NAŠE ČERPACÍ STANICE STÁLE ROZŠIŘUJE SVÉ SLUŽBY
Město Strážov, jakožto stoprocentní vlastník Strážovské čerpací stanice, se kromě běžného
sortimentu snaží o neustálé rozšiřování nabízených služeb a zboží na provozovně čerpací
stanice. Dnes již u nás můžete:
❖ Využívat služeb PPL ParcelShopu a Zásilkovny k odesílání i přijímání balíků a jiných
zásilek. Již dnes zde takto měsíčně odbavíme více než dvě stovky balíků.
❖ Vybrat si ze širokého sortimentu pro vaše psí mazlíčky. Nejžádanější jsou granule
Mazlíček v balení po 18 kg za pouhých 390 Kč. Velice oblíbené jsou též kilové psí salámy za 35 Kč.
❖ Vyměnit propan-butanové lahve od firmy Kralupol a.s. Malá je za cenu 123 Kč a velká
za cenu 389 Kč.
❖ K výběru peněz z účtu využívat tzv. cashback. Jde o to, že pokud u nás nakoupíte za
více než 300 Kč, můžete si při platbě kartou ze svého účtu vybrat navíc 1500 Kč, které
dostanete ihned v hotovosti na ruku.
Využíváním služeb naší čerpací stanice přispějete k zajištění fungování tohoto subjektu i do
budoucna. Okruh našich zákazníků je omezený a pro svoji polohu nemůžeme ani ve skrytu
duše doufat, že k nám budou jezdit tankovat kamiony či lidé z celého Klatovska. Velice si
proto vážíme každého zákazníka a jsme vděčni, když našich služeb využívají i místní podnikatelé.
Provozovna Strážovské čerpací stanice s.r.o. je otevřena od pondělí do pátku vždy od 7.00
do 13.00 hod a od 13.30 do 17.00 hod. Telefonní kontakt na obsluhu je 376 392 872.
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ZANEDLOUHO PROBĚHNE SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
Letos na jaře proběhne
v České republice opět po deseti letech sčítání lidí, domů
a bytů pod záštitou Českého
statistického úřadu. Na našem
území se soupisy obyvatel
nebo některých vybraných
skupin obyvatelstva uskutečnily již ve středověku. V historii byly prováděny především
k vojenským a daňovým účelům. I dnes patří sčítání lidu,
domů a bytů k nejrozsáhlejším
statistickým zjišťováním.
Účast na sčítání a s tím související vyplnění dotazníku je povinná pro všechny, kteří mají
u nás trvalý či přechodný pobyt. V letošním sčítání budou obyvatelé České republiky vyplňovat zhruba o polovinu údajů méně než před deseti lety. Navíc bude možnost vše řešit
pouze elektronicky (přes web či mobilní aplikaci). Papírové formuláře pak dostanou jen ti,
kteří nevyplní údaje elektronicky.

AREÁL ČERPACÍ STANICE, KDE JSME NEDÁVNO OSADILI NOVÉ BEZPEČNOSTNÍ
ZAŘÍZENÍ VČETNĚ KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Lidé se do formuláře přihlásí nejjednodušeji číslem občanského průkazu či pasu. Zadávat
pak budou údaje o sobě a případně o dalších členech domácnosti. Většina kolonek má nabídku, takže z ní stačí vybrat. Bude nutné odpovědět na to, zda bydlíte v rodinném, bytovém
či rekreačním domě nebo na ubytovně. Dále pak také, zda máte bydlení vlastní, družstevní
či nájemní, včetně plochy bytu. Uvést je potřeba mimo jiné také počet místností či způsob
vytápění. V další části se vyplňují údaje o dalších členech domácnosti. Dotazováni budete
na to, kde jste bydleli rok před sčítáním či po narození. Další údaje se pak týkají vzdělání,
mateřského jazyka či zaměstnání. Uvést je nutné také to, kam chodíte či jezdíte do práce,
jak často, čím a jak dlouho. Zadání národnosti a náboženské víry je tentokrát pouze dobrovolné.
On-line sčítání začne 27. března a potrvá do 9. dubna. Vyplněním údajů na webovém portálu
www.scitani.cz splníte veškeré své povinnosti a nemusíte již nic dalšího činit. Sčítací komisaři z řad pracovníků České pošty následně doručí papírové formuláře do všech domácností,
které se elektronické části sčítání nezúčastnily. K formulářům budou přiloženy také instrukce, jak dále pokračovat a kde papírové formuláře odevzdat.

ˇ
FOTOGALERIE – TROCHA KONSKÉ
NOSTALGIE

Božtěšice - zima 2020/2021
foto: Věra a Václava Hofmanovy
a Ing. Josef Rousek

KOVÁŘ DO BOŽTĚŠIC JEZDÍ AŽ
OD JINDŘICHOVA HRADCE

KOŇSKÉ SANĚ NA SVAHU BOŽTĚŠICKÉ HORY,
KRÁSNÝ POHLED PLNÝ NOSTALGIE

V ROCE 1950 BYLO JEN V SAMOSTNÉM
STRÁŽOVĚ TÉMĚŘ 50 KONÍ, DNES JE JICH
V ŠIROKÉM OKOLÍ JEN OKOLO DVACETI

Na naši otázku z minulého kola soutěže
odpovědělo pět čtenářů, kteří napsali,
že nemovitost stojí ve Strážově. Někteří
ještě doplnili, že se jedná o č. p. 20
a dnes tam na chalupu jezdí rodina Cílů.
Ze správných odpovědí byla vylosována
výherkyně – žákyně místní základní
školy Štěpánka Klátilová ze Strážova,
která si může na radnici vyzvednout
slíbenou odměnu. Máte-li chuť se zúčastnit dnešní soutěže, stačí vyplněný
kupón vhodit do konce května do
schránky v průjezdu radnice.

