TRADIČNÍ PODZIMNÍ SBĚR ODPADŮ BUDE LETOS 23. ŘÍJNA
Svoz nebezpečného a elektro odpadu bude proveden v sobotu 23. října 2021
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 23. října 2021 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.
Od září je směsný komunální odpad opět vyvážen 1x za čtrnáct dnů. Zimní týdenní svoz
bude zahájen od 22. října. Od poloviny letošního roku jsme navíc zavedli rozdílnou
frekvenci vývozu malých (120 litrových) a velkých (240 litrových) popelnic. Přehledný
harmonogram vývozu je zřejmý z přiložených kalendářů.

VYDÁVÁ MĚSTO STRÁŽOV
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PRÁCE NA RADNICI SE PŘESUNULY DO PŘÍZEMÍ

TERMÍNY SVOZŮ POPELNIC O OBJEMU 120 LITRŮ

TERMÍNY SVOZŮ POPELNIC O OBJEMU 240 LITRŮ
BUDOUCÍ OBŘADNÍ MÍSTNOST JE STÁLE JEŠTĚ VE FÁZI ROZPRACOVANOSTI

Opětovně vás všechny prosíme a žádáme – ukládejte odpad jen tam, kam opravdu patří!
Na konci srpna jsme během jednoho týdne měli kontejner u hřbitova plný sklenic
a popelnice na oleje u školy byla zase až po okraj naplněna vyřazenými zářivkami.
O častém nepořádku okolo kontejnerů ani nemluvě… To vše je smutným důkazem, že si
stále někteří naši spoluobčané neváží snahy města udržet výši místního poplatku na skoro
nejnižší úrovni v širokém okolí.

Intenzivní stavební práce se nyní v objektu radnice přesunuly do přízemí. V pravé části od
průjezdu zde dochází k podstatnému rozšíření obřadní místnosti. Při svatbách a vítání
občánků se totiž ukazovalo, že prostor stávající obřadní síně má nedostatečnou kapacitu.
Proto byl v souladu s projektem propojen prostor dvou místností a vzniká tím nová
obřadní a zasedací místnost. Svojí plochou přes 60 m2 bude prostor vhodný nejen na
pořádání různých obřadů, ale též se zde budou konat veřejná zasedání zastupitelstva.
Vzhledem k tomu, že odstraňovaná část zdiva měla nosnou funkci, museli jsme vše
zabezpečit složitou kovovou konstrukcí. Právě náročná projekční příprava tohoto
konstrukčního prvku způsobila částečné zdržení průběhu realizace přestavby radnice.
Nyní jsou však již práce opět v plném proudu.
Jsme si vědomi toho, že probíhající stavební práce komplikují přístup do již dokončených
prostor kanceláří městského úřadu. Nehledě na složité pracovní podmínky zaměstnanců
úřadu. Avšak musíme to všichni ještě pár měsíců vydržet a snad již v první polovině
příštího roku bude vše hotové a náročná investiční akce přestavby radnice bude zdárně
dokončena.

°
FOTOGALERIE Z MAŠKARNÍHO PRUVODU

strážovské náměstí
a koupaliště
28. srpna 2021
MASEK BYLO MÉNĚ, NEŽ JICH CHODÍVÁ V ZIMĚ,
ALE I TAK SI TO VŠICHNI NÁRAMNĚ UŽILI

DOMINIK SLOUKA ZE STRÁŽOVA
U ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA

Na naši otázku z minulého kola soutěže
odpovědělo správně sedm čtenářů.
Uvedená nemovitost stojí v Zahorčicích, má čp. 32 a po chalupě se tam
říká „u Bendů“, dnes tam bydlí Dana
Vítovcová s rodinou. Ze správných
odpovědí byla vylosována výherkyně –
Jitka Chvalová 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.

CELKEM SE AKCE ZÚČASTNILO
PŘES 100 MASEK

VYSTOUPENÍ KOVBOJE
JIMMYHO BYLO PŘÍJEMNÝM
ZPESTŘENÍM

-------------------------------------------------------------------------------------SOUTĚŽNÍ KUPÓN (OBČASNÍK Č. 93)
Uvedená nemovitost stojí v ..................................
ZÁBAVA TRVALA DO
POZDNÍCH NOČNÍCH HODIN

JAKO VŽDY PŘI STRÁŽOVSKÉM MAŠKARNÍM
PRŮVODU PŘIŠLY MASKY VŠECH GENERACÍ

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

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

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

ZIMNÍ VEČERY NA CESTÁCH PO SVĚTĚ
Již loni na podzim jsme chtěli pokračovat s oblíbeným
cyklem cestovatelských přednášek. Do všeho však
zasáhla koronavirová epidemie a všechny plánované
akce jsme museli zrušit. Letos snad bude líp a my
budeme moci opět jedenkrát za čtrnáct dnů v sále
hostince nad obchodem COOP TUTY uspořádat
veřejné besedy. Program bude velice pestrý a máme
se jistě na co těšit. Na úvod nás uznávaný lesnický
expert zavede do tropických jihoamerických lesů. Na
konci října k nám pak 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 vícekrát plánovaná a vždy 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.
středa 13. října 2021 od 18.00 hod.
Ing. Hubert Čížek CSc. – Letem světem očima lesníka
středa 27. října 2021 od 18.00 hod.
Václav Touš – Na babetě napříč Vietnamem
středa 10. listopadu 2021 od 18.00 hod.
Václava Jandečková – Falešné hranice
středa 24. listopadu 2021 od 18.00 hod.
Ing. Vlastimil Soušek – Zážitky z cest do Izraele

Vážení spoluobčané!
Známé pořekadlo praví, že větru ani dešti
neporučíš. To jsme si všichni uvědomili v průběhu letošního strážovského letního maškarního průvodu. Již od počátku jara jsme
společně s nájemcem místního koupaliště a strážovskými hasiči připravovali tuto
prázdninovou veselici. Všichni jsme se snažili, aby to byla akce pěkná a aby se všichni
zúčastnění dobře bavili a náramně si užili poslední prázdninovou sobotu. Předpověď
počasí sice nebyla růžová, ale všichni jsme stále doufali, že to vyjde. Na náměstí na
chvilku vysvitlo dokonce sluníčko, které však po pár minutách vystřídal pravý letní
šumavský liják. Na průvod sice nepršelo, ale zlověstné mraky neslibovaly nic příjemného.
Na koupališti jsme se všichni topili v bahně a přichystané pouťové atrakce si děti kvůli
všudypřítomné vodě také moc neužily. Vyhráli ti, kteří se řádně připravili a přišli
v gumácích. Všichni to naštěstí brali sportovně, vodu v botách a bahno na kalhotách
neřešili, a tak vše nakonec proběhlo v pohodě. Kdyby však bývalo svítilo sluníčko, bylo by
to o něčem jiném a lidí i masek by bylo zcela jistě přišlo více.
Je to však bohužel úděl letních venkovních akcí. Své by o tom jistě mohli povídat také
organizátoři kulturního léta na hradě Opálka, kdy dvěma posledním koncertům nepřálo
počasí, což se významně podepsalo na účasti.
Pravdou je, že vše pořádané venku vždy stojí a padá v souvislosti s počasím. Stačí jeden
propršený den a desítky hodin plánů a příprav sebelépe vymyšlené akce jdou vniveč…
Na druhou stranu je nutno poznamenat, že letošní deštivé léto příroda potřebovala. Po pár
extrémně suchých rocích konečně přišla do našich lesů vláha a snad letošní léto také
zastaví kulminující kůrovcovou kalamitu. Vždyť díky ní lesy v našem okolí chřadly
a některé lokality se proměnily v jednu velikou paseku. Stejně tak to bylo s vodními zdroji,
kdy jsme letos po dlouhém čase nemuseli řešit akutní nedostatek pitné vody v žádné naší
místní části, kde město provozuje vodovody.
Na závěr si musíme přiznat, že počasí je naštěstí jedna z posledních věcí, kterou se nám
lidem nepodařilo podmanit. A je to zcela určitě správně!
Ing. Josef Rousek

