LÉTO 2022 BUDE PLNÉ HUDBY A KONCERTŮ VŠECH ŽÁNRŮ
Letos v létě se na Strážovsku roztrhl pytel s nabídkou koncertů a venkovních tanečních
zábav. Těšit se můžete na všechny možné žánry od dechovky, přes kytarové koncerty, až
po tvrdší kalibr muziky. Zde je přehled všech kulturních akcí, které nás v průběhu července
a srpna čekají:
.

08.07.2022 – Kabát Revival West (hrad Opálka – od 21.00 hod.)
16.07.2022 – Last Moment, Radiator a AC/DC Tribute (hrad Opálka – od 19.00 hod.)
22.07.2022 – Ondřej Lukeš – klasická kytara (hrad Opálka – od 22.00 hod.)
23.07.2022 – Ondřej Lukeš – klasická kytara (hrad Opálka – od 18.00 hod.)
23.07.2022 – GNOMUS a Whitesnake (hrad Opálka – od 20.00 hod.)
31.07.2022 – Malá muzika Nauše Pepíka (Viteň – krytý parket – od 14.00 hod.)
05.08.2022 – ILL Fish (hrad Opálka – od 21.00 hod.)
13.08.2022 – Ukradený vjecy (Viteň – krytý parket – od 21.00 hod.)
13.08.2022 – Lenka Filipová (hrad Opálka – od 21.00 hod.)
14.08.2022 – Pošumavská muzika (Viteň – krytý parket – od 14.00 hod.)
19.08.2022 – Parade Marche a Uriah heep revival (hrad Opálka – od 21.00 hod.)
20.08.2022 – Dan Bárta – Illustratosphere (hrad Opálka – od 21.00 hod.)
27.08.2022 – Václav Žákovec a Øut Of Context (hasičské cvičiště – od 14.00 hod.)

VYDÁVÁ MĚSTO STRÁŽOV
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PRVNÍ MAJITELÉ NOVÝCH PARCEL UŽ ZAČÍNAJÍ STAVĚT
Město Strážov v roce 2021 dokončilo stavební akci, jejímž cílem bylo připravit patnáct stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů. V prvních měsících letošního roku byly uzavřeny kupní smlouvy na všechny nově zainvestované stavební pozemky. Aktuálně již byla
na prvních z nich zahájena výstavba nových rodinných domů určených k trvalému bydlení.
Jsme si vědomi toho, že současná překotná doba ve vztahu k cenám stavebních materiálů
i úrokům z hypoték příliš individuální výstavbě nepřeje. Přesto věříme, že se všem novým
majitelům stavebních pozemků jejich záměr podaří naplnit a za pár let vznikne na jihozápadním svahu Vinného vrchu nová lokalita rodinných domů.
Záměr města v tomto směru není zisk z prodeje pozemků, ale podpora výstavby domů určených k trvalému bydlení. Jsme si totiž vědomi, že pokud chceme podnítit mladé rodiny,
aby se u nás usadily, musíme jim hlavně nabídnout prostor pro bydlení. Předchozí dvě etapy,
kdy byl podobným způsobem zainvestován zhruba stejný počet stavebních pozemků v téže
lokalitě, již nesou své plody. Bydlí zde plno mladých rodin, jejichž děti jsou žáky místní
základní a mateřské školy. A i ostatní majitelé zdejších nemovitostí se čile zapojují do společenského dění v našem městě.

TERMÍNY SVOZŮ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Pro přehlednost ještě jednou zveřejňujeme termíny svozů směsného komunálního odpadu.
Stejně jako v loňském roce je totiž realizována rozdílná frekvence vývozu malých (120 litrových) a velkých (240 litrových) popelnic.
Termíny svozů popelnic o objemu 120 litrů: 1. července, 8. července, 15. července,
22. července, 29. července, 5. srpna, 12. srpna, 19. srpna, 26. srpna, 9. září, 23. září, 7. října,
14. října, 21. října, 28. října, 4. listopadu, 11. listopadu, 18. listopadu, 25. listopadu, 2. prosince, 9. prosince, 16. prosince, 23. prosince a 30. prosince.
Termíny svozů popelnic o objemu 240 litrů: 1. července, 15. července, 29. července,
12. srpna, 26. srpna, 9. září, 23. září, 7. října, 21. října, 4. listopadu, 18. listopadu, 2. prosince, 16. prosince a 30. prosince.
NOVÁ VÝSTAVBA K ROVNÉ NA LETECKÉM SNÍMKU ONDŘEJE LESNÉHO,
MIMOCHODEM I ON JE JEDNÍM Z NOVÝCH OBČANŮ NAŠEHO MĚSTA.

°
ˇ
ˇ
FOTOGALERIE Z LETOSNÍHO
VÍTÁNÍ OBCÁNKU

OBŘADNÍ SÍŇ NA RADNICI
25. června 2022
foto: Jiří Jiřík
RODINA PETRA MUCHKY ZE STRÁŽOVA

Z naší minulé soutěže se nám vrátilo
sedm vyplněných kupónů. Na všech
bylo správně uvedeno, že nemovitost
stojí v Českých Hamrech. Někteří ještě
doplnili, že se jedná o č. p. 2 a po chalupě se tam říká „u Krouparů“. Ze
správných odpovědí byl vylosován výherce – Karel Vítovec z Opálky, který
si může na radnici vyzvednout slíbenou odměnu. Máte-li chuť se zúčastnit dnešní soutěže, stačí vyplněný
kupón vhodit do 15. srpna do schránky
na radnici.