-------------------------------------------------------------------------------------Uvedená nemovitost stojí v ..................................
TENHLE FEŠÁK
SE JMENUJE LUKAS

PROJÍŽĎKA NA PRAVÝCH KOŇSKÝCH SANÍCH
JE ZÁŽITKEM PRO DĚTI ZE ŠIROKÉHO OKOLÍ

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

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

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

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tísňová volání
Jednotné evropské číslo tísňového volání – 112
Hasiči – 150
Zdravotní záchranná služba – 155
Policie – 158

Poruchové služby
Elektřina – ČEZ Distribuce a.s. – 800 850 860
Voda – ČEVAK a.s. – 800 120 112
Plyn – GasNet s.r.o. (Innogy) – 1239

ŠATSTVO SE BUDE LETOS SBÍRAT V BÝVALÉ SPOŘITELNĚ
Město Strážov a Svaz zdravotně postižených Strážov pořádají sběr šatstva ve dnech
19. – 23. dubna 2021 v objektu bývalé spořitelny. Otevřen bude zadní vchod u vjezdových
vrat do farského dvora. Přinést můžete oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, záclony,
ubrusy, bytové textilie, nepoškozenou obuv a hračky (nepoškozené a kompletní). Věci odevzdejte zabalené do igelitových pytlů či krabic.

NETRADIČNÍ A PŘESTO VYDAŘENÁ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Letošní ročník Tříkrálové sbírky byl jiný než v minulých letech,
neboť koledníci nemohli za současné složité epidemické situace
obcházet jednotlivé domácnosti. Příspěvky se vybíraly jen do dvou
statických pokladniček – jedna kasička byla umístěna ve
strážovském kostele a druhá na chodbě ve druhém patře radnice.
Přesto se na Strážovsku vybralo úctyhodných 15 726 Kč.
Charita České republiky moc všem děkuje za příspěvky ve prospěch
potřebných a na podporu charitních sociálních služeb a projektů.

Vážení spoluobčané!
Všichni v současné době prožíváme nelehké období. Už více než rok se potýkáme s koronavirovou epidemií a světlo na konci tunelu ne a ne se objevit.
Je to těžká doba po všech stránkách – rodiny a známí se nemohou setkávat, děti už za chvilku
zapomenou, jak vypadá školní třída, drobní živnostníci počítají ztráty a celkově asi není
nikdo, koho by se restriktivní opatření vlády nedotkla. Nejhorší jsou však následky zdravotní
a s tím související oběti na lidských životech, které si epidemie vyžádala. Také na Strážovsku
jsme bohužel zaznamenali několik úmrtí v souvislosti s celosvětovým strašákem jménem covid-19. Byli to často vitální a aktivní lidé, kteří tu mohli mezi námi ještě několik let, možná
i několik desítek let být.
Historie se v tomto směru bohužel opakuje. Možná jste někdy slyšeli nebo četli o takzvané
španělské chřipce. Ta svět zachvátila zhruba před sto lety. I ve Strážově tenkrát napáchala
veliké škody. Zemřelo tu mnoho desítek lidí. Nejhůře u nás bylo v září a říjnu roku 1918,
kdy si španělská chřipka na Strážovsku během čtyř týdnů vyžádala 44 obětí. Na následky
této epidemie zemřelo tenkrát podle strážovských matričních zápisů mnoho mladých lidí
(často ve věku mezi dvaceti či třiceti roky). Tehdejší kronikář odhadoval, že na lůžko tehdy
chřipka upoutala polovinu místního obyvatelstva. Školy byly na měsíc úplně uzavřeny
a úřady už tenkrát nařídily nošení roušek a byl vydán zákaz plivání.
Až donedávna jsme si mysleli a doufali, že naši generaci něco podobného nepotká, vždyť
zdravotnictví před stoletím a dnes nelze vůbec srovnávat. Před sto lety lékaři nedisponovali
plicními ventilátory, přístroji podporujícími životní funkce člověka ani moderními antivirotiky. Chyba lávky! Dnešní svět je totiž díky cestování a neustálé migraci obyvatelstva ještě
mnohem zranitelnější. S mrazením v zádech musíme konstatovat, že během šesti let druhé
světové války zemřelo na frontách zhruba 25 tisíc československých vojáků. Bohužel je velmi
pravděpodobné, že covid-19 toto číslo již zanedlouho předčí. A vůbec při tom nepočítáme
oběti související s dalšími onemocněními, jejichž prevence je kvůli aktuální přetíženosti nemocnic a částečného kolapsu celého zdravotnictví omezena.
Přejme si společně, ať je tahle zlá a krutá doba už za námi. Ať opět nad námi vysvitne slunko,
které dodá naději a sílu do dalšího života. Přeji všem v této souvislosti jediné – hlavně pevné
zdraví!
Ing. Josef Rousek

VÝVOJ POZITIVNÍCH PŘÍPADŮ
COVID-19 NA STRÁŽOVSKU

NABÍDKA BRIGÁDY
Město Strážov hledá brigádníka na sekání veřejných
ploch křovinořezem a další pomocné práce během
letních měsíců. Minimální věk uchazeče - 18 let.
Bližší informace a přihlášky na radnici.

