANIEL TOMAN  

ZE STRÁŽOVA, MARTIN KOLÁŘ ZE STRÁŽOVA, FILIP MATĚJKA Z BĚŠIN  
A MATYÁŠ ŠTĚPÁN ZE STRÁŽOVA. TRENÉRY TOHOTO TÝMU JSOU: MARTIN KOLÁŘ, 

MARTIN KUBÁT A JAN PRESL. 

U ŠKOLKY VZNIKLA NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA 



❖ Jak jsme vás již před časem infor-

movali, provádí u nás v současné 

době Katastrální úřad pro Plzeňský 

kraj rozsáhlou revizi katastru nemovitostí. Některé místní části jsou již hotové, jiná 

katastrální území přijdou v příštím roce na řadu. 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. 

V případě nalezení nesouladu (např. černé stavby, v katastru nezapsané přístavby a po-

dobné kolizní stavy) budou vlastníci vyzváni k nápravě.  
❖ Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání v září letošního roku přijetí daru, 

kterým byla kaplička v Horních Němčicích. Ta v historii vždy patřila k nemovitosti  

č. p. 1 a Josef Hladík se v souvislosti s prodejem domu rozhodl nabídnout kapličku do 

majetku města. Byl to velice milý a záslužný návrh, neboť kaplička je dominantou ná-

vsi v Horních Němčicích. Proto zastupitelstvo dar přijalo včetně přilehlých pozemků, 

které dosud byly ve vlastnictví Josefa Hladíka z Němčic a Ing. Petra Tomana z Brtí. 

Rádi bychom tímto oběma dárcům veřejně poděkovali za tuto nezištnou nabídku a vě-

říme, že kaplička bude vždy v budoucnu malebnou perlou krásné němčické návsi.  

❖ Oblíbený strážovský perníkový betlém umístěný po čtyři Adventy ve strážovské auto-

busové zastávce býval vždy pravidelnou zastávkou všech, kteří se rozhodli projít vá-

nočně vyzdobeným Strážovem. Bylo nám líto, že by tato tradice skončila, proto jsme 

se rozhodli ve zvyku vystavování betlémů pokračovat. Letos je v proskleném kiosku 

autobusové zastávky vystaven tradiční vyřezávaný betlém. Autorem tohoto krásného 

díla je pan Bohumír Pluhař z Českých Budějovic. Za svůj život vyrobil řadu betlémů  

z papírových vystřihovacích archů. Mnoho let totiž sbíral vystřihovací betlémy, pro je-

jichž postavy vyřezával překližkové podklady a podstavce. Se svými pracemi se zú-

častňoval řady výstav především v jihočeském kraji. Zde umístěný unikát byl mimo ji-

né před léty vystaven v jindřichohradeckém muzeu po boku známých Krýzových jesli-

ček. Betlém nám ochotně zapůjčila paní Vlasta Šindelářová ze Strážova a bude zde vy-

staven stejně jako původní strážovský perníkový betlém až do Třech králů. Nejvíce 

betlém vynikne při večerním vánočním osvětlení.  

❖ Také se vám občas stane, že zmeškáte hlášení místního rozhlasu nebo zrovna projede 

okolo auto a vy některý důležitý údaj z hlášení přeslechnete? Právě proto jsme od pro-

since rozšířili internetové stránky města o poslední hlášení místního rozhlasu. Na we-

bu http://mesto.strazov.cz si můžete kdykoliv toto hlášení znovu poslechnout.  

❖ Mimořádná situace se letos dotkne také vánočních bohoslužeb. Z důvodu přísných 

pravidel ke shromažďování se letos vůbec nebudou v naší plzeňské diecézi konat „půl-

noční bohoslužby“. Strážovský kostel bude ale 24. prosince otevřen v době od 9.00 do 

15.00 hodin a bude možnost si zde vyzvednout Betlémské světlo. Mše svaté se ve Strá-

žově uskuteční v pátek 25. prosince od 10.00 hod., v neděli 27. prosince od 10.00 hod. 

a v pátek 1. ledna od 11.30 hod. Protože počet věřících na bohoslužbě je omezen, je 

nutno u všech výše uvedených mší nahlásit svoji účast předem. Nejlépe ve středu  

23. prosince na telefonní číslo 604 859 911. 

❖ Ocenění všech účastníků prázdninové dětské soutěže proběhlo v rámci zářijové pouti. 

Pokud se někdo z dětí nemohl z objektivních důvodů vyhlášení zúčastnit, může si 

drobnou odměnu vyzvednout na radnici. 

Vážení spoluobčané! 

Mílovými kroky se blíží konec roku 2020. Byl to 

rok velmi zvláštní a v mnoha ohledech značně 

odlišný od let předchozích. Za vše může onemocnění COVID-19, které se na počátku 

tohoto roku z Číny během pár týdnů rozšířilo po celém světě.  

Jarní vlnu jsme zvládli celkem dobře a ani nakažených v našem regionu nebylo mnoho. 

Po letním rozvolnění však nastal krušný podzim, kdy čísla nakažených prudce stoupala.  