ZLEVA PATRIČEK MUCHKA, KLÁRKA MOTTLOVÁ, KAROLÍNKA VÍTKOVÁ,
BARBORKA PAVLÁSKOVÁ A KUBÍČEK PADĚLEK

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

ZLEVA JÁCHYMEK JIŘÍK, ADÉLKA KUŽELÍKOVÁ, DAVÍDEK HVOSTÁL,
MARUŠKA CHARVÁTOVÁ A MATYÁŠEK BLUMENTRITT

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

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

STRÁŽOVSKÉ LETNÍ KINO PŘEDSTAVÍ NOVÉ ČESKÉ FILMY
Na letošní léto jsme opět za finanční podpory firmy
RUMPOLD-P s.r.o. připravili promítání ve strážovském letním
kině v areálu místního fotbalového hřiště. Akci pořádá město
Strážov a vstup bude i letos bezplatný díky podpoře naší svozové
firmy komunálních odpadů. Občerstvení při promítání zajišťuje
místní sportovní klub, který ochotně poskytl zázemí pro pořádání
této akce. Začátky budou vždy v 21.30 hodin. Snad nám stejně
jako v loňském i předloňském roce vyjde počasí. Těšit se můžete
na tři české filmy, které jsou na filmových plátnech relativními novinkami.
➔ pátek 1. července – Po čem muži touží 2 (komedie o střetu mužského a ženského světa)
➔ pátek 12. srpna – Zátopek (film o legendární atletické manželské dvojici)
➔ pátek 26. srpna – Prezidentka (komedie o ženě v nejvyšší státnické funkci)

NA ZAČÁTKU ČERVENCE K NÁM PŘIJEDE KINEMATOGRAF
Kinematograf bratří Čadíků je společností s pětadvacetiletou historií, která má vybudovanou
pozici oblíbeného a široce vyhledávaného kulturně-filmového charitativního projektu. Hlavní
náplní činnosti společnosti je projekt Filmové léto, v jehož rámci se v letních měsících rozjíždějí do desítek měst v České i Slovenské republice projekční vozy vybavené projektory,
které zde po několik dnů promítají především české filmy. Vstupné na projekce je dobrovolné a vybraný obnos je vždy věnován na dobročinné účely. Mezi dosud obdarované nadace patří Pomozte dětem, Kapka naděje, Archa Chantal, Masarykův onkologický ústav
v Brně, Dar Života a Konto Bariéry. Letos premiérově zavítá Kinematograf bratří Čadíků
také do Strážova, kde na místním koupališti druhý červencový víkend představí následující
program. Začátky jsou vždy v 21.30 hodin.
➔ pátek 8. července – Příšerákovi 2 (německo-britský rodinný animovaný film)
➔ sobota 9. července – Prvok, Šampon, Tečka a Karel (česká komedie o čtveřici kamarádů, přemítající o svých životních rozhodnutích)
➔ neděle 10. července – Cesta domů (český komediální snímek, závěrečný díl trilogie)

Stanislav Kalivoda nabízí odborné konzultace
každou středu odpoledne na MěÚ Strážov.
tel: 737 165 987

e-mail: stanislav.kalivoda@generaliceska.cz

Vážení spoluobčané!
Na začátku letošního roku nás všechny zasáhla
velmi smutná zpráva. Zemřela paní magistra
Šárka Rašková, ředitelka strážovské základní a mateřské školy.
Z pozice zřizovatele této školské instituce jsme samozřejmě museli ihned jednat, neboť bylo
potřeba zajistit další fungování této organizace. Nechci si stěžovat, ale nebylo to na začátku
letošního roku vůbec jednoduché období. Museli jsme převzít odpovědnost za veškeré ekonomické, administrativní a personální fungování této organizace tak, aby se tento nouzový
stav nepromítl do kvality vzdělávání. Urgentně jsme například v prvních lednových dnech
zajišťovali přístup k běžnému účtu, datovým schránkám a k dalším nezbytným agendám.
Samozřejmě bylo ihned vyhlášeno konkursní řízení na nového ředitele strážovské školy, ale
v tomto případě nám bylo jasné, že se jedná o proces trvající několik měsíců, neboť vše
podléhá náročným legislativním pravidlům.
Ze všech sil jsme se snažili najít fundovaného odborníka, který by na těch pár měsíců byl
ochoten strážovskou školu vést, avšak bohužel bez úspěchu. Vzhledem k tomu, že ani nikdo
z místních pedagogů nechtěl přijmout obrovské břemeno související s dočasným vedením
školy, zůstal tento nelehký úkol na zřizovateli – městě. Do funkce ředitele byl jmenován člen
rady – Pavel Prošek, přičemž s rozsáhlou administrativou mu pomáhaly zaměstnankyně
městského úřadu Lenka Fremuthová a Monika Mayerová. Byla to pro nás pro všechny absolutně nová a neznámá agenda. Všechny nás však vpřed hnala jasná motivace, udržet fungování místní školy a předat ji novému řediteli, který vzejde z probíhajícího výběrového řízení. Jednoduše a výstižně řečeno, byli jsme hozeni do vody a snažili se ze všech sil zůstat
nad hladinou, to byl hlavní úkol uplynulých měsíců. Neskutečně nám v tom pomohli i lidé
zvenčí – odborníci na školství z okolních škol a zaměstnanci plzeňského krajského úřadu. Ti
všichni totiž chápali naši pozici a uvědomovali si nelehkou situaci, ve které jsme se ocitli.
Dnes už mohu s klidným svědomím konstatovat, že toto velmi těžké období je za námi
a prvního července předáváme vedení školy nové paní ředitelce, která vzešla z řádného konkursního řízení.
Ano – samozřejmě se jistě najde někdo, kdo nám v řízení školy vytkne malé či větší nedostatky. Nebudu se bít do prsou, že jsme vše vedli profesionálně a na nejvyšší možné úrovni.
Ale vžijte se, prosím, při těchto soudech do naší role. Do pozice lidí, kteří nikdy ve školství
nepracovali a neměli s tím téměř vůbec žádné zkušenosti. Děkuji tedy tímto všem trpělivým,
chápajícím a nápomocným zaměstnancům školy i rodičům, ani bez nich bychom to nezvládli.
Zejména bych však chtěl vyjádřit upřímné poděkování Pavlu Proškovi a kolegyním z městského úřadu, na jejichž bedrech vše leželo. Když jsem v lednu prohlásil, že nechci být starostou, za kterého padne strážovská škola, myslel jsem to opravdu vážně a otevřeně. Jakožto
strážovský patriot bych se s tím nikdy nedokázal smířit a bral bych to jako absolutní osobní
prohru. Mohu teď na rovinu říci, že kdybychom se na začátku letošního roku z pozice zřizovatele pevně neujali vedení školy, mohl být její zánik opravdu na pořadu dne. S radostí mohu
nyní konstatovat, že dnes už je naštěstí vše jinak, za pár dnů nastupuje do funkce nová paní
ředitelka, plná elánu a energie, a od nového školního roku bude opět škola fungovat v běžném režimu.
Tímto zamyšlením jsem si nechtěl stěžovat, ani se chválit. Chtěl jsem jen uvést na pravou
míru některé skutečnosti, které jsme v prvním pololetí letošního roku v souvislostí se situací
naší školy prožívali.
Ing. Josef Rousek