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

CO SE NA STRÁŽOVSKU UDĚLALO V ROCE 2020?
❖ Přestavba radnice – již druhý rok pokračovala generální oprava objektu radnice.
Zejména se jednalo o dokončení podkrovních kancelářských prostor, vybudování výtahu a nového zdroje vytápění (tepelná čerpadla země – voda). Práce prováděli vesměs
místní a regionální řemeslníci – stavební a sádrokartonářské práce firma Miroslava Rutkovského z Klatov, elektroinstalace Miroslav Jiřík ze Strážova, topenářské a ostatní instalační práce Miroslav Ingeduld ze Železné Rudy a podlahářské práce Stanislav Presl
ze Strážova. Okna dodalo truhlářství Jana Prexla z Píchu, výtah osadila plzeňská firma
VOTO a nábytek dodala firma ARBYD.
❖ Výměna vodovodu a kanalizace v ulici u mateřské školy a pod sokolovnou – tento
projekt byl zaměřen na obnovu infrastruktury v ulicích, kde byl následně položen nový
asfaltový povrch. Pro budoucí rekonstrukci je z tohoto pohledu připravena i celá ulice
pod sokolovnou. Akci s celkovými náklady 5,3 mil. korun realizovala klatovská firma
VAK SERVIS s.r.o. Ze svého havarijního programu projekt 800 tisíci korunami podpořil také Plzeňský kraj.
❖ Rekonstrukce místní komunikace a parkoviště u sokolovny – v rámci projektu bylo
provedeno položení nového povrchu komunikace včetně chodníků v ulici při školce
a na celém parkovišti pod sokolovnou. Součástí nákladů byly i další doprovodné práce
včetně odvodnění komunikace a osazení veřejného osvětlení. Celkem v této lokalitě
vzniklo 21 nových parkovacích stání, které budou primárně sloužit pro mateřskou školu
a návštěvníky sokolovny. Projekt, který na základě proběhlého výběrového řízení realizovala firma VAK SERVIS s.r.o. Klatovy, zahrnoval též zřízení nového stání pro kontejnery na tříděný odpad. Celkové náklady dosáhly téměř 5,2 mil. Kč, přičemž 400 tisíc
se nám podařilo získat z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje.
❖ Projektová příprava nových stavebních parcel – zastupitelstvo města schválilo přípravu další etapy výstavby rodinných domů nad cestou k Rovné. Po výkupu pozemků
byla v loňském roce zpracována kompletní projektová dokumentace na inženýrské sítě.
Dle projektové dokumentace, kterou zpracovala pražská firma NDCon s.r.o., zde celkem vznikne 15 nových stavebních parcel. V současné době je projekt ve fázi podané
žádosti o stavební povolení.
❖ Dokončení stavby rozšíření kolumbária – během jarních měsíců roku 2020 byla dokončena akce rozšíření stávajícího kolumbária v areálu hřbitova. Práce provedlo klatovské kamenictví Václava Krále, přičemž celkové náklady za práci a veškerý materiál
byly ve výši 423 tisíc Kč. Na tuto stavbu letos naváže generální oprava stávajících skříněk pro ukládání pohřebních uren a snad také celková úprava urnového háje.
❖ Zkapacitnění vodních zdrojů pro Zahorčice – každoročně se snažíme obnovovat nějakou část vodohospodářské infrastruktury. V loňském roce jsme provedli zkapacitnění
jednoho vodního zdroje v lese nad osadou Zahorčice, neboť současné zdroje již byly
svou vydatností na hranici spotřeby pitné vody. Práce provedla VPS ENVI s.r.o. ze
Sobětic za 65 tisíc Kč.
❖ Nové topení v sokolovně – město je hlavním podporovatelem činnosti místních spolků.
V loňském roce jsme to mimo jiné dokázali významným příspěvkem ve výši 550 tisíc
Kč pro místní Tělocvičnou jednotu Sokol Strážov za účelem nových rozvodů topení
v celém objektu sokolovny.

Slyšel jsem, že vše, co chytíš, pouštíš zpět na svobodu. Je tomu opravdu tak?
Ano, většinou tomu tak doopravdy je. Zaměřuji se na velké kapry přes míru, takže podle
rybářského zákona se musejí pustit zpět na svobodu. Snažím se překonávat své rekordy
velikosti chycených ryb. Je krásný pocit chytit velkou rybu, vyfotit se s ní, dát pusu a poslat
zpět do vody, aby udělala radost dalšímu rybáři. Samozřejmě se mi občas povede chytit
rybu s mírou a v takovémto případě si ji rád vezmu domů.
Kde vlastně teď nejraději rybaříš a proč je tato oblast tvojí oblíbenou?
Snažím se chytat zde na Plzeňsku, je tu velké množství možností. Spíše se zaměřují na
stojaté vody, což jsou rybníky. Na těchto místech jsem začínal se svými prvními videi
a přitahují mě sem krásné ryby. Přesná místa lovu správný rybář neprozrazuje. Jednou za
rok jezdím na Orlík, kde je krásný klid a příroda.
Máš nějaký rybářský zážitek, případně motiv, který tě u rybaření drží?
Motiv je jednoznačně relax po celotýdenním pracovním zápřahu. Zážitků je mnoho a každá
chvíle strávená u vody je pro mě důvod jet na další rybářskou výpravu. Řeknu vám jeden
zážitek z Orlické přehrady. Je dvanáct hodin v noci, všude tma a ticho. Ze spánku mě
probouzí rozjíždějící prut, na nic nečekám, rozepínám spacák a mířím rovnou k prutu. Po
zvednutí prutu cítím ohromný tah. Čekám na obrovského kapra, o kterém jsem snil od
začátku příjezdu na přehradu. Až když je ryba u břehu, k mému překvapení zjišťuji, že se
jedná o mého prvního sumce. Z rybářských videí vím, že se sumec má nejprve plesknout po
hlavě, aby se uklidnil. Po jeho i mém uklidnění ho podebírám. Po změření a zvážení měl
sumec délku 115 centimetrů a váhu 12,5 kilo. Radost z takového krásného úlovku byla
obrovská.
Co tvoje přítelkyně rybaří nebo tě jen v rybaření podporuje?
Moje přítelkyně aktivně nerybaří, ale jezdí se mnou a dělá mi hlavního kuchaře,
kameramana, fotografa a bere ryby do podběráku. Párkrát už jsme spolu vyrazili na
soukromé rybníky, kde může chytat i ona. Její největší úlovek je kapr šupináč o váze 7 kilo.

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
TAKOVÝ KAPR SE I ZKUŠENÉMU RYBÁŘÍ POVEDE CHYTIT JEN PÁRKRÁT ZA ŽIVOT

RYBAŘENÍ SE ONDRA BOŠEK VĚNUJE OD DĚTSTVÍ

CO SE NA STRÁŽOVSKU PLÁNUJE NA ROK 2021?