I na Strážovsku bylo evidováno několik desítek onemocnění způsobených tímto virem. Ani 

vyhlídky do nejbližší budoucnosti nejsou bohužel nikterak růžové.  

Epidemiologická situace ovlivnila v roce 2020 život každého z nás. Děti mnoho týdnů 

nechodily do školy, přerušena byla činnost nejednoho živnostníka a ekonomika státu se 

z této rány bude ještě dlouho vzpamatovávat. Mnozí lidé kroky vlády kritizují, avšak na 

druhou stranu nutno podotknout, že zatím představitelé našeho státu dokázali to nejdůle-

žitější – zamezit kolapsu zdravotnictví. Právě v tom lze spatřovat největší riziko celé epi-

demie. 

Z pohledu společenského a rodinného života musely být bohužel z velké části omezeny 

kontakty mezi lidmi. I ve Strážově jsme přišli o mnoho tradičních akcí – zrušit jsme museli 

plánované vítání občánků i setkání seniorů. Všem důchodcům alespoň jménem města do 

schránek v těchto dnech distribuujeme vánoční přání a malý perníkový dáreček, neboť si 

uvědomujeme, že právě je zasáhla tahle „blbá“ doba nejvíce. Nemohou se setkávat se 

svými vrstevníky a často ani vidět své nejbližší včetně vnoučat či pravnoučat. 

Přerušeny byly také osobní gratulace jubilantům a neuskuteční se letos ani tradiční zpí-

vání u vánočního stromečku. Vždy to byla jedna z příležitostí, kdy se sešli téměř všichni 

Strážováci a společně si popřáli hezké Vánoce. V ohrožení jsou bohužel i další akce – 

plesová sezóna a velmi oblíbený masopustní průvod. Nebudeme ale předjímat a raději 

pojďme věřit, že se vše brzy zlepší a život se opět rychle vrátí do normálu.  

Dovolte mi, abych vám všem popřál klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 

hodně štěstí, pohody, spokojenosti a ze všeho nejvíce pevné zdraví. 

Ing. Josef Rousek 
 

 

 

Č E R P A C Í  S T A N I C E  N A B Í Z Í  N O V O U  S L U Ž B U  

Od pondělí 7. prosince 2020 bylo otevřeno výdejní 

místo Zásilkovny v provozovně Strážovské čerpací 

stanice. Zásilkovna je jedním z nejlevnějších způsobů 

doručení zboží z e-shopů k zákazníkům. Odpadnou 

vám hodiny čekání na kurýra. Vy rozhodnete, kdy si 

zásilku na čerpací stanici vyzvednete. Stejně výhodné 

a pohodlné je i posílání balíků.  

Loni u nás byla zřízena pobočka PPL ParcelShop  

a i nadále tedy pokračujeme v rozšiřování služeb pro 

naše zákazníky i ostatní obyvatele Strážovska. Bližší 

informace můžete získat přímo u obsluhy čerpací sta-

nice. Telefonní číslo na čerpací stanici je 376 392 872. 

http://mesto.strazov.cz/


STANOVISKO K POKUTĚ ČESKÉ  OBCHODNÍ  INSPEKCE 

Médii proběhla v uplynulých týd-

nech informace o pokutě, kterou 

dostala Strážovská čerpací stanice 

s.r.o. od České obchodní inspekce. 

Na základě této zprávy se mezi 

lidmi šíří nepravdivé informace, 

proto bychom rádi vše vysvětlili  

a uvedli na pravou míru. 

Jedná se o záležitost skoro rok starou. V prosinci 2019 opravdu vzorek motorové nafty 

odebraný Českou obchodní inspekcí na provozovně naší čerpací stanice nevyhovoval 

parametrům uvedeným v ČSN EN 590. Okamžitě byl zastaven výdej PHM a neprodleně 

jsme o tomto informovali našeho výhradního dodavatele pohonných hmot firmu Agropod-

nik Domažlice a.s. V součinnosti s vedením této společnosti bylo provedeno odčerpání 

veškerých nevyhovujících pohonných hmot (motorová nafta) a byly provedeny další kroky 

směřující k obnovení provozu čerpací stanice. Veškerá nevyhovující nafta, u níž byl zaká-

zán prodej, byla předána k likvidaci do skladu společnosti ČEPRO a.s. v Třemošné. Ná-

sledně byl proveden závoz nové motorové nafty. Zde již bylo vše v souladu s normami  

a mohl být tedy obnoven prodej. 

V součinnosti s našim dodavatelem pohonných hmot jsme provedli šetření, jakým způso-

bem došlo k této nepříjemné záležitosti. Výsledkem byla skutečnost, že se jednalo o lidské 

selhání obsluhy stáčecího vozu, zaměstnance dodavatele PHM. Agropodnik Domažlice 

a.s. se k celému problému postavil čelem a veškeré náklady včetně pokuty šly na jeho 

vrub, čímž jasně deklaroval svoji vinu. Konkrétně se jednalo o příměs malého množství 

benzínu do stáčené nafty z důvodu neodsátí zbytkového materiálu ze stáčecího agregátu 

zásobovacího vozidla. S chybujícím zaměstnancem byl následně ukončen pracovní poměr. 