AŽ K SAMOTNÉ ŠPIČCE KOSTELNÍ VĚŽE VYROSTLO LEŠENÍ
V průběhu června opásalo věž strážovského
kostela sv. Jiří lešení. Byla tím tak zahájena
poslední etapa rekonstrukce fasády strážovského kostela. V rámci stavby budou nejen
opraveny venkovní omítky, ale též budou kompletně natřeny plechy na kostelní báni. Stavbu
provádí firma TESMO s.r.o., přičemž celková
cena díla je 2,4 mil. Kč. Z Programu rozvoje
venkova ČR se prostřednictvím Místní akční
skupiny Ekoregion Úhlava podařilo získat dotaci ve výši 1,5 mil. korun. O zbytek nákladů
se pak podělí město a farnost. Nemalou měrou
se při sbírkách v kostele podíleli také místní
farníci.
Druhou významnou stavební akcí je kompletní
rekonstrukce strážovské fary. V objektu bude
zřízeno obytné podkroví, vyměněna střešní
krytina a provedena celková rekonstrukce
všech stávajících částí stavby. Zde je vše plně
v režii římskokatolické farnosti a sester františkánek.

SPOLEČNÁ FOTOGRAFIE STRÁŽOVSKÝCH DEVÁŤÁKŮ A PŘEŠKOLÁKŮ
PŘI SLAVNOSTNÍM PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY

LEŠENÍ NA KOSTELNÍ VĚŽI

ČESTNÝ ČLEN ČESKOMORAVSKÉ MYSLIVECKÉ JEDNOTY
Ing. Pavel Prošek převzal v sobotu
25. června 2022 na zámku Ohrada
v jižních Čechách jedno z nejvyšších ocenění Českomoravské
myslivecké jednoty. Bylo mu totiž
uděleno čestné členství v této organizaci. Ocenění převzal člen
strážovského mysliveckého spolku v rámci Národních mysliveckých slavností.

ING. PAVEL PROŠEK

Pavel Prošek, který v letošním
roce oslaví osmdesáté narozeniny,
se myslivosti věnuje prakticky po
celý svůj život. Býval jednatelem
místního spolku a po jedno volební
období i předsedou okresního
sdružení. Aktivní je též v Řádu
svatého Huberta.

❖ Od prvních jarních měsíců se
čile rozběhl prodej točené zmrzliny v kiosku na autobusové zastávce ve Strážově. Máme z tohoto počinu velikou radost, neboť tím neskutečně ožilo strážovské náměstí. A radost mají i všichni, kteří na točenou zmrzlinu od Oldřicha Krýsla pravidelně chodí. Zmrzlina je úžasná a v nabídce je každý den jiný druh.
❖ Z iniciativy dvou pedagogických pracovnic naší školy (Kateřiny Radvanovské a Radky
Denkové) se u nás v průběhu letošních prázdnin premiérově uskuteční příměstský tábor.
Ohlas byl veliký, neboť o tábor projevily zájem tři desítky dětí. Všichni se mohou společně
těšit na mnoho zajímavých akcí, které pro ně organizátorky příměstského tábora připravily.
Tábor se uskuteční v průběhu druhého srpnového týdne.
❖ Opálka je filmaři nejvíce oblíbená osada na Strážovsku. Před více než pětatřiceti roky
se tam natáčel krátký střih z české komedie „Copak je to za vojáka“. Nedávno se pak místní
zahradnictví zalíbilo režisérovi „Policie Modrava“. Nyní je v jednání natáčení nového českého filmu „Bratři“ na opáleckém hradě. Jedná s o chystaný celovečerní film o bratrech
Mašínech, který se začne točit v srpnu letošního roku podle scénáře Marka Epsteina.
Hlavní role v něm ztvární Oskar Hes a Jan Nedbal, v dalších se objeví například Matěj
Hádek nebo Taťána Dyková.
❖ Již mnoho let se pravidelně schází rodáci ze Zahorčic. Také letos plánují příjemné
posezení plné vzpomínek na své dětství a mládí strávené pod svahy Želivského vrchu. Letos se rodáci sejdou v zahorčické hasičské klubovně v sobotu 3. září. K tanci a poslechu
bude opět vyhrávat harmonikář Miroslav Marval. Oblíbené bývá vždy promítání fotografií
ze starých Zahorčic. Pamětníci si při něm zavzpomínají na staré časy a připomenou si své
kamarády a známé, kteří už dnes nejsou mezi námi.