Mnoho dnešních mladých lidí se ve svém volném čase věnuje počítačům nebo dalším
vymoženostem moderní doby a příroda je moc netáhne. Výjimky však potvrzují pravidlo.
Jedním z těch, kteří většinu volných chvil tráví v přírodě, na břehu rybníků a dalších vodních
ploch, je třiadvacetiletý Ondřej Bošek z Lukavice. Jeho velikým koníčkem je již více než
deset let rybaření. A právě na téma ryb jsme si s ním povídali.
Od kolika let vlastně rybaříš a kdo tě
k rybaření přivedl?
Své rybářské sny
jsem si začal plnit ve
13 letech. První kdo
mě na myšlenku
začít rybařit přivedl,
byl děda. Postupem
času jsem si našel
cestu k rybaření sám.
Učil jsem se z videí
na internetu nebo od
známých, kteří o rybaření něco věděli.
Vzpomínáš si na
první úlovek?
ONDRA S JEDNÍM ZE SVÝCH KAPITÁLNÍCH ÚLOVKŮ
Můj první úlovek byl
u nás v Lukavici na rybníce. Děda mi navázal prut a nechal mě u vody. Chvilku jsem stál
s prutem v ruce a najednou se potopil splávek. Nevěděl jsem, jak se ryba zdolává. Byl jsem
schopný jen zaseknout, stát a volat o pomoc. Zbláznil jsem půlku vesnice. První se za mnou
rozeběhl soused, který se bál co se se mnou děje, přeskočil mez a udělal kotrmelec. Potom
přiběhl ještě děda s mamkou. Všichni společně jsme rybu vytáhli na břeh. Je to
nezapomenutelný zážitek a i díky tomu jsem se o rybaření začal více zajímat.
Jaký byl za ta léta, co rybaříš, tvůj největší úlovek?
Za tu dobu, co rybařím, jsem toho nachytal poměrně dost. Mezi největší ryby určitě patří
jeseter s rovným metrem, dále sumec s délkou 115 centimetry, kapr koi s délkou 80
centimetry. Jelikož se zaměřuji především na kapry, za svůj největší úlovek považuji kapra
lysce s vahou 15 kilo.
Na co se dneska vlastně ryby chytají? Předpokládám, že pryč už je doba chlebových
kůrek a vařených těstovin.
Někteří rybáři stále zůstávají u klasiky, jako je rohlík, chleba, těstovina, červ, žížala nebo
kukuřice. V dnešní době je mnoho možností na co chytat a i tato klasika se předělává,
můžete si například koupit ochucený chleba nebo umělou voňavou kukuřici. Je jen na
každém co si zvolí. Já osobně chytám na boilies. Jedná se o ochucené kuličky, které mají
spoustu různých příchutí a rozměrů. Mezi moje oblíbené příchutě patří ananas, kapří guláš,
jahoda nebo třeba oliheň.

❖ Dokončení přestavby radnice – probíhající generální oprava objektu radnice, která
byla zahájena v roce 2019, by v letošním roce měla dojít do finální fáze. Půjde-li vše
podle plánu, budou v letošním roce dokončeny všechny prostory v přízemí i v prvním
patře radnice a na podzim by pak tato náročná investiční akce měla vyvrcholit novou
venkovní fasádou. Vyměněna by měla být také všechna okna a na řadu by mělo přijít
vybavení interiéru knihovny, zasedací místnosti, spolkové klubovny i dalších prostor.
❖ Další stavební parcely nad cestou k Rovné – zájem zastupitelstva podpořit rozvoj
Strážova výstavbou nových rodinných domů dostává již zřetelné rysy. V současné době
probíhá stavební řízení na zainvestování 15 stavebních parcel. K dnešnímu dni evidujeme v pořadníku zájemců dokonce 27 žadatelů. Proto bychom tohoto zájmu rádi využili a co nejdříve akci spustili. Nevyskytnou-li se žádné komplikace, mělo by být v letošním roce započato s budováním vlastních inženýrských sítí v uvedené lokalitě. Nezbytnou součástí celého projektu je přeložka vodovodního přivaděče a vybudování nového kanalizačního sběrače k čistírně odpadních vod.
❖ Dokončení rozšíření čistírny odpadních vod – protahující se stavební akce rozšíření
provozu ČOV by dle dodavatelské firmy ČEVAK a.s. měla být dokončena již s příchodem prvních jarních měsíců. Kromě prací, které zahrnoval dotovaný projekt, bychom
rádi nad rámec akce zároveň vyasfaltovali veškeré obslužné plochy v areálu ČOV.
❖ Oprava kolumbária – v loňském roce jsme postavili nový blok kolumbária (18 skříněk pro ukládání uren) na místním hřbitově. Letos bychom chtěli na tuto akci navázat
generální opravou staré části kolumbária. Zejména pak půjde o zamezení zatékání vody
do tělesa stavby a vyměněna by měla být dvířka všech skříněk. Původní kolumbárium
bylo dokončeno v roce 1989. Pamětníci si možná ještě vzpomenou na aféru, kdy tenkrát
krátce po dokončení nějaký vandal rozbil většinu nových skleněných výplní.
❖ Místní komunikace v Českých Hamrech a Horních Němčicích – naši snahu o postupné zlepšování všech místních komunikací v našem správním obvodu bychom v letošním roce rádi opět posunuli o krok dál. Máme požádáno o dotaci na dva úseky místních komunikací k trvale obydleným nemovitostem. Jednou z nich je „bývalá pastuška“
za osadou Horní Němčice a druhou pak samota „u Krejčů“ v Českých Hamrech. Celkem se jedná o zhruba sedm set běžných metrů komunikací.
❖ Vyasfaltování prostranství před sokolovnou – tato akce byla součástí dohody, kdy
Sokolové darovali pozemek pro nová parkovací místa u mateřské školy. Jako kompenzaci město vystavělo nový plot po celé východní straně areálu a v letošním roce dohodu
kompletně naplníme novou úpravou povrchu prostranství před sokolovnou.
❖ Parkové úpravy u sokolovny a pod nákupním střediskem – zeleň tvoří nepostradatelnou součást každého veřejného prostoru. Rádi bychom veřejné plochy ve Strážově
rozzářili a obnovili jejich svěžest a vitalitu. Plocha na okraji náměstí pod nákupním
střediskem by se měla probarvit trvalkovým záhonem a své místo by zde měl najít také
odpočinkový kout s lavičkami. Zároveň bychom letos chtěli realizovat parkové úpravy
na novém prostranství pod sokolovnou.