NA STAVEBNÍCH PARCELÁCH BĚŽÍ VŠE DLE PLÁNU
Stanislav Kalivoda nabízí odborné konzultace
každou středu odpoledne na MěÚ Strážov.
tel: 737 165 987, e-mail: stanislav.kalivoda@generaliceska.cz
Firma BG Karolina k.s., se sídlem v Datelově,
příjme zaměstnance – traktoristu. Bližší informace podá
Ing. Jan Kučera na tel. č. 721 261 021.

I přes nepříznivé klimatické vlivy a dlouhotrvající deště probíhá příprava zasíťování stavebních
pozemků nad cestou k Rovné dle plánu. Nyní jsou dokončovány pokládky všech sítí
a v horizontu několika dnů se začne s pokládáním obrubníků. Finální asfaltování komunikací
by mělo proběhnout na přelomu října a listopadu. To by již měli jednotliví zájemci o stavební
parcely mít své budoucí pozemky pro stavbu rodinných domů vybrané. Výběr a přidělování
parcel probíhá dle pořadí přihlášení jednotlivých zájemců. A když to vše půjde hladce a dle
předpokladů, začnou již v příštím roce v této lokalitě vyrůstat nové domky. V souvislosti
s probíhajícími stavebními pracemi se omlouváme občanům Rovné, že přístup ze Strážova
bývá občas komplikovaný. Stavba se však přímo dotýká této místní komunikace a jinak to
bohužel nejde.

HRAD OPÁLKA PŘES LÉTO OŽIL KULTURNÍMI AKCEMI

RYTÍŘI SI NOVÉ KOLBIŠTĚ
MOC POCHVALOVALI
A URČITĚ SE SEM BRZY
VRÁTÍ

Takové bohaté pouťové oslavy Opálka asi ještě nikdy
v historii nezažila. Úžasného programu, který
připravila majitelka opáleckého hradu Marcela
Radlingerová ve spolupráci s místními hasiči
a dalšími dobrovolníky se letos zúčastnilo okolo tisíce
lidí. Odpoledne na zbrusu novém kolbišti řádili rytíři
na koních. Nefalšované rytířské souboje měly u diváků
obrovský ohlas. Večer pak k tanci i poslechu zahrály
kapely Gnomus, Coda a Whitesnake revival.
Dalším dvěma koncertům (Slza a AC/DC Tribute) sice
nepřálo počasí, ale i přesto si diváci do hradního areálu
svoji cestu našli a jistě nelitovali.
Opálka pak měla svoji další premiéru třetí srpnovou
sobotu. Před kapličkou se tam totiž konala historicky
první svatba. Nádherně vyzdobený prostor se siluetou
středověkého hradu v pozadí jistě v budoucnu přiláká
další svatební páry.
A na příští rok chystá opálecká „hradní paní“ další
akce. Na Opálce to začíná žít, a to je dobře, moc
dobře!

7. PRACOVNÍ SLAVNOSTI
ZAKONČENÍ SEZÓNY NA HRADĚ OPÁLKA
sobota 18. září 2021

od 9.00 hod. - brigáda s občerstvením
od 19.30 hod. - noční prohlídky hradu a sklepů při svíčkách
od 21.00 hod. - kapela Fiasko
od 22.30 hod. - kapela Last Moment

Večerní program bude probíhat u mnoha ohnišť před pódiem, abychom vytvořili
zcela novou atmosféru.
Pro brigádníky celý den zajištěno občerstvení zdarma a vstup na večerní program.
Večerní program - vstup 100 Kč.
Strážovští nohejbaloví nadšenci pořádají
v sobotu 18. září 2021 na zdejším koupališti
první ročník nohejbalového turnaje trojic.
Turnaj začíná v 9.30 hod.,
přičemž registrace hráčů je od 8.30 hod.

Vedoucí školní jídelny: Markéta Fürbacherová
Vedoucí kuchařka: Štěpánka Mundlová
Kuchařka: Dana Šosová
Pomocná kuchařka: Radka Chalušová

✓ Poděkování
Děkujeme firmě pana Václava Beneše a Miroslava Bulína, panu Šnejdarovi, panu Váchovi
a Kolrosovi za provedené práce. Ing. Janu Adamcovi za vedení webových stránek a za
odvedenou práci při rekonstrukci počítačové učebny.

✓ Základní škola a školní družina
Základní školu a školní družinu
v tomto školním roce navštěvují žáci
ze Strážova a okolních vesnic, z Běšin,
Kozí, Čachrova, Březí.
Přivítali jsme 18 prvňáčků, které
povede paní učitelka Mgr. Hana
Kalivodová.

✓ Školní družina
V novém školním roce jsou otevřena
dvě oddělení, navštěvovat je bude
kolem 40 účastníků zájmového
vzdělávání.
Došlo
k prodloužení
provozní doby.
oddělení 1., 3. roč. – p. Jitka Jiříková
oddělení 2., 4., 5. roč. – p. Petra
Tomanová
Provozní doba ŠD od 6.30 – 7.35 h,
11.25 – 16.00 h
Pedagogičtí zaměstnanci ŠD: Jitka
Jiříková, Petra Tomanová

✓ Zájmové útvary
Vzhledem k epidemiologické situaci
a Manuálu MŠMT nebudou zatím
zájmové útvary organizovány.

✓ Projekty

HELENKA LANKUSOVÁ ZE ZAHORČIC
PO CELÉ PRÁZDNINY STŘEŽILA KLÍČ
OD ŠKOLY, KTERÝ DOSTALI PRVŇÁČCI
OD DEVÁŤÁKŮ

„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

STRÁŽOVSKÁ POUŤ ̶ 11. A 12. ZÁŘÍ 2021
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 toalety budou umístěny v parčíku pod nákupním střediskem.