CELÁ RADNICE BUDE VEŘEJNOSTI PŘEDSTAVENA V ZÁŘÍ
Práce související s celkovou rekonstrukcí radnice se nyní blíží do finále. V průběhu července by měla být realizována nová fasáda a už budou chybět jen drobné dokončovací práce.
Vše by mělo vyvrcholit o podzimní strážovské pouti, kdy bychom rádi poprvé veřejnosti
představili nové výstavní prostory věnující se tématice strážovské krajky. Program těchto
pouťových oslav bude zveřejněn v dalším čísle našeho zpravodaje.

JAK ŠEL ČAS …
Odešel nám člověk, který celý život zasvětil práci s dětmi. Je stále v našich vzpomínkách
a je na nás jít dál v jeho šlépějích. Škola musí žít dál, děti potřebují cítit pohodu a jejich
vzdělávání je pro nás na prvním místě. Ve spolupráci se vstřícnými lidmi městského úřadu
se podařilo zvládnout 2. pololetí školního roku. Proběhlo výběrové řízení na školníka, konkurz na ředitele školy. Do prvního ročníku je zapsáno 12 dětí, byl vypsán i zápis pro cizince.
Školy mají za sebou dobu distanční výuky vynucenou epidemií COVIDU 19. Jak nás to
zasáhlo? Vždy, když se něco nečekaně objeví, hodně vše ovlivní. Váháme, vyčkáváme,
předvídáme, diskutujeme, máme obavy, ale nakonec to zase zvládneme. Pomalu se vracíme
k běžnému režimu, vše kolem se otevírá: kina, divadla, knihovny, sportovní areály. Už zase
ožívají spolky hasičů, sokolu, fotbalisté. Dokonce si někteří vyzkoušeli, že se dá ve třídě
i nocovat.
Covid pomalu ustupoval, ale my jsme vstřebávali další nebezpečí ve světě, konflikt na Ukrajině. Migrace cizinců nás neobešla. Do tří ročníků nastoupilo pět děvčat. Jsme rádi, že se
stala součástí třídních kolektivů. Jazyková bariéra není pro děti překážkou. Vážíme si vlídného přijetí i drobných pozorností od spolužáků. Děkujeme.
Aby byla zajištěna maximální pomoc v rámci vzdělávání všem dětem, zapojila se i naše
škola do projektu DOUČOVÁNÍ. Učitelé a asistenti pedagoga hledali cesty, jak smysluplně
pomoci.

Již nyní má příznivý ohlas nově vybudovaná spolková klubovna v přízemí radnice. Věříme,
že bude hojně využívána zdejšími spolky ke schůzím i jiným akcím pro veřejnost. Klubovna
se zároveň od září stane místem setkávání zdejšího klubu seniorů. V kombinaci s vedlejší
obřadní a zasedací místností se navíc nabízí vhodný prostor pro pořádání různých přednášek
a besed.

O PRÁZDNINÁCH SE MŮŽEME TĚŠIT I NA SPORTOVNÍ AKCE
Nejen kulturní, ale též sportovní akce nás čekají o prázdninách. Dvakrát se sejdou vyznavači
kuželek a obdivovat budeme moci také silné muže a ženy v sukních, kteří se do Strážova
sjedou v rámci horalských her. Termíny konání jsou následující:
➔ 06.08.2022 – skotské hry na hasičském cvičišti
➔ 06.08.2022 – kuželky v Zahorčicích
➔ 20.08.2022 – kuželky v Božtěšicích

Město Strážov srdečně zve na

LETNÍ POSEZENÍ PŘI HUDBĚ,
,

Během školního roku i nás zaměstnance vyřazovaly z provozu zdravotní problémy. Někdy
to byla karanténa celého třídního kolektivu. Zkušení kantoři si opět sami museli pomoci,
aby žáci získali co nejvíce vědomostí, dovedností a návyků. Častěji se řešil zástup na úklid
budov. Poděkování patří „děvčatům“, která ochotně vyšla vstříc a po své práci pomohla.
O prázdninách se některé děti setkají na Příměstském táboře. Přejeme všem mnoho hezkých
zážitků a radostí. Nové paní ředitelce úspěšné vykročení do nového školního roku.
Mgr. Marie Kašová

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ
✓ Okresní kolo Zeměpisné olympiády, 7. ročník - 5. místo Julie Chu, 6. místo Kateřina
Bejvlová.
✓ Fotbal - skupina A - turnaj v Nýrsku (19. května 2022), účastnilo se pět týmů. Tým naší
školy získal 2. místo.

které se uskuteční v sobotu 27. srpna 2022
na hasičském cvičišti ve Strážově.
Od 14.00 hod. k poslechu i tanci zahraje oblíbená
kapela Václava Žákovce.
Od 18.00 hod. pak vystoupí mladá klatovská kapela
Øut Of Context, v jejímž repertoáru jsou moderní hity
pro všechny generace.
Vstup je zdarma. Občerstvení zajištěno.

Němčice 10 čísel popisných, která jsou
vkusně rozprostřena okolo kruhové návsi.
Spolu s Brtím se jedná o dvě nejkrásnější
návsi v širokém okolí.
Přístup: Do Horních Němčic je to sice do
kopce, ale v pohodě výlet zvládnete ze
Strážova pěšky i na kole. Odměnou Vám
pak bude pohled na vzorně upravené
okolí návsi a výlet můžete spojit také
s příjemným koupáním v němčickém rybníku.
GPS: 49.2747642N, 13.2710981E

STRÁŽOVSKO OVLÁDNE VÍKEND VE ZNAMENÍ STŘEDOVĚKU
Strážov a Opálku čekají o předposledním červencovém víkendu veliké
středověké slavnosti. V pátek 22. července 2022 bude akce probíhat na strážovském náměstí a poté se průvod odebere na opálecký
hrad. V sobotu se pak návštěvníci mohou na Opálce těšit na
opravdu bohatý a pestrý historický program. Páteční část programu pořádá Město Strážov a sobota je pak plně v režii spolku Hrad Opálka.
Rozpočet celé dvoudenní akce se pohybuje okolo čtvrt milionu korun,
přičemž z velké části na akci přispěl česko-bavorský dispoziční fond.