DALŠÍ STAVEBNÍ PARCELY BUDOU UŽ ZANEDLOUHO

STRÁŽOVÁK SE PODÍLEL NA NOVÉ KNIZE O FOTBALU

Všech osm stavebních parcel, které
město zainvestovalo v roce 2016
nad cestou k Rovné, se podařilo
celkem rychle prodat. Většina novostaveb je již nyní obydlena novými občany Strážova. Z velké
části se lokalita stala domovem
mladých rodin s malými dětmi. To
byl také hlavní cíl celé akce – podpořit výstavbu a přeneseně zajistit
i děti pro budoucnost zdejší školy.
Proto také zastupitelstvo neváhalo
a rozhodlo se pustit do dalšího navazujícího projektu. Směrem dále
k Rovné vznikne patnáct dalších
stavebních parcel. V současné době
má město již vykoupený pozemek
a hotovou projektovou dokumentaci na inženýrské sítě. Nyní je vše
předloženo na stavebním úřadě
k vydání stavebního povolení.
Předběžně předpokládáme, že stavSITUAČNÍ VÝKRES NOVÉ LOKALITY RD
ba inženýrských sítí (elektřina,
plyn, vodovod, kanalizace) a přístupových komunikací by měla být realizována v letošním
roce.
Velice nás těší, že zájem o bydlení ve Strážově je veliký. Aktuálně máme již v pořadníku
27 zájemců o koupi stavební parcely. Je tedy sestavován i seznam případných náhradníků,
pokud by si někdo z žadatelů svůj zájem rozmyslel.

NOVOSTAVBY MODERNÍCH DOMŮ NA JIHOZÁPADNÍM SVAHU VINNÉHO VRCHU

MGR. MILAN DENK

Pětadvacetiletý Mgr. Milan Denk ze Strážova je spoluautorem
nedávno vydané knihy „Fotbal – herní trénink a pohybová
příprava“. Publikace je určena především pro fotbalové
trenérky a trenéry žákovských nebo dorosteneckých týmů
a učitelky a učitele na základních či středních školách. Autoři
přinášejí téměř sto velmi názorně zpracovaných průpravných
i herní cvičení, pohybových
a průpravných her zaměřených na nácvik a zdokonalování přihrávání včetně zpracování míče, driblink a obcházení soupeře, střelbu i činnosti brankáře.

Milan Denk je absolventem magisterského studijního
programu „Tělesná výchova – Výchova ke zdraví“ na
Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Tam
se také poznal s dalšími dvěmi spoluautory publikace docentem Votíkem a doktorkou Špottovou. Strážovský
rodák v současné době pracuje jako učitel na Základní
škole v Sušici. Je držitelem fotbalové UEFA B trenérské
licence a v průběhu studia se mimo jiné podílel na tréninku
přípravek FC Viktoria Plzeň.

❖ Od letošního roku bude mít
strážovské koupaliště nového
provozovatele. Na základě výběrového řízení města se jím stal Eduard Bastl. Na webu se již objevily nové internetové
stránky strážovského koupaliště (https://koupaliste-strazov.webnode.cz).

VYČIŠTĚNÝ RYBNÍČEK JE DOMINANTOU NÁVSI V BRTÍ

❖ Strážovský lyžař Tomáš Kalivoda dosáhl na konci ledna letošního roku úžasného
úspěchu, když v rámci Mistrovství ČR dojel v závodě na 15 km volnou technikou na
krásném druhém místě. Štěstí však našeho reprezentanta malinko opustilo na juniorském mistrovství světa ve finském Vuokatti, kde skončil nejlépe v úvodním sprintu na
19. místě. Je to sice krásný úspěch, ale Tomáš letos bohužel pomýšlel výše. Chuť si
snad alespoň trochu spravil na konci února, kdy se v Jablonci konal Český pohár v běhu
na lyžích. Ve všech třech víkendových závodech tam stál na stupních vítězů (dvakrát
zvítězil a jednou byl stříbrný).
❖ Po deseti letech musela být v roce 2021 přerušena tradice strážovských masopustních průvodů. Snad na Strážov maškary ani diváci nezanevřou a příští rok se opět setkáme na největším masopustním průvodu v širokém okolí, kterým ten strážovský bezesporu vždy byl. Kvůli omezením se nekonaly ani žádné plesy a v oblacích jsou také
případné doprovodné akce při jarní pouti. Ta je sice naplánována na víkend 24. – 25.
dubna, avšak nakolik nám vládní omezení dovolí její přípravu, není vůbec jasné. Mnozí
se také těší na tradiční pivní slavnosti, které letos pořadatel Lukáš Beneš naplánoval na
15. května. O aktuálních akcích vás budeme průběžně informovat na webových stránkách města.
❖ Kupujete balenou vodu, nebo pijete vodu z kohoutku? Pro zajímavost jsme porovnali
množství nebezpečných dusičnanů vycházejících z posledního rozboru pitné vody
ve Strážově, která nám teče z kohoutku a balených vod v rámci nezávislých testů, jenž
jsou zveřejněny na internetu. Naše voda měla při posledním měření 2 mg/l dusičnanů,
přičemž limit pro nejpřísněji hodnocenou kojeneckou vodu je 15 mg/l a pro běžné používání 50 mg/l. U sledovaných balených vod nebyla výjimkou ani hodnota několikanásobně vyšší, než kterou vykazuje voda tekoucí z kohoutku ve Strážově.
❖ V letošním roce plánuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje realizovat stavbu kruhového objezdu na silnici z Janovic nad Úhlavou do Nýrska v místě napojení silnice do Strážova u bývalých vojenských kasáren. V současné době probíhají jednání
ohledně uzavírek a objízdných tras v průběhu výstavby. V jednání je také varianta, že
po určitý čas bude silnice od Strážova do Janovic úplně uzavřena. Společně s městem
Janovice nad Úhlavou jsme proti úplnému uzavření silnice podali nesouhlasná stanoviska, avšak definitivní rozhodnutí v této věci ze strany silničního správního úřadu nebylo však zatím vydáno. Sledujte v této souvislosti aktuální dopravní značení a průběžné informace na webových stránkách města.
❖ V sobotu 20. března 2021 vyšla na stránkách Klatovského deníku celostránková reportáž o Strážově. Mimo jiné, zde byly zmíněny a oceněny služby strážovské čerpací
stanice. Podrobně popsána byla probíhající rekonstrukce radnice i připravovaný záměr
na zřízení muzea strážovského krajkářství.