Jednalo se z jeho strany o šlendriánství, nikoliv o manipulaci s materiálem za účelem obo-

hacení. Vedení Agropodniku Domažlice a.s. se zachovalo velice férově, což je také důka-

zem toho, že stojí o dobré jméno a váží si svých zákazníků. 

Z pozice provozovatele místní malé čerpací stanice nás tato záležitost velice mrzí, neboť 

prvořadou zásadou při nákupu pohonných hmot byla vždy záruka kvality. Nesčetněkrát za 

více než dvacet let činnosti byla naše provozovna podrobena neohlášené kontrole České 

obchodní inspekce či Celního úřadu. Vždy bylo vše v souladu s platnými normami. Pravi-

delně také dle legislativních povinností provádíme řádné odkalování a čištění nádrží. 

Od výše zmiňované nešťastné události byla již kvalita našich pohonných hmot opět celní 

správou kontrolována a vše bylo v naprostém pořádku. Proto věříme, že jako naši stálí 

zákazníci na nás nezanevřete a využíváním služeb naší čerpací stanice přispějete k zajiště-

ní fungování Strážovské čerpací stanice s.r.o, která je 100 % vlastněna městem. 

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. 
   7.17 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. 
   7.26 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 

  7.07 hod. - jede jen ve dnech školního vyučování – odjezd od aut. garáží 
14.35 hod. - jede jen na telefonické objednání 

Odjezdy ze Zahorčic směr Strážov 

  7.13 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 

  6.50 hod. - jede jen ve dnech školního vyučování 
14.35 hod. - jede jen na telefonické objednání 

Odjezdy z Divišovic směr Strážov 

  7.00 hod. - jede jen ve dnech školního vyučování 
14.48 hod. - jede jen na telefonické objednání 
 

Některé spoje dle výše uvedeného rozpisu jezdí jen na telefo-

nické objednání. Jde o spoje s téměř nulovou vytížeností. Stačí, 

když cestující nejpozději půl hodiny před odjezdem spoje za-

volá na telefon 378 035 477. 
 



OD POLOVINY PROSINCE 2020 PLATÍ NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 
Plzeňský kraj provedl v letošním roce velikou reformu veřejné dopravy. Veškerá doprava 

je nově provozována firmou Arriva. Pro Strážovsko změna znamenala zvýšení počtu spo-

jů, 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. Od poloviny prosince došlo k drobným úpravám jízdních 

řádů, proto zde uvádíme aktuální přehled platných spojů.   

LINKA STRÁŽOV – KLATOVY (v pracovních dnech) 

Odjezdy autobusů ze Strážova – směr Klatovy 

  4.42 hod. - přes Běšiny (přímý) 

  4.45 hod. - přes Janovice (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) 

18.40 hod. - přes Janovice (přestup v Janovicích na autobus Nýrsko – Klatovy) 

20.52 hod. - přes Janovice (přímý) 

Odjezdy z nádraží v Klatovech – směr Strážov 

  5.16 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) 

13.56 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 – jede jen na telefonické objednání) 

 

ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO POPLATKY PRO ROK 2021 
Zastupitelstvo města se na svém posledním letošním zasedání kromě rozpočtu na příští rok 

zabývalo zejména stanovením místních poplatků a ceny vodného a stočného pro rok 2021. 

Vodné a stočné pro Strážov vychází z návrhu provozovatele, tj. společnost ČEVAK. Zde 

bylo schváleno drobné navýšení v dimenzích inflace. Vodné pro příští rok bude ve výši 

37,49 Kč/m3 a stočné 25,32 Kč/m3 včetně DPH.  

Vodné v osadách Zahorčice, Rovná, Lukavice, Viteň a Horní Němčice bylo zachováno na 

25 Kč/m3 vč. DPH, avšak cena bude dvousložková. Ročně tak k částce za spotřebu bude 

připočteno paušálně 110 Kč za odběrné místo. Zvýšení v tomto případě pocítí zejména 

majitelé nemovitostí s nulovou či minimální spotřebou vody. Vzhledem k povinnosti pra-

videlné výměny vodoměrů a dalším úkonům na ně dosud totiž dopláceli běžní spotřebitelé. 

Poplatek za odpady i přes veliké legislativní změny v oblasti odpadového hospodářství pro 

příští rok zůstane ve stejné výši. Trvale bydlící zaplatí 500 Kč za osobu a majitelé rekre-

ačních nemovitostí 600 Kč za objekt. Abychom dokázali udržet tuto cenu, musíme společ-

ně zabojovat na snížení množství směsného komunálního odpadu. V popelnicích totiž 

často končí biologický či stavební odpad, který tam rozhodně nemá co dělat. Zastupitel-

stvo v této záležitosti pověřilo radu, aby byl řešen systém vývozu. Během prvních měsíců 

příštího roku zůstane vše ještě při starém, ale pravděpodobně od dubna budou 240litrové 

(velké) popelnice vyváženy jen 1x za čtrnáct dnů. U 120litrových (malých) popelnic by 

počet vývozů zůstal stejný jako v letošním roce. 