✓ 1. 9. 2021 začal nový školní rok 2021/2022
V tomto školním roce předpokládáme, že zahájíme se 149 žáky v ZŠ (dva žáci plní
povinnou školní docházku v zahraničí). Těší nás, že se po koronavirové pauze otevřely
školy, i když musíme dodržovat určitá hygienická pravidla a omezení v aktivitách.
Během prázdnin jsme provedli instalaci termohlavic u radiátorů v budově II. stupně,
doufáme v úsporu plynu. Příští rok tuto akci plánujeme pro budovu I. stupně. Vybílily se
celkem tři učebny. V MŠ se renovovaly židličky. Do II. oddělení ŠD pořídíme nové stoly
a židle. Děkujeme zřizovateli za poskytnuté finanční prostředky.

✓ Složení pedagogického sboru:
I. tř. – Mgr. Hana Kalivodová
II. tř. – Mgr. Marie Kašová, asistent pedagoga: Martina Nováková, Jiřina Huspeková
III. tř. (3., 5. roč.) – Mgr. Simona Hlomová, asistent pedagoga: Jana Skalová
IV. tř. – Mgr. Josef Baštář, asistent pedagoga: Radka Denková
VI. tř. – Mgr. Jana Pangerlová
VII. tř. – Mgr. Hana Bělová, asistent pedagoga: Mgr. Helena Baštářová
VIII. tř. – Mgr. Lubomír Hofman, asistent pedagoga: Marcela Matějková
IX. tř. – Mgr. Hana Ulrychová, asistent pedagoga: Petra Tomanová
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, Ilona Truhlářová, Marie Sádlíková

➔ Tradičně 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.
➔ Strážovští zahrádkáři představí svoji letošní úrodu na výstavě ovoce, zeleniny a květin,
která se letos uskuteční v prostorách hasičské zbrojnice. Otevřena bude v neděli od 10.00 do
17.00 hod.
➔ Na kurtech u sokolovny pořádá v sobotu od 8.30 hod. TJ Sokol Strážov tradiční
volejbalový turnaj smíšených družstev s názvem Burčák open. Přijďte se podívat a ochutnat
lahodný burčák a kvalitní moravská vína s možností jejich prodeje. Zajištěno bude také další
občerstvení. Od 17.00 hod. pak u sokolovny vystoupí oblíbená 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 „Pošumavská muzika“. Přijďte
posedět a poslechnout si vystoupení této dechové kapely, která má za sebou již několik
nahrávek pro Český rozhlas v Plzni a celou řadu nejrůznějších vystoupení na území celých
západních Čech. 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. Starší
žáci zde budou v neděli od 10.00 hod. hostit své vrstevníky z lubského „béčka“. Muži se pak
v neděli od 14.00 hod. utkají s týmem Sokola Mochtín „B“.

✓ Mateřská škola
V novém školním roce je v MŠ přihlášeno 37 dětí a od ledna se počet zvýší ještě o 4 děti.
Došlo ke změně provozní doby MŠ od 6.30 – 16.30 h.
Složení pedagogického sboru:
I. oddělení – vedoucí učitelka Zdeňka Kopecká, Irena Vaňkátová, DiS.
II. oddělení – Hana Homolková, Martina Fialová
Provozní zaměstnanci – Milena Potužáková, Stanislav Plincelner

✓ Školní jídelna
Ve školní jídelně se pořizuje nové vybavení kuchyně, úprava prostor a nábytek do školní
jídelny, vše díky získané dotaci. Též nás těší navýšení cizích strávníků, ale naopak se
obáváme navyšování cen potravin, které zřejmě může vést ke zdražování obědů.

JEDNA ARCHIVNÍ VZPOMÍNKA NA STRÁŽOVSKOU POUŤ V ROCE 1972. TI, KTEŘÍ SE
TENKRÁT HOUPALI NA HOUPAČKÁCH, SEM UŽ DNESKA VODÍ SVOJE VNOUČATA.

❖ Také letos čekaly na diváky
ve strážovském letním kině
tři české filmové komedie.
Akci pořádalo město ve spolupráci s místním fotbalovým klubem, který poskytl
zázemí a zajistil občerstvení pro diváky. Sponzorem strážovského letního kina se také
pro letošek stala firma RUMPOLD-P s.r.o., takže nemalé autorské poplatky za půjčení
filmů nezatížily rozpočet města. Vzhledem k zájmu diváků budeme příští léto v tradici
strážovského kina určitě pokračovat.
❖ Na konci srpna nás místní fotbalový nadšenec a sekretář okresního fotbalového svazu
Miroslav Sedlmaier upozornil na velice zajímavý okamžik. Na čele všech okresních
přeborů totiž v tento okamžik figurovaly týmy SK Kovodružstva Strážov. Takové
příjemné chvilky jistě neuniknou zápisu do historie tohoto klubu. Ať již dopadnou
konečné tabulky po skončení soutěžního ročníku jakkoliv, jedná se o velmi kuriózní
situaci, kterou nelze vymazat! Když nic jiného, pak to má povzbudivý význam nejen
pro příznivce klubu, ale hlavně pro funkcionáře, kteří se o chod klubu starají.
❖ V úterý 24. srpna bylo ve spolupráci Klatovské nemocnice a.s. a Města Strážov
uspořádáno očkování zájemců vakcínou proti onemocnění COVID-19 přímo ve
Strážově. Zdravotníci očkovali jednodávkovou vakcínou Janssen od firmy Johnson
& Johnson. Jako zázemí bylo využito bývalé ordinace praktického lékaře. Téměř třicet
přihlášených zájemců si pochvalovalo hlavně to, že nemuseli nikam cestovat
a mohli se očkování podrobit přímo v místě svého bydliště. Pro zajímavost uvádíme,
že k 1. září letošního roku je ve Strážově proti koronaviru naočkováno 57 % obyvatel,
přičemž v rizikové kategorii 60 let a výše se očkovat u nás nechalo 75 %.
Celorepublikově je tento poměr o zhruba deset procentních bodů vyšší.
❖ Stejně jako strážovští turisté není ani zdejší motorkářský gang žádným oficiálním
spolkem, přesto obě tato uskupení vykazují bohatou činnost. Letos podnikli
motocykloví nadšenci několik zajímavých jednodenních výjezdů a dvakrát se vydali
dokonce na dvoudenní poznávací výjezd. Na začátku srpna společně projeli křížem
krážem Krušné hory a o měsíc později se vydali na poznávání jižních Čech.