BRTSKÝ NÁVESNÍ RYBNÍČEK MÁ PLOCHU PŘES 300 METRŮ ČTVEREČNÍCH

V roce 2018 jsme od původních majitelů za symbolickou cenu zakoupili rybníček na návsi
v Brtí. Již tehdy jsme jednali s vědomím, že bude zcela jistě v dohledné době potřebovat
vyčištění spojené s rozsáhlejší údržbou výpustního zařízení. Věc se dostala na řadu letos
v zimě. Odborná firma PROJECT PLUS KLATOVY s.r.o. provedla vydláždění nátoku žlabovnicemi a celý rybník byl kompletně odbahněn. V této souvislosti pak bylo osazeno nové
výpustní zařízení a hráz zbavena obrovských starých pařezů. Akce s celkovými náklady cca
140 tisíc korun dopadla dobře a rybník je již napuštěn. Opět se tak stal dominantou krásné
kruhové návsi v Brtí.

MĚSTO MÁ OD ÚNORA ZBRUSU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Během zimních měsíců letošního
roku jsme se pustili do kompletní přeměny webových stránek města. Ve
spolupráci se správcem sítě Ing. Janem Adamcem jsme provedli celkovou přeměnu původních stránek do
nové internetové prezentace města.
Změnil se tak nejen vzhled ale také
obsah webových stránek.
Vše je zatím ještě ve fázi doplňování
informací a dolaďování detailů, ale už
teď si myslíme, že stránky jsou reprezentativní vizitkou našeho města.
Zkoušíme též rozšíření informovanosti pro uživatele facebooku. Změnu jste mohli zaznamenat také na internetových stránkách školy a knihovny.

INFORMACE O ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
SVOZ NEBEZPEČNÉHO A ELEKTRO ODPADU
Úvodem
Vážení čtenáři, když mne požádal pan starosta o tento příspěvek, věřte, že jsem upřímně
nevěděla, co Vám napsat. Současná epidemická situace v naší vlasti a v celém světě je zoufalá, a tak zoufale stručný bude asi i tento příspěvek. To, že škola od začátku října 2020
prakticky nefunguje tak jak jsme z minulosti zvyklí a vyučuje se převážně distančně, Vás
asi nepřekvapí. Prakticky si v poslední době naše slovní zásoba vystačí se slovy: distanční,
prezenční, on-line. Všechny školní akce i mimoškolní akce se nekonají.
Situaci komplikuje i vysoká nemocnost v naší organizaci a nelehký úkol pro vedení školy
při zabezpečení zástupů.
V těchto dnech i naši zaměstnanci využívají očkování proti nemoci covid – 19.

Dějepisná olympiáda – okresní kolo (distančně)
Michal Weinfurt z 8. ročníku obsadil 16. místo, děkujeme za reprezentaci školy.

Zápis do ZŠ a MŠ
Zápis do ZŠ proběhne během dubna distančním způsobem, rodičům budoucích žáků bude
zaslána obálka s propozicemi a rodiče zašlou v daném termínu zpět škole ke zpracování.
Obdobně proběhne během května i zápis do MŠ.
Distančně proběhly už i loňské zápisy.

Mateřská škola
Zakoupili jsme nový nábytek a vybavení do ložnice II. oddělení.
Od 1. 3. 2021 se vyučují předškoláci distančně (povinné) po dobu uzavření MŠ.

Základní škola
Začali jsme renovovat počítačovou učebnu.
Žáci 9. roč. podali přihlášky na SŠ a SOU.

Poznámka
Mrzí nás, že i přesto, že je distanční vzdělávání od 1. 9. 2020 povinné, některé rodiny nespolupracují a přidělávají práci škole a sobě nepříjemné chvilky při řešení této situace na
příslušných orgánech sociální péče nebo dokonce na PČR.

Poděkování
Děkuji všem učitelům za vedení výuky v tomto školním roce a rodičům našich žáků, dětí za
trpělivost a spolupráci v této nelehké době. Kolegyním v MŠ, ŠD a ŠJ za zajištění provozu.
Mgr. Šárka Rašková
ředitelka Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace

Letos bude svoz proveden v sobotu 10. dubna 2021 z následujících sběrných míst: Lukavice (u autobusové čekárny), Rovná (na návsi u kapličky), Opálka (u požární nádrže), Zahorčice (na návsi u kontejnerů), Viteň (u dílny bývalého JZD), Brtí (u kravína) a Strážov
(sběrný dvůr v Káclinku). Na všech sběrných místech musí být odpad uložen nejpozději do
9.30 hod. Sbírat se budou akumulátory, pneumatiky, barvy, zářivky, lednice, televize a veškeré další elektrické spotřebiče.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
V Káclinku u autobusových garáží bude umístěn velkoobjemový kontejner na odpad v sobotu 10. dubna 2021 od 8.00 hod. do naplnění kontejneru. Občané tam budou moci uložit
odpad, který se po jarním úklidu nevejde do popelnic. Do kontejneru nepatří stavební suť,
železo nebo nebezpečný odpad. Žádáme všechny, aby při ukládání odpadu dodržovali aktuální epidemická opatření (rozestupy, roušky atd.).

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
SDH Strážov bude ve čtvrtek 8. dubna 2021 v odpoledních hodinách provádět po celém
Strážově sběr železného šrotu, který můžete umístit při místních komunikacích, kde nebude
bránit provozu.

SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Od začátku dubna do konce června bude realizován jarní čtrnáctidenní vývoz popelnic. Vývoz je prováděn v pátek dopoledne vždy v sudé týdny (tj. 9. 4., 23. 4., 7. 5., 21. 5. atd.).
Během následujících prázdninových měsíců (červenec a srpen) pak bude odpad opět vyvážen každý týden.

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY
V souvislosti s aktuální koronavirovou situací prodlužujeme splatnost místních poplatků za
odpady a psy do 31. května 2021 a do konce května budou taktéž tolerovány loňské známky
pro vývoz odpadu. Při platbě místních poplatků raději využívejte bezhotovostní úhradu.
Číslo účtu města je 0822787359/0800. Variabilní symbol a výši částky vám rádi kdykoliv
sdělíme na základě e-mailové či telefonické žádosti. Po bezhotovostní platbě vám následně
(cca do dvou týdnů) známku automaticky doručíme do poštovní schránky.
Možná jste zaznamenali, že mnoho obcí a měst v letošním roce z důvodu velké novely zákona o odpadech zvyšovala také místní poplatek. Na základě rozhodnutí zastupitelstva zůstává ve Strážově poplatek stále v nezměněné výši, tj. 500 Kč za trvale bydlícího občana,
příp. 600 Kč za rekreační objekt. K udržení této skutečnosti však bezpodmínečně potřebujeme vaši pomoc. Snažte se, prosím, maximum odpadů vytřídit! Do popelnic rozhodně nepatří bioodpad ani stavební suť. Jen snižováním množství směsného komunálního odpadu
společně zabráníme raketovému růstu nákladů na svoz, které musí město hradit. To je také
hlavní důvod k plánované změně frekvence vývozu velkých (240 litrových) popelnic. Do
konce června bude vše fungovat beze změn, přičemž k tomuto tématu se podrobněji vrátíme
v příštím čísle našeho zpravodaje.

PRVNÍ MUŽI STRÁŽOVSKÉ RADNICE
MUDr. František Schullerbauer
(starosta v letech 1919 – 1924)
V našem novém seriálu se projdeme historií
Strážova za posledních sto let a seznámíme
se s jednotlivými představiteli radnice. Napočítali jsme, že od roku 1921 se na postu
starosty či předsedy MNV vystřídalo celkem
čtrnáct mužů.
První obecní volby po vzniku samostatného
Československa se konaly v polovině června
roku 1919. Ve Strážově se tenkrát o přízeň
voličů ucházela tři politická uskupení. S drtivou převahou volby vyhrála koalice sociálních demokratů a českých socialistů. Starostou byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva zvolen MUDr. František Schullerbauer.
Rod Schullerbauerů měl své kořeny v Českém Krumlově. Františkův otec však pracovně působil ve středočeských Zlonicích,
kde vykonával službu přednosty tamní železniční stanice. Budoucí strážovský lékař se ve
Zlonicích (okres Kladno) narodil 21. proMUDR. FRANTIŠEK SCHULLERBAUER
since 1876.
Do Strážova přišel František Schullerbauer jako mladý lékař v roce 1909. Ordinaci zde měl
na náměstí v čp. 1, kde také s manželkou Emilií, rozenou Wolmanovou, původem z Prahy,
bydleli. Dle autentických kronikářských zápisů si jej občané velice vážili pro jeho poctivost,
nezištnost a pokrokovost. Jeho velkým koníčkem bylo fotografování. Pečlivě popsané skleněné negativy nám dodnes dokládají vzhled Strážova a okolí na počátku 20. století. Byl
zároveň vášnivým čtenářem a milovníkem krásné literatury.
Starostou byl doktor Schullerbauer zvolen ve svých dvaačtyřiceti letech. Během svého
funkčního období se zasadil o výstavbu nového mostu v Káclinku. Původně zde cesty od
Krotějova a od Zahorčic vedly přes dva brody. Nově byly komunikace spojeny již u bývalého chudobince a společně přivedeny na nový most. Za starostování Františka Schullerbauera rozprodala obec pozemky směrem k Zahorčicím na výstavbu rodinných domků
a začala tak vznikat rozsáhlá dělnická kolonie v Káclinku. Obec pak stavebníkům za výhodných podmínek poskytla také stavební dřevo. Konec funkčního období byl pak spojen s přípravami k výstavbě sokolovny, jejíž budování bylo zahájeno v roce 1924.
Po roce 1924 se MUDr. František Schullerbauer s manželkou a synem Milošem přestěhovali
do nově postavené vilky za sokolovnou. Vážený občan Strážova, který byl zároveň zakladatelem a dlouholetým předsedou místního sdružení „Volné myšlenky“, zemřel dne
27. ledna 1935.