PÁTEK 22. ČERVENCE 2022 - HISTORICKÉ SLAVNOSTI VE STRÁŽOVĚ
18.00 hod. - představení Buška z Opálky a českých i německých rytířů starostům města
Strážov a spřízněné obce Lohberg na strážovském náměstí
- vstoupení tanečnic a dobová hudba
- Boží soud a rytířské vystoupení
19.30 hod. - průvod ze Strážova na hrad Opálka (kočár s hodnostáři, herold, rytíři na koních, bubeníci, zbrojnoši, tanečnice)
20.30 hod. - přivítání na hradě
- taneční vystoupení a dobová hudba
21.30 hod. - pohádka o princezně a drakovi s ohňovou show a rytíři
22.00 hod. - charitativní koncert v prostorách hradu při svíčkách (Ondřej Lukeš – kytara)

SOBOTA 23. ČERVENCE 2022 - JEZDECKÝ TURNAJ NA HRADĚ OPÁLKA
11.00 hod. - otevření areálu a tržiště
12.00 hod. - ukázka nabíjení a výstřel z děla
13.00 hod. - taneční vystoupení
14.00 hod. - koncert kapely GNOMUS
15.30 hod. - šermířské vystoupení
16.00 hod. - jezdecký turnaj na kolbišti a příjezd krále Václava IV.
17.30 hod. - ponožková bitva a ukázka střelby z praku
18.45 hod. - bitva na kolbišti – vyprávění pana Buška o válečné výpravě
20.00 hod. - koncert kapely GNOMUS doplněné o středověké nástroje
22.00 hod. - ohnivá show Hellfire
22.30 hod. - koncert kapely Whitesnake revival s Radkem Zíkou
V průběhu celého dne bude v areálu hradu probíhat velmi bohatý doprovodný program. Mimo jiné se můžete těšit na výstavu panenek, výstavu obrazů z dílny Patrícia
Majer Art, malování na obličej, kresby karikatur, přednášku a výklad z karet v podání uznávané kartářky, ukázky sokolníka, charitativní koncert, hry pro děti atd.

KŘÍŽEK NEDALEKO JAVOŘÍČKA
Popis: Jeden z mnoha krásných křížků stojí
na hřebeni mezi Smrkovou horou a Javoříčkem. U křížku před pár lety vzniklo příjemné posezení. Z lavičky se tak poutníkům
nabízí úchvatný pohled mimo jiné až k Čerchovu na západním obzoru.
Přístup: Nejkratší přístup ze Strážova vede
přes Smrkovou horu, odkud Vás stoupající
lesní cesta zavede přímo ke křížku. Cesta
dále pokračuje po hřebeni s krásnými výhledy do Javoříčka. Z Javoříčka je druhá
možnost přístupu, vhodná i pro cyklisty. Při
příjezdu od Lukavice se na začátku osady dáte doprava hlubokou úvozovou cestou a po
750 metrech jste u cíle.
GPS: 49.3035392N, 13.2744214E

SKOKANSKÝ MŮSTEK STRÁŽOVSKÉHO KOUPALIŠTĚ
Popis: Areál koupaliště se nachází 1 km
od Strážova na křižovatce cyklotras v příjemném prostředí na břehu Městišťského
potoka. Dvanáct sezónních čtyřlůžkových
chatek je ideálních pro nenáročnou rodinnou
dovolenou, školní výlety nebo prázdninové
tábory. Součástí areálu jsou velký i dětský
bazén, dva tenisové kurty, ping-pongový
stůl a kiosek s občerstvením.
Přístup: Na místní koupaliště trefí asi každý
Strážovák. Je možné sem přijít pěšky či přijet na kole. Cesta ze Strážova je nenáročná
o pohodlná. V případě zájmu si můžete cyklistický výlet prodloužit po málo frekventovaných silničkách v okolí Zahorčic a Krotějova.
GPS: 49.2977725N, 13.2340594E

PRÁZDNINOVÉ SOUTĚŽE PRO MLADÉ CESTOVATELE
Prázdninové soutěže mají v našem zpravodaji již mnohaletou tradici, ani letos na naše nejmenší čtenáře nezapomínáme a připravili jsme pro ně dvě soutěže. Motivací pro mladé cestovatele jsou pak zajímavé odměny, a kromě toho také zážitky z cest.
První soutěž je určena pro mladší děti ve věku do patnácti let. Účast je velice jednoduchá,
neboť stačí, když nám poštou pošlete klasický pohled z výletu. Nemusí to být z druhého
konce světa, stačí například z letního tábora, z prázdninového pobytu u babičky či jednodenního výletu po Šumavě. Tři vylosovaní autoři pozdravů budou oceněni pěkným dárkem,
všichni ostatní také dostanou malou pozornost. Pohledy posílejte na adresu: Městský úřad
Strážov, Strážov 71, 34021 Janovice n. Úhl. a nezapomeňte uvést své jméno a adresu trvalého bydliště.

1.