Poplatek ze psů i nájem hrobových míst zůstává stále ve stejné výši. U posledně jmenova-

ného poplatku se často zejména lidé z měst diví, že jsou u nás vybírány spíše symbolické 

sazby. U jednohrobu nájem činí 300 Kč na deset let a u dvojhrobu je to 600 Kč na deset 

let, přitom ve městech nejsou výjimkou mnohonásobně vyšší poplatky. Uvědomujeme si 

však, že hřbitov je posledním odpočinkem lidí, pro který byl Strážov po celý život domo-

vem a každý podle svých možností pro naše město vykonal mnoho práce. Proto jsou tyto 

poplatky spíše jen symbolické a po dlouhou dobu neměnné.  

Připomínáme povinnost uhradit všechny poplatky do konce března. Vzhledem k trvající 

epidemiologické situaci raději upřednostňujte bezhotovostní úhradu. Číslo účtu města je 

0822787359/0800. Variabilní symbol a výši částky vám rádi kdykoliv sdělíme na základě 

e-mailové či telefonické žádosti. 
 

K  V O L B Á M  P Ř I Š L Y  Č T Y Ř I  S T O V K Y  V O L I Č Ů  

Na podzim letošního roku proběhly na území České republiky volby do krajských zastupi-

telstev. V souvislosti s koronavirovou epidemií se očekávala nižší volební účast, opak 

však byl pravdou. Ve Strážově přišlo volit 394 oprávněných voličů, tj. 37 %, což je o čtyři 

procentní body více než při minulých krajských volbách před čtyřmi roky. Volby vyhrála 

ve Strážově Občanská demokratická strana s podporou TOP 09 a nezávislých starostů  

(25 %), před hnutím ANO (23 %) a Piráty (11 %). Kandidáti, kteří u nás získali nejvíce 

preferenčních hlasů: Mgr. Rudolf Salvetr - ODS (22), Ing. Václav Chroust - ODS (12), 

Doc. Ilona Mauritzová - ODS (12). Novou hejtmankou Plzeňského kraje se pak na základě 

povolebních koaličních vyjednávání stala docentka Mauritzová. Klatovský starosta Mgr. 

Salvetr byl zvolen náměstkem hejtmana pro oblast školství a sportu.  



VYŠLA DRUHÁ PUBLIKACE O LEHOMSKÉ HISTORII  

Lehomský chalupář Ing. Otmar Hraz-

dil, CSc. vydal před třemi roky vlast-

ním nákladem velice zajímavou publi-

kaci o historii malé osady Lehom ne-

daleko Strážova. Na téměř 160 strán-

kách zde na základě dostupných pra-

menů a vyprávění pamětníků nastínil 

charakter obce v různých etapách její 

historie.  

Kniha se setkala s velikým zájmem 

široké veřejnosti, proto se autor rozho-

dl ve své záslužné práci pokračovat  

a nyní přichází s druhým dílem historie 

této malé osady s názvem „Toulky 

lehomskou minulostí“. Publikace je 

opět doplněna spoustou krásných foto-

grafií a náhledů historických listin  

a dokumentů.  

Velice pečlivě jsou zde zpracovány 

rodopisy všech lehomských rodin. Dle 

těchto pramenů jsou nejstarším lehom-

ským rodem Adamcovi. Druhým nej-

starším jsou Jandovi a třetím Tomano-

vi (Sepálovi). Velice zajímavá je také 

kapitola, která se věnuje tomu, co se o Lehomi 

v historii psalo v regionálním tisku. Ze sčítacích 

listů obyvatel z let 1890, 1910 a 1921 se pak 

dozvíme, kdo přesně tehdy v jednotlivých nemovi-

tostech bydlel, kolik mu bylo let a jakého byl povo-

lání. Zájemci o knihu, která se prodává za 200 Kč, 

si ji mohou prohlédnout a objednat na radnici. 

Pro zajímavost také uvádíme pár informací o sa-

motném autorovi. Ing. Otmar Hrazdil, CSc. se 

narodil v roce 1940 v Brně a je absolventem Fakul-

ty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. 

Velkou část profesního života pracoval v různých 

vědeckých a později manažerských funkcích 

v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži. V roce 2011 

zakoupila jeho rodina stavení (bývalý hostinec) 

v Lehomi. Tato malá vesnička mu byla inspirací 

pro obě velice zajímavé publikace, které vydal ve 

vlastním nákladu.  

R O Z H O V O R  S  M Í S T N Í  S P O R T O V N Í  H V Ě Z D O U  
Tomáš Kalivoda je velmi úspěšný sportovec, který si ale na nic nehraje a je stále tím 

skromným klukem z Obory. V mnoha ohledech se liší od svých vrstevníků, neboť před 

závody neposlouchá muziku, vyhýbá se sociálním sítím a říká: "Čím míň používám tele-

fon a počítač, tím jsem šťastnější." Co dalšího na sebe prozradil strážovský rodák Tomáš 

Kalivoda? Rozhovor publikoval server CZECH SKI, který je oficiálním webem Českého 

svazu lyžařů. 

Jaký byl tvůj nejlepší výsledek/závod za uplynulou sezonu? 

Šesté míso v OPA cupu při sprint volně. Také 16. místo na mistrovství světa do 23 let ve 

sprintu volně  

Jaký je tvůj cíl pro následující sezonu? 