JÁDRO STRÁŽOVSKÉHO MOTORKÁŘSKÉHO GANGU

a říkám mu, ať tomu věří a že se mu to může splnit. Já jsem byla v klubu, zajímala jsem se
o to a dostala jsem návrh, zda bych nepomohla s extraligou v Plzni. Shánět peníze, starat
se o hráče, o marketing a takové věci. Tak jsem na rok odběhla do extraligy mužů. Zkoušela
jsem nové možnosti, chtěli jsme spojit plzeňský hokej, fotbal a házenou dohromady,
spolupracovali jsme s fakultní nemocnicí. Klukům se to líbilo, protože najednou ti házenkáři,
kteří mají dvoufázové tréninky, pořád jenom makají a občas se sejdou s novináři, navštívili
děti na onkologii v Plzni nebo se účastnili benefičního běhu a myslím si, že jim to prospělo.
A pak když bylo play off, tak jsme naplnili halu, která nikdy takhle naplněná nebyla. Bylo to
i díky tomu, že jsme se snažili do veřejnosti víc proniknout, protože extraliga házené je pro
spoustu lidí velmi nezajímavý sport. Pochopí ho, až když se v něm pohybují a zjistí, že ten
sport je strašně tvrdý, ale nemá tu prezentaci a podporu jako hokej nebo fotbal, kam se hrnou
miliony. Bylo to fajn, zažili jsme spoustu věcí, byli jsme mistři, plná hala, byl to pro ně
nezapomenutelný zážitek a zapojila jsem je i do dobročinné činnosti, což k tomu taky patří.
Takže jste vlastně vyzkoušela shánění zdrojů – fundraising – v úplně jiném oboru a teď
se to hodí.
Jo, všechno se hodí. I na těch památkách můžu vymýšlet různé akce, kde se vybírají nějaké
peníze, nebo se něco kupuje přímo pro osobu, která to potřebuje. Takže památka může sloužit
ještě další dobré věci. Máte vyhlédnutou nějakou další památku? Teď jsem chtěla koupit
kostel. Zaujalo mě, že je na prodej kostel, ale byl bohužel hodně daleko. Abych to dobře
zvládla, musím mít ty památky v dosahu, nejvíc hodinu cesty. Já si ale nemůžu dovolit
investovat peníze do něčeho nového, protože je potřebuju na opravy Nepomuku a Opálky. Na
Opálce jsme teď zrekonstruovali kovárnu, opravujeme kapličku svaté Anny, stavíme pódium,
protože jsme si vyzkoušeli, že jsou tam úžasné koncerty. Loni poprvé jsme tam udělali pouť,
měli jsme kapelu, je tam krásná akustika a lidi se tam cítí dobře.
Jak vám do toho zasáhla pandemie?
Zasáhla tak, že nemůžu vydělávat peníze, ty vlastní zdroje, které potřebuju. Co se týče dotací,
tak to probíhá pořád dál, ještě není rozhodnutý kraj, ale z Programu záchrany
architektonického dědictví mi přišlo, že pokračujeme, ORP už taky ví, co bude, tam to
pandemie nenarušila. Měli bychom splnit závazky, co jsme si na tenhle rok dali.
A teď mi řekněte, když toho máte až nad hlavu, jak nabíráte energii.
Tu vždycky nějak najdu, protože v práci hodně používám hlavu, neustále vymýšlím, jak něco
udělat, a pak jedu na tu památku, vezmu si rukavice a likviduju nepořádek, který tam je, a ta
fyzická práce je restart mozku. A naopak zase ta psychická práce je restart toho fyzicky
unaveného těla. My ani moc nejezdíme na dovolené. Když už jedeme, tak to je stejně
cestování po památkách, různé treky, u moře se neválíme a ani to nepotřebuju. A já svým
způsobem relaxuju i u toho studia. Čím dál víc čtu, udržuje mě to v dobré náladě. Moje
knihovna se teď obrovsky rozrostla. Líbí se mi historické romány a detektivky. A od té doby,
co studuju archeologii, tak se mi líbí i některé vědecké články.
Co byste na závěr vzkázala čtenářům?
Nebojte se toho a chraňte. Protože památky, které tady ještě jsou, tu můžou být další stovky
let, ale jestliže je nezachráníme teď, tak už je nikdo neobnoví. A kdybyste potřebovali cokoliv
ohledně obnovy památek vědět, můžete se na mě obrátit jako na soukromého vlastníka a laika,
protože jsem pořád laik. Ráda odpovím na otázky, na které budu znát odpověď. A buďte
optimističtí.
Děkuji za rozhovor!

s tvýma známkama?“ A odradila mě takovým způsobem, že jsem si řekla: „Tak já asi nemůžu
jít, když nejsem jedničkář, já holt budu pracovat.“ Tak jsem pracovala, postupně jsem
siudělala svoje kuchyňské studio, pak interiérové a teď navrhuju interiéry jenom na základě
doporučení. Věnuju se i stavební činnosti, ale ne památkové, stavím rodinné domy. Také se
zabývám vánoční výzdobou, je to další odvětví, které ve firmě mám, jezdím dělat výzdoby do
hotelů, do Varů, do Mariánek.
Jak sháníte na památky peníze?
Hledám. Pravdou je, že když jsem koupila v roce 2018 Opálku, byla hodně zadlužená. Šla
jsem do rizika, že vyplatím exekuce, a čekala jsem měsíc, jestli tam nepřistanou další. To jsem
se modlila ke svatému Antoníčkovi každý den, každý den jsem kontrolovala katastr a říkala
jsem si, jestli to mám mít, tak to určitě bude moje. Pak přijdete na ty památkáře, oni si vás
zapíšou, že máte Opálku a Nepomuk, protože jsem řešila Opálku a v mezidobí dokoupila ještě
Nepomuk, dívají se na vás – je to blázen, nebo milionář, nebo co vlastně. A vy jim musíte
dokázat, že to myslíte vážně. Když jim ale ukážete, že ty opravy fungují, dají vám důvěru
a pomůžou vám hledat cesty. Nejdřív jsme zkoušeli havarijní programy, ale na Opálku jsme
neměli šanci. Obešleme vždycky kraj, obec s rozšířenou působností, tady už čerpáme dotace
dva roky a na další rok už máme všechno připraveno. Zkoušela jsem i Norské fondy, které ale
ve finále nevyhlásili. Dotace jsou vždycky určené na něco a to je právě problém, protože
někdy vlastně musím tu památku přizpůsobit té dotaci. Ale proč bych měla dávat památce
jinou funkci, když vím, k čemu má sloužit. Každý rok nacházím postupně nové a nové
možnosti, těch možností je spousta, člověk se jenom potřebuje v tom orientovat a naučit se to.
A já jsem zásadně proti tomu využívat agentury, které žádosti o dotace zpracovávají, a pak
jim platit provize z těch dotací, takže se učím a zkouším to sama. Myslím si, že odvážným
štěstí přeje. Přemýšlela jsem o tom, že spousta soukromých vlastníků památek o těch
možnostech neví a nemá to kde zjistit. Nějaké informace jsou na internetových stránkách, ale
není to vysvětleno laické veřejnosti. Neexistuje návod – jsi vlastníkem památky, tady máš
soupis jak, kde, co můžeš žádat. Oni mají problémy i s památkovou péčí. Všichni řeknou:
„Pročtěte si internetové stránky, máme to v manuálech, máme to v metodice.“ Já to čtu docela
hodně, už se dokonce vyznám i ve stavebně historickém průzkumu, který jsem musela číst asi
desetkrát, a i tak je to pro mě složité. Je to škoda a bylo by fajn na tohle se zaměřit a pořádat
tady různé akce, aby lidé, kteří vlastní památku, byli obeznámeni s tím, co je čeká a jaké mají
možnosti, protože nikdy se to nedozví kompletně.
Co na to říká rodina, že opravujete památky?
Já žiju se svými dětmi už dvanáct, možná třináct let sama, takže rodina jsem já a moji synové,
kterým bude 16 a 13 let. Žijí v tom, že rozhovory u nás doma, to je historie, archeologie, který
víkend budeme na Nepomuku, který víkend budeme na Opálce, co zrovna teď musíme
vyklidit, že budou veřejné brigády, že musí pomáhat tady a tady. Nevím, jestli je tím
nezničím, ale každopádně oni jsou pro. Rozhodujeme jenom my, trávíme čas na památkách,
doma v Plzni moc času netrávíme. Mám obrovské štěstí, že mám děti, které se mnou dělají
všechno, co dělám já. Do budoucna by to mohlo prospět i dané věci. Začínají k tomu mít cit,
už chápou, že se to musí chránit. Uvidíme, starší syn teď šel na řemeslo, na uměleckořemeslné
zpracování kovů do Oselec. Řekl: „Mami, řemeslo je důležitá věc pro opravu památek.“
Takže jsem ráda. Druhý bude házenkář, to je jasné.
Zaznamenala jsem, že jste se taky zabývala házenou.
Měla jsem období, kdy jsem ve své práci docela vyhořela, ono vymýšlet interiéry a vizualizace
x let je dost náročné na mozek. A tenkrát obě moje děti hrály házenou. Starší už ji nehraje, ale
mladší pořád má ten sen, že z něho bude extraligový nebo bundesligový hráč. Já ho nechávám