OKÉNKO MÍSTNÍ KNIHOVNY

Jarní věneček: Jarní tvoření souvisí s kreativním naladěním po
zimním období. Jarní příroda nás povzbuzuje ke tvoření a radosti. Proto
v březnu proběhlo v Místní knihovně
ve Strážově – Junior klubu tvořivé odpoledne pro děti a mládež s názvem

Druhá soutěž je určena pro všechny děti i teenagery do osmnácti let. Podmínka účasti je
vyfotit selfie na těchto čtyřech místech: u kapličky na Suchých Studánkách, na návsi
v Horních Němčicích, u křížku nedaleko Javoříčka a na skokanském můstku strážovského
koupaliště. Pokud možno tak, aby bylo z fotografie jasně zřetelné, že jste na daném místě
skutečně byli. Rozlišení fotografie volte raději menší, aby bylo možné všechny čtyři snímky
následně zaslat společně se svým jménem, adresou a věkem na následující e-mailovou adresu: soutez-strazov@seznam.cz. Cena této soutěže je velice lákavá, neboť vylosovaný vítěz
získá kvalitní fitness náramek. Uzávěrka obou soutěží je 31. srpna 2022.

KAPLIČKA NA SUCHÝCH STUDÁNKÁCH
Popis: Zaniklé osady Horní a Dolní Suché
Studánky se rozprostíraly na severním svahu
Můstku. Dodnes se zde dochovaly patrné
zbytky zbořených stavení a také kaplička
Panny Marie, která stávala u jednoho z bývalých dvorů. Jde o jednu z nejvýše položených kapliček na české straně Šumavy.
O kapličce ve svých statích krásně psal bývalý strážovský lékař MUDr. Otto Kaskoun.
Právě on byl také hlavním iniciátorem oprav
této sakrální stavby a jeho zásluhou se kaplička dochovala do dnešních dnů.
Přístup: Nejsnadněji se na Suché Studánky dostanete ze skládek dřeva za osadou Onen
Svět, kam je možné dojet autem. Druhou variantou je pak cyklovýlet ze Strážova přes Divišovice a zpět pak přes Chřepice a Bradné.
GPS: 49.2179778N, 13.2533311E

NÁVES V HORNÍCH NĚMČICÍCH
Popis: První zprávu o této odlehlé vsi máme z roku 1577. Osada leží v nadmořské výšce
590 metrů a je hluboce vklíněna do severozápadního svahu Hvězdníku. Její jméno pravděpodobně nasvědčuje, že první její osadníci byli Němci, což dokládá skutečnost, že Němčice
byly pravděpodobně založeny bavorskými kolonisty. Nebylo tu žádného panského dvora
a osada ani nepatřila k opáleckému panství, jako tomu bylo u většiny okolních. Dnes mají

AMÁLKA A PŘEMEK CHARVÁTOVI
ZE STRÁŽOVA

AMÁLKA SOUŠKOVÁ Z VITNĚ
A ZUZANKA HUSPEKOVÁ Z BRTÍ

Jarní věneček. Každý účastník si
domů odnesl věnec v jarním duchu.
Děti si během odpoledne mohly také
vyzkoušet různé deskové hry a hlavolamy.

Přesun knihovny:
Místní knihovna ve Strážově
oznamuje, že od 20. června 2022
je z důvodů přesunu a stěhování
do odvolání uzavřena. Čtenáři
a ostatní návštěvníci knihovny se
mohou těšit na zbrusu nové prostory v prvním patře objektu radnice.
Jana Tremlová

ČÁST PŘESTĚHOVANÉHO KNIŽNÍHO FONDU

NÁDHERNÉ ÚSPĚCHY MLADÝCH HASIČŮ ZE STRÁŽOVA

ÚSPĚCHY NAŠICH DĚTÍ V SOUTĚŽI O ZLATOU SRNČÍ TROFEJ

Po tříleté pauze obnovil Sbor dobrovolných hasičů ve Strážově na podzim roku 2021 pod
vedením Lukáše Kiesenbauera a za pomoci Tomáše Pangerla a Markéty Fürbacherové
hasičský kroužek pro děti ve věku od 6 do 14 let. V současné době tvoří základnu 17 mladých hasičů. Jmenovitě: Nicoleta Vita, Andrei Ciocian, Václav Fric, Karolína Fürbacherová, Tereza Fricová, Stanislav Presl, Kristýna Fürbacherová, Jiří Toman, Daniel Toman,
Rebeka Jandová, Andrei Dumitras, Dagmar Dvořáková, Dorián Janda, Martin Bejvl, Matěj
Šejba, Izabela Jandová a Miroslava Dvořáková.

SPOLEČNÉ FOTO REPREZENTANTŮ STRÁŽOVSKÉHO
PŘÍRODOVĚDNÉHO KROUŽKU

ZLATÍ A STŘÍBRNÍ STRÁŽOVÁCI NA SOUTĚŽI V HLUBOKÉ U KDYNĚ

Hodiny odříkání, tvrdé dřiny, ale zejména pak i nespočet naběhaných kilometrů na hasičském hřišti v jarní části přípravy dokáží mladí hasiči úspěšně zúročit na soutěžích. Např.
Sušický dvojboj - 2. místo, Hry Plamen v Rabí - 2. místo, Hradišťská Lhotka (u Blovic) 1. místo, Pocínovice - 1. místo, Hluboká (u Kdyně) - 1. a 2. místo, Luby - 1. a 2.místo.
Odměnou za podané výkony jsou jim nejen tolik vysněné medaile a poháry, které pomalu
plní polici v hasičské klubovně, ale také různé výlety, které pro ně jejich vedoucí organizují.
Např. návštěva ZOO Plzeň, návštěva kina v Plzni a shlédnutí animovaného filmu Proměna,
při kterém rozhodně popcorn nemohl chybět, noční stopovaná a pálení čarodějnic, odpoledne strávené na fotbalovém hřišti na Den dětí ve Vrhavči, zatahování dvou členů sboru
a jiné. Přejeme mladým hasičům mnoho dalších úspěchů, krásné léto a vedoucím pevné
nervy, neboť „ukočírovat“ tuhle bandu není někdy jednoduché.
za SDH STRÁŽOV Markéta Fürbacherová