Chtěl bych být do 10. místa na světovém šampionátu do 23 let. 

Jaký je tvůj oblíbený trénink v zimě a v létě? 

Rád jezdím dlouhé výlety, kde si můžu dopřát velkou svačinu a poznám novou krajinu. 

Jaký je tvůj nejméně oblíbený trénink? 

Nemám rád tréninky, kde podcením přípravu svačiny a mám potom hlad. 

Jak si se dostal k lyžování? 

Sportoval jsem od mala, k lyžování mi přivedl táta a vimperský Ski klub Šumava, kde 

jsem začínal. 

Čemu by ses chtěl/a věnovat po lyžařské kariéře? 

To zatím nevím. 

Jak si myslíš, že by FIS mohl zatraktivnit běžecké lyžování? Jaký typ závodu 

v pohárovém kalendáři postrádáš? 

Zajímavý by podle mě byl skikros. 

Čemu se věnuješ ve svém volném čase? 

Nejraději odpočinku. 

Studuješ? 

Studuji Vyšší odbornou školu ve Volyni, konkrétně obor dřevěné konstrukce. I když mě 

učení nikdy nebavilo, musím říct, že jsem tu velmi spokojen. Vážím si toho, že mi všichni 

učitelé vycházejí maximálně vstříc. 

Posloucháš před závodem muziku? Pokud ano, jaký song si pustíš? 

Muziku před závodem neposlouchám. 

Na co se v tréninku soustředíš? 

Nejvíc se snažím zapracovat na technice, ve které mám rezervy. Věřím, že to je základ 

dobrého výsledku. 

Dbáš na to, co jíš? Řídíš se nějakými speciálními dietními doporučeními? 

Jím to, na co mám chuť. Někdy jsou to těstoviny, někdy svíčková s deseti, jindy zas chleba 

se škvarkama nebo tlačenka. Základ je, aby toho bylo hodně, to jsem pak spokojený. 

Jak probíhala tvá letní příprava? Kdy jsi po sezoně začal trénovat? 

Dokud byl sníh, snažil jsem se v rámci možností lyžovat. Mimo soustředění trénuji hlavně 

v Liberci, kde využívám zázemí Dukly. 

Koho rád sleduješ na sociálních sítích a proč?  

Nesleduji nikoho - čím míň používám telefon a počítač, tím jsem šťastnější. 

AUTOR PUBLIKACE 

TITULNÍ STRANA NOVÉ KNIHY 



NÁROČNÁ LETNÍ PŘÍPRAVA – ANEB TĚŽCE  
NA CVIČIŠTI, LEHCE NA BOJIŠTI 

D A L Š Í  Ú S P Ě C H  S T R Á Ž O V S K É H O  S P O R T O V C E  

Mistrovství ČR v běhu na kolečko-

vých lyžích je tradičním vyvrcho-

lením letní přípravy české lyžařské 

špičky. Letos se národní šampionát 

uskutečnil v neděli 4. října 2020  

a trasa závodu vedla z Liberce do 

Bedřichova. Svoji výbornou formu 

zde opět ukázal Tomáš Kalivoda ze 

Strážova. V závodě mužů obsadil 

skvělou bronzovou příčku, když jej 

z téměř sedmdesátihlavého startov-

ního pole předstihl pouze legendár-

ní laufař Stanislav Řezáč a biatlo-

nový vicemistr světa Jakub Štvr-

tecký. Snad poctivá letní příprava 

strážovského lyžaře přinese ovoce  

i v průběhu zimní sezóny. Rozho-

vor s Tomášem Kalivodou si můžete přečíst na protější straně. Za zmínku jistě stojí také 

úspěch Šimona Pavláska, jehož otec Zbyněk pochází z Horních Němčic. Tento mladý 

sportovec se ve stejném závodě stal dokonce Mistrem České republiky pro rok 2020 

v kategorii juniorů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Školní rok 2020/2021 se v celku dobře rozběhl, ale nepříznivý vývoj koronavirové pan-

demie zapříčinil, že byly školy v republice uzavřené. Od druhého říjnového týdne jsme 

museli přejít do distančního vzdělávání, které je od 1.9.2020 povinné. V provozu zůstala 

mateřská škola a školní jídelna. K postupnému znovuotevření školy došlo na konci listo-

padu za dodržení přísných hygienických pravidel. Daná situace není lehká jak pro žáky, 

tak pro pedagogy. Problémy se zapojením do distančního vzdělávání se vyskytly u několi-

ka žáků, situaci budou řešit orgány sociální péče. 

V současné době se prezenčně vzdělává I. – V. třída, IX. třída. Střídavá výuka platí pro 

VI. – VIII. třídu. Školní družina se nyní pohybuje v režimu jako na začátku školního roku 

za dodržení hygienických pravidel, ale i zde byla nastavená různá omezení, která jsme 

museli zvládnout. Tímto bych chtěla všem pedagogům a nepedagogickým pracovníkům 

poděkovat. Zajištění hygieny stojí i poměrně dost finančních prostředků. 

✓ Soutěže 

Sportovní a naukové soutěže jsou přerušeny (jen pár jich proběhlo on-line). 