ÚSPĚCHY MLADÝCH MYSLIVCŮ A PŘÍRODOVĚDCŮ
NA NÁRODNÍ ÚROVNI
Vzhledem k přetrvávajícím protinákazovým opatřením byl provoz mysliveckého a přírodovědného
kroužku přerušen. Nemohlo být ani pořádáno
okresní kolo dětmi oblíbené soutěže „O zlatou srnčí
trofej“. V období prázdnin již však mohlo být
uskutečněno národní kolo této soutěže, tentokrát
konané jako jubilejní 50. ročník ve vzdáleném
Lopeníku v okrese Uherské Hradiště. Této
příležitosti opět využila z našeho kroužku Julie
Denková, která se umístila na velice pěkném
čtvrtém místě v kategorii B. Tímto blahopřejeme
k umístění a děkujeme za vynikající reprezentaci
našeho strážovského kroužku i okresu Klatovy.
V kategorii A z našeho okresu soutěžily další dvě
děti – nejvyššího úspěchu dosáhl Jakub Sádlík
z Chotěšova, který zvítězil, což je patrně historický
úspěch klatovských účastníků této soutěže.
Aleš Potužák

JULIE DENKOVÁ, ÚSPĚŠNÁ
REPREZENTANTKA
STRÁŽOVSKÉ MYSLIVOSTI

LETNÍCH AKCÍ NEBYLO MNOHO, ALE VYDAŘILY SE
Na letošním létě bylo vidět, že pořádání tradičních akcí se rozbíhá sice pomaleji, ale vše se
snad již příští rok vrátí do normálu.
Tradičně se ve Strážově na začátku srpna sešli vyznavači silových disciplín v rámci
skotských neboli horalských her. 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. Do Strážova se jako tradičně na tento závod sjeli nejlepší borci z celé
České republiky.
Divadelní spolek Máj ze Kdyně vystoupil v sobotu 7. srpna na koupališti ve Strážově
s divadelní komedií "Sexem ke štěstí". Ten večer však bohužel nevládlo úplně ideální
počasí a déšť představení hodně narušil.
Svoje premiérové vystoupení měla na koupališti také studentská kapela z Klatov s názvem
„Øut Of Context“. Posluchači se zde rekrutovali zejména z rodinných příslušníků,
kamarádů a spolužáků členů kapely, avšak je nutno konstatovat, že vystoupení bylo
úžasné a o kapele s tímto názvem zcela jistě ještě uslyšíme.
Kulturou do jisté míry byla i technoparty, která se konala během prvního srpnového
víkendu v areálu bývalého tankového cvičiště pod Klenovou. Avšak myslím, že hlasitá
hudba většinu z nás spíše obtěžovala a nepřinášela pražádný kulturní zážitek…

HASIČI PŘEDSTAVILI NOVÝ OBČERSTVOVACÍ VŮZ
Svoji premiéru si během
letních měsíců odbyl nový
pojízdný bar a občerstvovací
stanice, kterou si místní hasiči
vlastními silami vybudovali.
Opravdu reprezentativní stánek s občerstvením na kolech
má v sobě mnoho vychytávek
a jeho výhodou bude skutečnost, že může své služby poskytovat na různých místech
v našem správním území při
EXTERIÉR VOZU S NOVOU PLACHTOU
právě probíhajících kulturních
i sportovních akcích. Předpremiéru si vůz odbyl při skotských hrách a ostrý provoz si pak
hasiči vyzkoušeli při letním maškarním průvodu.

INTERIÉR VOZU NABÍZÍ PLNÝ KOMFORT PRO OBSLUHU I ZÁKAZNÍKY

NĚKOLIK KRÁTKÝCH ZPRÁV ZE STRÁŽOVSK A
✓ Klub seniorů se letos poprvé sejde ve středu 15. září. Až poté bude zároveň sestaven
konkrétní program jednotlivých setkání. Pravidelné předvánoční setkání v sokolovně je
letos plánováno na 23. listopadu.
✓ Na začátku října se uskuteční v celé České republice volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. Volby konkrétně proběhnou ve dnech 8. a 9. října 2021.
V pátek budou volební místnosti otevřené od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu pak od 8.00
do 14.00 hodin. Vzhledem k probíhající rekonstrukci suterénu radnice bude tentokrát
volební místnost umístěna v objektu bývalé spořitelny.
✓ Český zahrádkářský svaz Strážov zahájí již zanedlouho letošní moštování ovoce ve
své moštárně v suterénu zdravotního střediska. Moštovat se bude: od 25. 9. a dále
každých 14 dnů dle zájmu veřejnosti – vždy od 8.00 hod. Zájemci, hlaste se u paní Aleny
Preslové na tel: 373 720 221 nebo 724 281 787.