VZPOMÍNKA NA MALÍŘE JOSEFA PAVEZU
Josef Paveza se narodil dne 20. 9. 1920 ve Strážově
v rodině drobného rolníka. Již od útlého mládí se
u něj projevovalo výtvarné nadání. Ze všeho nejraději by chodil v přírodě s tužkou a blokem v ruce,
ale povinností venkovských dětí bylo pomáhat při
hospodářství. A protože práce na poli nebo starost
o dobytek mu nikdy k srdci nepřirostly, odchází po
ukončení povinné školní docházky do učení na fotografa, aby již po několika týdnech zjistil, že ani
tohle nebude to pravé, čemu by se rád dále věnoval.
Domluvil se proto se známým klatovským písmomalířským mistrem panem Kolářem a přešel
k němu do učení. Zde se již od prvních chvil projevuje jako velmi talentovaný žák. Podle vyjádření
mistra pana Koláře, patřil strážovský rodák k jeho
nejschopnějším učedníkům.
JOSEF PAVEZA
Jeho touha pracovat v Praze se mu splnila, když po
vyučení nastoupil v jedné pražské reklamní agentuře. Zde vytvářel různé nápisy na tabulích
nebo fasádách, ale hlavní, na čem pracoval, byla tvorba reklamních diapositivů, které se
promítaly před týdeníkem v kinech. To vše mu ale nestačilo. Jeho plány se dále vzdělávat
na výtvarné akademii ale přerušila druhá světová válka a povinnost nástupu na nucené práce
do Německa, kde písmomalíře předělali na soustružníka pracujícího na výrobě munice.
Po skončení druhé světové války se Josef Paveza vrací zpět do Čech, kde spolu s manželkou
Viktorií, se kterou se seznámil v Německu, zakládá rodinu. K písmomalířině se již nevrací
a nadále pracuje jako soustružník kovů v plzeňské Škodovce, dále krátce v družstvu Plzeňské dílo ve Strážově na výrobě různých upomínkových předmětů. Další epizodou v jeho
životě je nástup do nově vzniklého Kovodružstva ve Strážově, kde pracuje jako soustružník
a po absolvování večerní průmyslové školy v Klatovech, postupně jako konstruktér, mistr
a vedoucí provozu, kterým byl až do odchodu do důchodu v roce 1980.
Dá se říci, že ať byl zaměstnán kdekoliv, doslova všechen svůj volný čas po práci věnoval
malování a rodině. Miloval přírodu, a to nejen v okolí svého bydliště, ale celou Šumavu.
V přírodě, s malířským stojanem a paletou, trávil spoustu času, a to hlavně na podzim, kdy
příroda doslova hrála všemi barvami a kde mohl uplatnit svůj vytříbený cit pro míchání
barev. Jeho velkou láskou byly květiny, které maloval velmi často. A to převážně ty, které
rostly v okolí – šeříky, pivoňky, hledíky, slunečnice, mečíky atd. Zvláštní oblibu u něj získaly růže a kytice lučních květů.
Josef Paveza zemřel 8. dubna 1996, takže letos uplyne již 25 let od chvíle, kdy odešel oblíbený regionální malíř, jehož díla zdobí nejeden strážovský byt.

STRÁŽOV SKÉ ŽIV NOSTI ZA PRV NÍ REPU BLIKY
Chtějí mít městečko krásné. Ze Strážova na Šumavě se v minulosti rozcházeli
muži za prací do světa a pro ženy zbyla dřina na políčkách, večer pak paličkovaly
krajky. Dnes má Strážov velký družstevní závod Kovodružstvo, kde se vyrábějí
sušičky na obilí i jiné zboží. Městečko se proměňuje, na místě demolovaných starých domů se stavějí nové, všechny komunikace jsou upravené. Občané si postavili
nákupní středisko, mateřskou školu v hodnotě tři a půl miliónu korun, zdravotní
středisko a požární zbrojnici, koupaliště a u něho ubytovnu s osmačtyřiceti lůžky.
Postupně opravují základní školu a nyní se pustili do generálky rázovité radnice.
Strážovští chtějí mít své městečko krásné, a proto plánují například výstavbu čisticí stanice odpadové vody a kanalizace, dům služeb a další stavby. Zdejší MNV
dbá na zřizování služeb, zajistil odvoz odpadků, zřídil holičství a kadeřnictví,
služby sklenáře, krejčího, klempíře, dojednal sběrnu prádla a obuvi.
Rudé právo – 30. ledna 1985

Víte, že …
… ve Strážově měla stát „druhá sokolovna“?
V této naší nové rubrice budeme upozorňovat na některé méně známé a často již dávno zapomenuté zajímavosti z historie našeho města. Zdrojem informací je bohatý městský archiv.
V roce 1925, krátce po dostavbě strážovské sokolovny,
se totiž na městské zastupitelstvo obrátil druhý místní
tělocvičný spolek Dělnická tělocvičná jednota Strážov
s žádostí o poskytnutí městského pozemku pro stavbu
nového spolkového domu. Následně byl skutečně vyčleněn městský pozemek po pravé straně při cestě do Lehomi (zhruba 300 metrů za dnešním Šilhovic sadem).
Tento město nabídlo výměnou za dva jiné pozemky ve vlastnictví Františka Kasíka, jednoho
z členů spolku. Vše vypadlo nadějně ve prospěch směny, avšak na dotčený městský pozemek byla tehdy uzavřena nájemní smlouva. A nájemce požadoval v případě okamžitého
ukončení nájmu vyplacení vysoké náhrady za hnojivo. V opačném případě by museli zájemci o stavbu počkat až do roku 1927. V městském archivu se dochoval rozhořčený dopis
Rudolfa Tomana, starosty Dělnické tělocvičné jednoty Strážov, který místním radním vytýká, že je ve Strážově měřeno dvojím loktem. Jsou zde mimo jiné zmiňováni místní Sokolové, kterým byl údajně pozemek poskytnut bez podmínek a průtahů. Zpět však ke stavbě
„druhé sokolovny“. Už na ní dokonce existoval zpracovaný projektový záměr. Dle toho
měla mít rozměr cca 18 krát 20 metrů, to odpovídá zastavěné ploše původní stavby sokolovny. Možná právě kvůli sporu s nájemcem pozemku a rozhořčení nad nabídkou radnice
ke stavbě nedošlo a spolek pravděpodobně zanikl, protože o jeho další činnosti nemáme
pražádných zpráv. Za první republiky ve Strážově mimochodem fungovaly dokonce čtyři
tělovýchovné spolky, kromě výše zmíněné DTJ a Sokolů ještě také AFK a Sparta.

Za první republiky ve Strážově podnikaly desítky živnostníků v rozličných oborech – od
zedníků, přes sklenáře, mlynáře, truhláře či klempíře až po drobné obchodníky. Strážov byl
vlastně v tomto směru v mnoha věcech soběstačný a nezávislý na svém okolí. Pro zajímavost dnes přinášíme několik otisků razítek místních živnostníků. Je nutné říct, že před sto
lety jste bez razítka nebyli nikdo. A přitom stačilo tak málo: gumová páska na dřevěném
podstavci a k tomu inkoustový polštářek. A bum! Příště budeme pokračovat otisky starých
razítek místních spolků, které budou taktéž dokladem bohaté volnočasové a spolkové činnosti té doby.