✓ Volba povolání 

Žáci IX. třídy si vybírají své budoucí povolání. Tradiční akce k této problematice jsou 

zrušené. 

✓ Projekty 

Šablony II – ovlivněno situací ve školství, Sportuj ve škole – přerušeno, Ovoce a zelenina 

do škol, Mléko do škol. 

✓ Zájmové útvary 

Nepracují minimálně v I. pololetí. Od září 2020 se vyučoval nepovinný předmět Nábožen-

ství. Nyní výuka neprobíhá, čekáme na situaci po vánočních prázdninách. 

✓ Kurzy 

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky II. stupně ZŠ byl odvolán. 

Plavecký výcvik pro II. a III. třídu – březen 2021 – záleží na vývoji pandemie. 

✓ Mateřská škola 

Došlo k úpravě parkovacích míst a vchodu (vjezdu) do areálu. 

✓ Poděkování 

Děkujeme Kovodružstvu Strážov, že i v tak nelehké době věnovalo sponzorský dar našim 

dětem a žákům. 

Dovolte mi, abych Vám touto cestou popřála krásné Vánoce a do nového roku 2021 hodně 

úspěchů a hlavně pevné zdraví. 

Mgr. Šárka Rašková 
ředitelka Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace 



 

 

 

 

 

 
 

R E K O R D N Í  Ú L O V E K  Z E  S Á D S K É H O  R Y B N Í K A  

Sádský rybník, o který se vzorně stará místní myslivecký spolek, je mimo jiné domovem 

několika kapitálních kousků vodní říše. Na přiložené fotografii je tolstolobik, který byl 

chycen při kontrolním výlovu na konci září. Pro zajímavost uvádíme, že tato největší ryba 

měřila 117 cm a vážila 26 kg. Myslivci ji vrátili zpět do vody. O kolik asi povyroste do 

dalšího výlovu? 

 
  

  

  

  

  

ZPRÁVA CHARITNÍ  PEČOVATELSKÉ  SLUŽBY  

STŘEDISKO STRÁŽOV  
Středisko pečovatelské služby ve Strážově a okolí je v provo-

zu od března 2017. Služba je určena občanům, kteří jsou 

nemocní, po úrazu nebo těm, kterým jejich věk nedovoluje, 

aby doma vše zvládli sami. Cílem služby je umožnit lidem, 

kteří potřebují pomoc, zůstat co nejdéle v domácím prostředí.  

Pečovatelskou službu ve Strážově a okolí zajišťuje jedna 

pracovnice, která má k dispozici služební automobil. Od 

července tohoto roku, jsme díky vstřícnosti města Strážov 

vytvořili zázemí střediska v prvním patře bývalého zdravotního střediska ve Strážově. 

Pečovatelka je přítomna každé pondělí od 7:00 – 8:00 hodin a po domluvě také indi-

viduálně. Samozřejmě Vás rádi navštívíme také doma.  

V případě jakéhokoliv dotazu můžete volat na tel. číslo 734 783 893 nebo psát na  

e-mail: chpsstrazov@klatovy.charita.cz.  

Pečovatelská služba zajišťuje svým uživatelům kompletní péči: hygienu, nákupy, po-

chůzky, odvoz k lékaři nebo jiné instituce, dovoz oběda, podání jídla, úklid. Péči za-

jišťujeme občanům těchto obcí: Strážov, Brtí, České Hamry, Horní Němčice, Javoříč-

ko, Kněžice, Krotějov, Lukavice, Mladotice, Opálka, Rovná, Splž, Viteň, Zahorčice, 

Lehom, Božtěšice, Běšiny, Hořákov, Kozí, Rajské, Úloh, Vrhaveč, Malá Víska, Radi-

novy, Neznašovy, Dešenice, Děpoltice, Datelov, Divišovice, Městiště, Žížnětice a Ol-

dřichovice. 

Pečovatelská služba je poskytována přímo v domácnostech uživatelů v pracovní době 

od pondělí do pátku celoročně v rozsahu 8 hodin denně od 7:00 do 15:30 hodin. Po-

kud člověku ubývají síly, je rozumné si nechat pomoci a ušetřit si tak svou energii pro 

jiné chvilky. Chceme Vám pomáhat tak, abyste co nejdéle mohli zůstat v domácím 

prostředí. 

Jsme tu pro Vás!!! Oslovte nás, rádi Vám pomůžeme nebo jen poradíme. 

Rádi bychom občanům a městu Strážov poděkovali za přízeň a spolupráci a za charit-

ní pečovatelskou službu přejeme všem občanům hodně štěstí a zdraví v novém roce 

2021. 
Pracovnice CHPS Strážov Lenka Slouková, vedoucí CHPS Vendula Edlová  

 

CHARITA PROVOZUJE TÉŽ PŮJČOVNU KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

Kompenzační pomůcky jsou určeny lidem, kteří nemají finanční prostředky na obsta-

rání vlastních kompenzačních pomůcek, popř. čekají na poukaz od pojišťovny nebo 

pro členy jejich rodin, kteří potřebují dotyčného přepravit např. na vyšetření do ne-

mocnice. Pomůcky lze zapůjčit, aniž byste byli uživatelem nějaké ze služeb Oblastní 

charity Klatovy. Poplatek je nízký, avšak zaručí návratnost pomůcek zpět do půjčov-

ny. K zapůjčení jsou invalidní vozíky, chodítka, elektrické a mechanické postele, ná-

stavce na WC, hrazdy k lůžku, mini rotopedy, klozetová křesla a další.  