protože když bych to chtěla dát na Opálce do stavu, jaký bych si představovala, je na to
rozpočet 250 milionů. Ty peníze samozřejmě nemám, ale pravdou je, že jsme se dostali do
Programu záchrany architektonického dědictví, což je skvělé. Když neděláme chyby, tak nám
každý rok pomáhá Ministerstvo kultury. A teď jsem se dívala, že na rok 2021–27 budou
vyhlášeny nové dotace na příhraničí s Bavorskem, tak bychom možná mohli čerpat i tam.
Co na Opálce tedy bude?
Chtěla bych tam udělat centrum pro školy, aby tam mohly jezdit a aby se tam část dějepisu
vyučovala prakticky. Myslím si, že dějepis nepochopí, jakmile nejsou přítomny v té době,
nevidí a neosahají si to. Taky bych tam chtěla dělat kongresy o památkách zaměřené více pro
laickou veřejnost
Mají Nepomuk a Opálka něco společného?
Mají a já bych je chtěla propojit. Jednou z významných osobností, která žila na Zelené Hoře,
byl Zdeněk ze Šternberka. Sestra jeho ženy pobývala dlouho na Opálce a Zdeněk ze
Šternberka tam často jezdil, takže to je taková zvláštní spojitost. Chtěla bych zpopularizovat
historii pro lidi, aby je to zajímalo. My sice máme o nějakém místě sepsané, co se tam stalo,
ale nemáme návaznost na další okruhy a památky. Budoucnost je spojit tahle dvě centra
dohromady, myslím si, že by to mělo význam.
Zmínila jste se, že jste začala studovat archeologii. Jak jste se k tomu dostala?
Neustále mě varovali, že dělám něco nezákonného, když jsem třeba někde rovnala povrch
nebo odklízela nepořádek, který tam byl několik let složený. Pořád mě upozorňovali: „Tohle
nesmíte, to ničíte.“ A já si říkala: „Co ničím, proč to ničím?“ Zjistila jsem, že dokud
nepochopím památkovou péči a archeologii a nepochopím, co vlastně ničím, tak nemám
argumenty na to, abych mohla vést dialog s Národním památkovým ústavem. Tak jsem si
řekla, že to snad budu muset jít vystudovat. Rozhodovala jsem se, jestli historii, nebo
archeologii, nakonec jsem usoudila, že potřebuju spíš archeologii. Šla jsem na fakultu – to mi
bylo 46 – a ptala se: „Potřebovala bych studovat, pracuju víc než osm hodin denně, mám dvě
děti, opravuju památky, nemáte dálkové studium?“ Měli jen denní a ten profesor, se kterým si
ze sebe děláme srandu do dneška, mi povídal: „No, mladá paní a nechcete si počkat na
archeologii třetího věku?“ A já jsem mu řekla: „Vy jste sprostej. To už budu studovat další
jiné obory.“ Nicméně jsem se tam přihlásila a hlavní důvod byl, abych to pochopila.
Dává vám studium, co jste hledala?
Je to zajímavé, jak se mi postupně mění pohled na ochranu památek a na archeology, které
jsem vždycky měla za ty, co brzdí stavby, třeba i úmyslně, měla jsem to i tak. A najednou
zjišťuji, že je to úplně jinak, akorát veřejnosti se to nevysvětlí. A tohle všechno mi ta škola
otevřela. Teď jsem za to ráda, doufám, že když to půjde dobře, v padesáti dostuduju. Chtěla
bych k tomu dodat, že když jsem laik, který opravuje památky, tak je to málo, ale možná, že
tím studiem přijdu na to, jak do toho víc zapojit veřejnost. I to je důvod, proč tam jsem.
Nedělám to kvůli tomu, že bych se tím živila. To asi v dnešní době ani nejde, protože
archeologové jsou nejmíň placení vědci vůbec.
Co jste vystudovala původně?
Mám střední ekonomickou školu. Pak jsem dlouho dělala s architekty, kteří se podíleli i na
Tančícím domě, připravovali jsme veletrhy. Ti mě zásadně ovlivnili, naučili mě spoustu věcí.
Já jsem chtěla studovat vysokou školu už tenkrát, někdy v pětadvaceti, když už jsem
pracovala asi sedm let, chtěla jsem jít na architekturu. Zašla jsem si pro informace na střední
školu a ta paní učitelka mi říkala: „No to nemůžeš myslet vážně, ty chceš jít na vysokou školu,

MÍSTO KUPOVÁNÍ BOT SI OPRAVUJU PAMÁTKY
rozhovor s Marcelou Radlingerovou, majitelkou hradu Opálka
V červnovém vydání Nepomuckých novin
vyšel velice zajímavý rozhovor s Marcelou
Radlingerovou. Majitelka opáleckého hradu zde velmi zajímavě a poutavě přibližuje
své plány při záchraně této památky.
S laskavým svolením autorky rozhovoru Hany Staňkové - vám můžeme na stránkách
našeho zpravodaje tento obsáhlý rozhovor
taktéž zprostředkovat.
Proč kupujete a opravujete památkové
objekty?
Jako podnikatelka moc dobře vím, že
zbohatnout na památkách nelze. Dívám se
na to z několika pohledů. Jako občanka
České republiky, která miluje historii, a tak
se snaží něco obnovit, protože je to krásné.
Jako studentka archeologie chápu, co jsem
dřív nechápala, proč tady je památková
péče a co chrání i důležitost archeologických výzkumů. A jako majitelka firmy zase
rozumím tomu, že když se památka opraví,
není to konec, ale začátek. A že musím
MAJITELKA OPÁLECKÉHO HRADU
vymyslet nějaký projekt, který tu památku
MARCELA RADLINGEROVÁ
udrží dalších sto let. Někteří lidé opravují
památky, protože tam chtějí žít, mají to v zásadě jako rodinný dům. To je fajn, ale je spousta
památek, v nichž se bydlet nedá – a svým způsobem by měly patřit veřejnosti. A tak je třeba
mít plán, který by vydělal peníze, které by stačily alespoň na to, že se bude ta památka
udržovat, vytápět a zajistí se její základní provoz. A já se zaobírám tím vším a baví mě to.
Vím, že jste od roku 2018 majitelkou historického domu U Lípy v Nepomuku, ale to není
váš jediný památkový objekt, vlastníte také tvrz nebo hrad Opálka. Povězte mi o něm.
Opálka byla první a velmi komplikovaná. Byla to láska na první pohled. Já mám asi na čele
napsáno: „Vlastníte-li památku, kterou nikdo nechce a která hodně chátrá a vypadá, že už
spadne, nabídněte to Radlingerové.“ Opálka je neuvěřitelné místo, kvůli němu jsem šla
i studovat archeologii. Je vedená jako tvrz, jako zámek, někdy jako hrad. Teď se nám podařilo
shromáždit důkazy o tom, že to zřejmě byl hrad, nebo spíš malý hrádek. Má veliký poplužní
dvůr, je to obrovský uzavřený areál na čtyřech hektarech. Patřilo k tomu hodně pozemků,
které ale předchozí majitelé rozprodali, když jim to vrátili v restituci. Lidé se mě ptají, jestli
tam chci bydlet. Nechci, protože na hradě nebude vytápění ani osvětlení. Ten hrad bude
opravený pro veřejnost. Pořádáme tam veřejné brigády, už jich proběhlo asi pět. Na té první se
sešlo sto lidí. Potom samozřejmě už to bylo slabší, ale vždycky kolem šedesáti lidí se tam
sejde a moc si to tam užijeme. Všichni pracují, pak si sedneme, občerstvíme se, pokecáme
a navazujeme tam takové to přátelství, které dneska za počítačem mizí. Jsem úplný blázen,