Okresní kolo dětské myslivecké a přírodovědné soutěže s názvem „O zlatou srnčí trofej“ se
tentokrát konalo v okolí místní myslivecké chaty u Mladotic. Zúčastnili se děti z kroužků
z Kašperských Hor, Horažďovic, Nalžovských Hor, Velhartic, Strážova a také několik neorganizovaných jednotlivců. Celkově soutěžících i našich reprezentantů bylo méně než v jiných letech, což bylo patrně způsobeno nucenou koronavirovou přestávkou v činnosti dětských kroužků. Ve všech třech kategoriích bylo asi 30 dětí.
Na stupně vítězů tentokrát z našeho týmu vystoupili dva soutěžící, a to v kategorii A
(3. – 5. třída) obsadil 2. místo Lukáš Janda z Božtěšic a v kategorii B (6. – 9. třída) patřilo
1. místo opět Julii Denkové ze Strážova. Poděkování patří všem zúčastněným dětem.
Letošní činnost našeho kroužku byla 17. června ukončena rybolovem a opékáním
buřtů u Sádského rybníka. Nezbývá než popřát všem dětem krásné prožití nadcházejících prázdnin.
Vítězka okresního kola Julie Denková opět přijala účast na národním kole této soutěže, letos
pořádané ve vzdálených Beskydech. Julča se pravidelně od druhé třídy zúčastňovala okresních kol uvedené soutěže, kde většinou vyhrávala. Reprezentovala náš okres také několikrát
na národním kole, vloni zde obsadila vynikající čtvrté místo. Protože letos již ze zdejší školy
odchází (a pokračuje „v oboru“ studiem lesnické školy, jak nám prozradila), patří jí zvláštní
poděkování za vzornou reprezentaci našeho kroužku i klatovského okresu. Přejeme jí touto
cestou vítězství v národním kole a mnoho dalších úspěchů.
Aleš Potužák

TIP NA ZAJÍMAVOU KNIHU SE ŠUMAVSKOU TÉMATIKOU

PRAHA UCTILA PAMÁTKU STRÁŽOVSKÉHO RODÁKA

Šumavská rodačka Lucie Oudová se po úspěšném vydání první knihy „Dary Pošumaví“
(2020) rozhodla sepsat další regionální publikaci. Ta je na rozdíl od první knihy, která je
věnovaná rodinám s dětmi, v určitých pasážích zaměřená na těžší život na Šumavě. V knize
totiž kromě humorných příběhů najdete i tragické osudy zdejších lidí.
Tato kniha nese název „Bejvávalo na Šumavě – smutno i veselo“. Naleznete v ní krátké
příběhy vypovídající o reálném životě lidí na území západní a centrální části Šumavy. Dočtete se o tom, co jim osud přichystal, co museli strpět, co obětovali, ale i jaké humorné
příhody se jim kdy udály. Veselé i smutné příhody, které jsou čerpány z dobových novin,
od sběratelů folklóru nebo přímo od samotných Šumaváků, se vám brzy dostanou pod kůži.
U některých se zaručeně pobavíte, u jiných vám ukápne slza.
Kniha Bejvávalo na Šumavě – smutno i veselo vyšla již na konci ledna 2022, během pár dní
byla ale vyprodaná. Druhé vydání knihy je od 23. června 2022 k dostání v knihkupectví
v Sušici, Klatovech, Horažďovicích a poptávat ji můžete i na Roubence Zámyšl – ubytování
na Šumavě, kde je možné po domluvě (e-mail: lu.oudova@seznam.cz) zároveň i žádat věnování nebo podpis autorky.
Pro další pokračování Bejvávalo na Šumavě hledá autorka Lucie Oudová Šumaváky,
kteří by měli zájem zveřejnit své silné životní příběhy na téma „příroda a lidé“.
A proto neváhejte a přihlaste se! I váš příběh může být součástí toho, co kdysi bejvávalo na Šumavě.
Pro ilustraci přikládáme ukázku z knihy. Konkrétně se jedná o úsměvnou historku s názvem
„Duch generála Kordíka“, která se odehrála u krypty rodu Kordíků nedaleko Březí.
Historka, která se stala po převratu, dosvědčuje, že mnozí lidé bojí se ještě nyní strašidel
a duchů. Dva občané z B. vraceli se kdysi za sychravé noci ke svým domovům již hezky
v růžové náladě, kterou si přivodili „přebráním“
dobrého moku. Bylo po půlnoci, když společnými
silami došli k hrobce pánů Kordíků, jež stojí blíže
silnice u Čachrova. V tom jeden z nich, jménem
O. J., spatřil vedle pomníku státi záhadnou postavu.
Oba na sebe pohleděli a jen zašeptali: „strašidlo!“
S tím se musí po dobrém! O. J. projela hlavou myšlenka, aby na zjevení promluvil. Dodal si odvahy
a těžkým hlasem brumlal: „Tak co, jak se jim teďka
vede, pane generál?“ A duch odpovídá tajemně:
„Dobře, pane O. J…“
Když tento zaslechl svoje jméno, nečekal již na
další zprávy ze záhrobí a oba „hrdinové“ uháněli
k domovům, strachem i chladem spodků, které zatím dostaly zlatavou barvu. Po čase se postiženým
vysmál v hostinci jistý četník, jenž v noční době na
pochůzce zastavil se u hrobky, a kterého bodří venkované měli za ducha generála Kordíka.
Sušické listy 30.6.1928, ročník XI, číslo 27