Více informací se můžete dozvědět na internetových stránkách www.charitakt.cz ne-

bo na telefonním čísle 603 280 103.  

INFORMACE PRO ČLENY SDH STRÁŽOV A PŘÍZNIVCE 

Členské příspěvky na rok 2021 budeme vybírat po ukončení 

koronavirových opatření – pravděpodobně v průběhu ledna.  

Přeji všem zdraví, štěstí  

a klidné prožití vánočních svátků. 

Karel Fürbacher, starosta sboru 

 

 
 

ING. BC. VÁCLAV BOUBERLE PŘI VYPOUŠTĚNÍ NEJVĚTŠÍHO TOLSTOLOBIKA 
ZPĚT DO VOD SÁDSKÉHO RYBNÍKA 

mailto:chpsstrazov@klatovy.charita.cz


STRÁŽOVSKÝ OBCHOD S  HUSAMI DŘÍVE A DNES  

 

 

Přestože tyhle dvě fotografie dělí přes sto let, jedno mají společné – je na nich více než 

stohlavé husí hejno původem ze Strážova. Na první fotografii pořízené někdy na přelomu 

19. a 20. století na vlakovém nádraží v Běšinech jsou strážovští „husáci“, kteří obchodova-

li s husami. Jejich nakupovači procházeli celou oblast jihozápadních Čech od Stříbra až po 

Tábor za účelem nákupu těchto opeřenců. Obchodem s husami se proslavil zejména strá-

žovský rod Kalivodů.  

Druhý snímek je ze současné doby a byl pořízen na zahradě Miroslava Kasíka ze Strážova, 

odkud se tradičně v posledních letech ozývá husí kejhání. Kombinace tradiční husy a sva-

tomartinského vína totiž stále více táhne, a proto je o opeřence větší a větší zájem nejen  

u nás, ale i v zahraničí. Pro zajímavost uvádíme, že na počátku 20. století byla cena jedné 

husy průměrně okolo třech korun a nyní, o sto let později, se cena pohybuje mezi 140 až 

200 korunami za kilo.  

 

 
 

 

RYBN ÍKY NA STRÁŽOVSKU  V DOBÁCH MINULÝCH  

Za starých dob bylo v českých zemích rybníků daleko více než v současnosti. Zaujímaly 

podle historiků výměru šestkrát větší, než je současná rozloha vodních ploch. Převážnou 

měrou náležely šlechtě a církevním velkostatkům, z části též královským městům. Pod-

danská městečka, vsi a sedláci jich vlastnili minimálně. Rybníky v minulosti sloužily jed-

nak ke zvýšení požární bezpečnosti lidských sídel a obydlí. Neméně významný byl chov 

ryb, přičemž některé rybníky sloužily také jako vodní nádrže pro místní vodovody. 

Podle dědické smlouvy hrabat Šternberků z roku 1577, kteří tenkrát drželi Opálku, bylo na 

zdejším panství v té době na 33 rybníků a rybníčků, které sloužily vesměs k chovu ryb.  

V tomto počtu nejsou uvedeny tři další velké rybníky, které byly patrně vybudovány poz-

ději, totiž Opalecký rybník nad valchou, Velký Opalecký rybník v Rovenském olší a ryb-

ník Dvořecký. Valná většina těchto rybníků a rybníčků vybudována byla v letech 1540 – 

1574, kdy opalecké panství vlastnil hrabě Jan Tunkl z Brníčka a Zábřehu s manželkou 

Alžbětou st. z Pacova. Tento majitel oddán byl zcela myšlence zakládání nových rybníků  

a budování panského rybničního hospodářství.  

Převážná část těchto rybníků a rybníčků byla v 19. století zrušena. Byly to většinou rybní-

ky luční a přeměněny byly opět na louky. Mnohé z nich zanikly i se svým jménem a nelze 

už dnes ani zjistit, v kterých místech se nalézaly. 

Popis všech rybníků a rybníčků by vydal na mnohem rozsáhlejší článek. Jen pro zajíma-

vost zmíníme pár zaniklých rybníků. Jedním z nich byl Jamecký rybník, který se nacházel 

v parku, v místě dnešní čerpací stanice. Měl rozlohu okolo 30 arů a byl zrušen na počátku 

20. století. V povodí Jelenky u Hrudky bylo rybníků několik – Červený rybník se rozpro-

stíral směrem k dnešní Cihelně a čtvrthektarový rybník Volšovka mezi Hrudkou a Hůrkou.  

 

 

„PF 2021“ 
Vše nejlepší, hodně zdraví, rodinnou pohodu a porozumění přeje  

Stanislav Kalivoda (zástupce Generali České pojišťovny ve Strážově). 