VYNIKAJÍCÍ MLADÝ ČTYŘKOLKÁŘ BYDLÍ V LUKAVICI
Strážov se tak trochu stává líhní
úspěšných
mladých
jezdců
na
čtyřkolkách. Před lety jsme psali
o výsledcích Sáry Faustové ze
Strážova, na ni pak navázal Vojta
Vítovec ze Zahorčic a třetím úspěšným
závodníkem v této motoristické kategorii je Jan Potužník z Lukavice. Tento
čtrnáctiletý žák strážovské základní
školy se úspěšně již několik let zapisuje
do výsledkových listin závodů na
čtyřkolkách v širokém okolí.
Na své první čtyřkolce se Honzík
začal prohánět na zahradě již ve svých
pěti letech. V současné době je
členem Pičín Quad Racing Teamu
a závodí nyní na stroji Yamaha 250
ČTRNÁCTILETÝ JAN POTUŽNÍK
speciál. Na příští sezónu už má však
Z LUKAVICE SBÍRÁ JEDEN POHÁR
v
záloze novou a silnější čtyřkolku
ZA DRUHÝM
Yamaha YFZ 450.
Mladík z Lukavice sbírá jeden vavřín za druhým. Největšími úspěchy jsou dvě bronzové
medaile z mezinárodního mistrovství České republiky v jeho mládežnické věkové
kategorii.
Další
veliký
úspěch
zaznamenal Jan Potužník v juniorské
kategorii, kde obsadil úžasné druhé
místo v rámci OffROAD Maratonu.
Již teď v září můžeme našemu zástupci
opět fandit, čeká jej totiž další díl
mezinárodního
mistrovství
České
republiky a jeden závod OffROAD
Maratonu.
Motoristickým
snem
mladého závodníka je získat zlatý pohár
pro vítěze mistrovství republiky.
Držíme palce!
A co mi při rozhovoru s tímto mladým
klukem potěšilo nejvíce? Když mi na
závěr řekl: „Určitě tam napište
poděkování rodičům, kteří mě ve všem
moc a moc podporují a já jsem jim za to
PŘI ZÁVODECH SE DIVÁKŮM
neskutečně vděčný. Maminka se o mne
(A HLAVNĚ MAMINCE) NAD HONZOVÝMI
sice občas bojí, ale tak to asi bývá
VÝKONY TAJÍ DECH
u všech mladých závodníků.“

PÁTEK
17. ZÁŘÍ 2021
OD 18.00 HOD.
STRÁŽOV
HASIČSKÉ
CVIČIŠTĚ

PRÁZDNINOVÉ SOUTĚŽE PRO MLADÉ CESTOVATELE
Jubilejní pátý ročník naší letní soutěže měl stejně jako loni 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. 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 (náves v Brtí,
lípu v Krotějově, blatskou studánku a Prenet) a selfie snímky odeslat na e-mailovou adresu
města. Zde svůj úkol zdárně splnilo šestnáct 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.

STRÁŽOV JE CÍLEM POUTNÍKŮ ZE ŠIROKÉHO OKOLÍ
V poslední době získává napříč generacemi stále větší
oblibu fenomén poutnictví. Pěší putování s náboženským
podtextem je opravdu v současnosti na vzestupu. Vznikají
nové poutní cesty a na poutě se vydává stále více lidí.
Jedna taková poutní tradice byla před pár lety založena
také u nás. V souvislosti s uložením relikviáře sv. Jana
Pavla II. ve strážovském kostele k nám vždy 22. dne
v měsíci přijíždí lidé ze širokého okolí a vznášejí
modlitby a prosby ke svatému Janu Pavlu II. A právě při
této příležitosti se také letos 22. srpna konala již šestá pěší
pouť z Nýrska do Strážova. Poutníci se shromáždili
v kostele v Nýrsku, kde po modlitbě litanií ke sv. Josefu
a požehnání vyrazili na pěší cestu. Během cesty jsou již
tradičně i dvě zastavení, a sice u kaple Panny Marie
v Hodousicích a kaple Svaté Rodiny na Blatech, kde se
konají krátké pobožnosti. Pouť se koná za každého
RELIKVIÁŘ
počasí, a tak letos šli poutníci většinu cesty v hustém
SV. JANA PAVLA II
šumavském dešti. Vyzbrojeni pláštěnkami a deštníky
a s modlitbou na rtech i v srdci dorazili do Strážova, kde pak následovala mše svatá,
kterou letos sloužil nový vikář klatovského vikariátu P. Marek Hric. Zúčastnili se i kněží
ze všech farností vikariátu spolu se svými věřícími.
A na poutě se vydávají i věřící v sousedním Bavorsku. Na konci srpna se u nás ve
Strážově například zastavili poutníci z Lamu. V čele s tamním starostou Paulem
Roßbergrem totiž každoročně pořádají pěší pouť z Lamu na Svatou Horu u Příbrami. Již
popatnácté letos dvanáct odvážných mužů a žen absolvovalo 120 km dlouhou pěší cestu
k Panně Marii Svatohorské, kterou vždy zvládnou za pouhé tři dny. Na strážovském
náměstí po ranních dvaceti kilometrech posvačili a s vidinou dalších čtyř desítek
kilometrů vyrazili směrem na Klatovy a dále do Žinkov, kde je čekal první nocleh.

POUTNÍCI NA CESTĚ Z NÝRSKA DO STRÁŽOVA

PRVNÍ MUŽI STRÁŽOVSKÉ RADNICE
Jindřich Křížek
(starosta v letech 1928 – 1932)

ÚŘEDNÍ RAZÍTKA DÁVALA LISTINÁM PUNC DŮLEŽITOSTI

V našem seriálu postupně představujeme jednotlivé
muže stojící v čele strážovské radnice. Již třetí
starosta v pořadí, kterého si připomeneme, úřadoval
po jedno volební období mezi dvěma světovými
válkami.
Jindřich Křížek se narodil 6. února 1882. Oba rodiče
pocházeli ze Strážova – jeho otcem byl Jan Křížek
z čp. 55 a matkou Anna, rozená Bouberlová, z čp. 3.
Vyučil se v koloniálním obchodě a několik let pak
pracoval jako obchodní příručí. V roce 1908 si pak ve
Strážově zřídil vlastní obchod. Jelikož pak ale jeho
bratr narukoval, obchod opustil a věnoval se
hospodářství. V roce 1911 se oženil s Gabrielou,
rozenou Stachovou z čp. 60 a společně pak
hospodařili na čp. 64.

Náš miniseriál o razítkách zakončíme ukázkou otisků starých úředních razítek. Dochovalo
se jich mnoho, vždyť většina našich osad měla ještě v polovině minulého století vlastní
samosprávy. Jen na ukázku pár starých úředních razítek, které měly a dodnes mají
většinou kulatý tvar.

STRÁŽOVSKÝ STAROSTA
JINDŘICH KŘÍŽEK

Jindřich Křížek se stal starostou ve svých šestačtyřiceti letech po volbách v roce 1928.
V tehdejších komunálních volbách u nás kandidovalo šest politických stran. Volby vyhrála
Středostavovská strana živnostenská, před sociálními demokraty a Republikánskou
stranou československého venkova. Zvolených 18 členů zastupitelstva si pak mezi sebou
volilo vrcholné představitele města. Starostou byl zvolen republikán Jindřich Křížek a jeho
náměstkem pak Antonín Svítil, mistr kominický, za živnostenskou stranu.
Hned na začátku funkčního období nového starosty bylo započato s čištěním Muchkovic
rybníka, který byl zdevastován nánosy bahna a ztratil veškerý požární význam.
Obrovským počinem a krokem vpřed pak bylo zavedení elektrického proudu do Strážova
včetně výstavby transformátoru nad Vocílkovic stodolou. První elektrické světlo se ve
Strážově rozzářilo 20. února 1930 v radničním sále při slavnostním zasedání
zastupitelstva. Brzy poté byla dokončena elektrifikace většiny domácností a současně bylo
zřízeno nové veřejné elektrické osvětlení po celém městě pomocí sedmnácti elektrických
lamp. Byl to tenkrát pro Strážov veliký historickým mezník.
Ve funkčním období starosty Křížka byl také žulovými kostkami vydlážděn první úsek
cesty ve Strážově, konkrétně se jednalo o komunikaci od středu náměstí směrem
k Lukavici.
Po jednom funkčním období starostu Jindřicha Křížka vystřídal dlouholetý člen
zastupitelstva Bohumil Denk. Jindřich Křížek se dožil 83 let, zemřel 21. května 1965 a je
pohřben v rodinném hrobě na strážovském hřbitově.

Víte, že…
Okradený pošťák. Minulý týden přepaden byl na cestě z Klatov do Strážova
neznámými dosud útočníky přespolní listonoš a oloupen o tašku se 400 k na
hotovosti.
Národní politika – 12. března 1912
Přepadený listonoš. Ke své včerejší zprávě o přepadení přespolního listonoše
a oloupení o 400 k na cestě z Klatov do Strážova, dodáváme, že se během
vyšetřování zjistilo, že pošťák loupež fingoval. Byl již zatčen.
Národní politika – 13. března 1912

POVOLENÍ K VÝSTAVBĚ MĚŠŤANSKÉ ŠKOLY
O školu měšťanskou začali
představitelé Strážova usilovat již
na samém počátku dvacátého
století, to bylo za starostování
Karla Seicherta, avšak bezvýsledně. Nový pokus byl učiněn
v roce 1905, to byl starostou Jan
Kalivoda z čp. 2. Byla to
myšlenka na tu dobu bezesporu
velmi smělá, neboť města daleko
větší marně tenkráte o měšťanskou školu usilovala. Navíc byl
HONOSNÁ BUDOVA MĚŠŤANSKÉ ŠKOLY
očekáván prudký odpor Němců,
kteří zásadně nechtěli povolit do jazykového pohraničí českých měšťanských škol.
Avšak věc si vzal za svou strážovský rodák a nadšený příznivec rodného města František
Haas, tehdy ředitel gymnázia na pražském Smíchově. Ten obratně využil svých známostí
v politických kruzích a vymohl osobně u ministerstva kultu a vyučování ve Vídni,
tzv. zásadní souhlas se zřízením měšťanské školy ve Strážově přes zuřivou protiagitaci
tehdejšího německého politika Gustava Schreinera, rodáka z Nemilkova.
Další důležité slovo v této věci měl kanovník Josef Burian v Praze, který měl v tehdejším
zemském výboru na starosti školský referát. Na jeho vůli prostě záviselo povolení nebo
nepovolení nové měšťanské školy. Na radu ředitele Františka Haase vyslána byla tehdy do
Prahy tříčlenná delegace (starosta Jan Kalivoda, František Křížek z čp. 3 a Josef Bříza
z čp. 88) posílená zemským poslancem za Domažlicko MUDr. Antonínen Steidlem.
Delegace, podporovaná vlivnými přímluvčími, vyhledala v zemském sněmu kanovníka
Buriana a u všemocného toho pána dobře pořídila. Strážováci se tedy vrátili vítězoslavně
domů s povolením vystavět školu vyššího typu, které do té doby byly na klatovském
okrese pouze v Klatovech a Plánici. Občanům města Strážova byla tato radostná novina
slavnostně oznámena na schůzi městského zastupitelstva dne 26. dubna 1906. Záhy bylo
započato s výstavbou, ale to by bylo na další povídání.

… stavbu cihelny zastavily banky a místní občané?
Tato naše nová rubrika upozorňuje na některé méně známé a často již dávno zapomenuté
zajímavosti z historie našeho města. Zdrojem informací je bohatý městský archiv.
Zajímavá složka našeho archivu se týká
záměru výstavby cihelny. Vše se odehrálo
v roce 1920.
V květnu tohoto roku se totiž strážovské
zastupitelstvo rozhodlo vystavět novou
cihelnu. Měla stát spolu s veškerým
zázemím na pozemku za Hrudkou v místě
odbočky na Krotějov. Dle projektu, který
zpracoval klatovský architekt a stavitel
Karel Horák, se mělo jednat o celkem
rozlehlý areál. Kromě vlastní žárové pece,
zde měl stát domek cihláře a téměř
70 metrů dlouhá kůlna. Součástí záměru
byla také výstavba nového mostu přes
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
NA CIHLÁŘSKOU ŽÁROVOU PEC
Jelenku u Hrudky.
Dle odborného posudku byla zásoba cihlářské hlíny v této lokalitě na výrobu minimálně
100 milionů cihel. Vše vypadalo velice slibně až na zdroj financování. Náklady byly
odhadnuty na 90 tisíc korun. Mělo být využito tržby z prodeje dřeva z obecních lesů, ale
i přesto by si musela strážovská radnice 50 tisíc korun půjčit.
Proti tomuto záměru se důraznou peticí ohradili strážovští občané, kterých je pod dodnes
dochovanou listinou podepsáno téměř 150. Důrazně
tito občané upozorňují na již
existující dluh strážovské
obce ve výši 100 tisíc korun
a na další nedostatky zamýšleného záměru. Dochovaly
se také nevstřícné odpovědi
bank na žádost vedení města
o další půjčku.
To vše bylo asi důvodem, že
od záměru bylo nakonec
ustoupeno a nedaleko staré
SITUAČNÍ VÝKRES ZNÁZORŇUJÍCÍ UMÍSTĚNÍ
zahorčické cihelny již nikdy
JEDNOTLIVÝCH STAVEB
nevznikla nová.