PS: Pokračujeme v konzultacích každou středu na MěÚ Strážov. 

tel: 737 165 987, e-mail: stanislav.kalivoda@generaliceska.cz 
 

mailto:stanislav.kalivoda@generaliceska.cz


 
Neobyčejná příhoda. V panském lese nad Krotějovem (nedaleko Strážova) na 

Šumavě vyklouzlo 29. ledna vozkům z řetězů as dva metry dlouhé dřevo a sletělo 

po zmrzlé, silnými kmeny porostlé, příkré stráni, kdež urazilo další polovici sil-

ného smrkového kmene, přeletělo pole až k vesnici a vrazilo do chléva občana 

Stojce. Tam prorazilo 60 cm silnou zeď, udeřilo do krávy, kterou zabilo, a přeletě-

lo jiné dvě na zemi ležící a dvěma volkům mezi nohami a vrazilo konečně do pro-

tější zdi, kdež zůstalo vězeti. Těmto čtyřem dobytčatům, až na malé odřeniny, 

nestalo se ničeho. Dostavivší se soud. komise z Nýrska odhadla škodu, za kterou 

asi sotva kdo může, na 1300 K.                                  Český denník – 3. února 1912 

Poznej svou vlast. Ve Strážově na Šumavě zřídil sportovní klub AFK za účelem 

zvýšení ruchu turistického a zpříjemnění letního pobytu značným nákladem 

útulné koupaliště, opatřené všemožným pohodlím. Chcete-li ztráviti příjemnou  

a lacinou dovolenou, jeďte do Strážově na Šumavě, nebude litovati. Blízké lesy, 

autodoprava v místě, sporty, levné byty, stravování laciné a dobré, klid. Navštiv-

te Strážov jednou a budete spokojeni.                    Národní listy – 21. června 1932 

Pozn: Výše zmiňované koupaliště bylo v té době zřízeno v Panském rybníce na 

Opálce. Bohužel dlouho se místní sportovci neradovali, neboť zanedlouho byl 

pro vzájemné neshody s majitelem opáleckého panství areál zrušen. 

Nový vodovod. Město Strážov zadalo stavbu nového vodovodu osvědčené firmě 

J. K. Rudolf v Plzni za obnos 20.000 Kor. Kladení rour pro vodovod od strážovské 

velké nádržky počínajíc, počato v úterý dne 10. října, takže v době co nejkratší, 

nenastanou-li velké mrazy – bude hlavní potrubí do města úplně položeno. 

Ostatní práce, hlavně rozvedení vodovodu po městě a do domů a zřízení stojanů 

započne na jaře 1906, takže v běhu jedné čtvrti roku bude vodovod úplně hotov  

a svému účelu odevzdán. Prozatím zřízeno bude 10 stojanů, hlavně pro případ 

požárů. Stávající 4 kašny zůstanou na dále v činnosti, ale budou tak upraveny, že 

každý si bude moci sobě vody načerpati, kolik bude potřebovati avšak ne jako 

dosud vědry nabírati a tím vodu znečišťovati. Veškeré výlohy nese město samo  

a odpadne tedy poplatek za vodu, který jinde zaveden jest. Obnos potřebný vy-

půjčí si město na roční splátky od některé banky a nebude o žádnou subvenci 

žádati, jelikož bylo při stavbě zdejší školy, která stála 70.000 K, velice sklamáno, 

neboť obdrželo po velkém namáhání a množství žádostí pouze skrovničkou sub-

venci 700 K. Nynější starosta p. Jan Kalivoda osvědčuje se znamenitě v řízení 

záležitostí obecních a můžeme směle dle započatých prací říci, že město Strážov 

bude v krátkém čase městem v každém ohledu vzorným.  

Plzeňské listy – 19. října 1905 

Pozn: Popisovaný vodovod byl tehdy napájen vodou ze Sádského rybníka 

v Háji. Čtyři zmiňované kašny: kamenná kašna mezi školami, kamenná kašna 

na náměstí (dnes pomník padlých), kamenná kašnička v Židovské ulici a ka-

menná kašnička na tzv. Kozím rynku, tj. dnešní parkoviště u sokolovny.  

P Ř E S N Ě  D V A C E T  L E T  S T A R Á  V Z P O M Í N K A  
Tradiční setkání seniorů se letos vzhledem ke složité epidemiologické situace nemohlo 

uskutečnit. Je to veliká škoda, neboť se jedná o velmi oblíbenou a hojně navštěvovanou 

akci. Pojďme si alespoň zavzpomínat na jeden z prvních ročníků tohoto setkání. Psal se 

tenkrát rok 2000, takže fotografie jsou staré přesně dvacet let.  
 

 
 

 
 

 

VÁCLAV FRANĚK, VĚRA JIŘÍKOVÁ, JAROSLAV KROUPAR A VĚRA KROUPAROVÁ  

MARIE PRESLOVÁ, MARIE HRACHOVÁ, STANISLAV PRESL, STANISLAV HRACH  
A PETR KROUPAR 

JANA KROUPAROVÁ, ZDEŇKA ŠIMÁNKOVÁ, JAROSLAVA SOUŠKOVÁ 
A CHRISTA KADLECOVÁ 