V pondělí 27. 6. 2022 se v pražské Celetné ulici uskutečnila veliká slavnost. V tento den zde
byly do dlažby před Hrzánským
palácem položeny dva pamětní
kameny „Stolpersteine“ na památku Františka a Marty Stadlerových, František byl strážovský rodák a významný mecenáš
našeho města za první republiky. Mimo jiné mu tenkrát bylo
STOLPERSTEINE V DLAŽBĚ CELETNÉ ULICE
uděleno také čestné občanství
Strážova. Manželé Stadlerovi bohužel v roce 1942 tragicky zahynuli v koncentračním táboře v polské Lodži. Položení kamenů Stolpersteine jim byl dodatečně vzdán hold. Na památku Stadlerových zde při pokládce zazněly tóny sólového violoncella v podání violoncellisty Tomáše Jamníka.
Slavnosti se mimo jiné zúčastnil také švýcarský velvyslanec v České republice J. E. Philippe
Guex a starosta Prahy 1 Ing. Petr Hejma. Vrcholem oslav byl pak večerní koncert v Hrzánském paláci, který byl za první republiky v majetku rodiny Stadlerů. Celou akci pořádala
nadace Jana Stadlera, který byl synem výše jmenovaných. S ředitelkou této nadace „StadlerTrier Music Foundation“ jsme se předběžně domluvili, že bychom rádi navázali vzájemnou
spolupráci. František Stadler nikdy na své rodné město nezapomínal a bude dobré tyto staré
vazby znovu obnovit realizací společných akcí a projektů.

TÝM STARŠÍCH ŽÁKŮ VYHRÁL OKRESNÍ PŘEBOR
Starší žáci SK Kovodružstvo Strážov se v letošním roce stali vítězi okresního přeboru ve
fotbale. Úžasný výsledek zaznamenal tým pod vedením Bronislava Mayera a Davida Hracha. Podrobněji se o úspěchu zmiňujeme v článku na další straně našeho zpravodaje.

STARŠÍ ŽÁCI SE LETOS STALI FOTBALOVÝMI PŘEBORNÍKY OKRESU

ZPRÁVY Z FOTBALU - KONEC DOBRÝ VŠECHNO DOBRÉ
Právě skončený ročník okresního přeboru přinesl dvojnásobnou radost do tábora fotbalových příznivců SK Kovodružstva Strážov. Nepopsatelná atmosféra zavládla v sobotu
18. června na strážovském hřišti. V tento den bylo na programu poslední kolo soutěžního
ročníku 2021/22 a drama o zisk přeborníka okresu vrcholilo. Souběžně s tímto zápasem hrál
svůj poslední duel největší rival Strážova v boji o prvenství – tým Dukly Janovice v Měčíně.
Strážovští měli v tabulce dvoubodový náskok a věděli, že výhra nad Sokolem Chudenice
pro ně znamená jednak udržení prvního místa a vedle zisku přebornického titulu byla v sázce
nabídka, která se neodmítá – postup do krajské soutěže. Naši zlatí kluci nenechali nic náhodě, vyhráli 5:1 a posledními třemi soutěžními body završili vynikající sezónu, kterou dokumentuje zisk 66 bodů a úžasné celkové skóre 81 vstřelených ku 25 obdržených branek.
Krásnější konec si nikdo z příznivců strážovské kopané nemohl představovat.
Ještě před tím, než se odehrál druhý poločas posledního zápasu jarní sezóny, došlo v průběhu poločasové přestávky k další významné události. Před přítomnými sto padesáti diváky
na hrací plochu nastoupili starší žáci SK Kovodružstvo Strážov, aby převzali z rukou předsedy Sportovně technické komise Okresního fotbalového svazu Klatovy Vratislava Krulicha
věcnou cenu, diplom a medaile za 1. místo v ukončeném soutěžním ročníku okresního přeboru starších žáků. Na hrudi jim záhy visela zlatá medaile a od této chvíle jim historie již
nesmaže zisk titulu přeborníka okresu pro soutěžní ročník 2021/22.
Tento ceremoniál se po skončení utkání mužů k radosti všech přítomných opakoval. Očekávané vítězství domácích hráčů bylo důvodem k tomu, že předseda STK OFS Klatovy
mohl předat domácím pohár za vítězství v okresním přeboru v ročníku 2021/2022.
Obě události související s předáváním ocenění na strážovském hřišti ještě získávají větší
význam proto, že v historii strážovské kopané se stalo vůbec poprvé, aby v jediném soutěžním ročníku získali zdejší fotbalisté titul okresního přeborníka ve dvou věkových kategoriích. Strážov se tak může letos pyšnit tím, že má okresní přeborníky v kopané pro soutěžní
ročník 2021/22 v kategorii starších žáků a mužů. Oběma kolektivům SK Kovodružstvo
Strážov blahopřejeme!
V této souvislosti si
připomeňme stručně
přehled posledních 28
let, kterými strážovský
mužský fotbal procházel. Bylo to období
plné zvratů, které i ten
sportovní život přináší.
Je za tím nesmírné
úsilí, které stálo hráče
hodně potu a funkcionáře klubu i diváky
také velké nervy, ale
bylo to období, na
ZASLOUŽENÁ RADOST STRÁŽOVSKÝCH FOTBALISTŮ
které vždy budeme
POD TAKTOVKOU KAPITÁNA MICHALA CHALUŠE
rádi vzpomínat. Je to

kus života, který přinášel obyvatelům našeho města hodně zábavy a za to patří klubu SK
Kovodružstvo veliké poděkování.
V roce 2004 skončil Strážov v 1.A třídě s 28 body na 14. místě a byl odsouzen k sestupu.
Po pěti sezónách v 1.B třídě se týmu reprezentujícímu Strážov opět podařilo postoupit do
druhé nejvyšší krajské soutěže. To se stalo v ročníku 2008/09, ve kterém hráči SK Kovodružstva na zeleném pažitu doslova zářili. Doma i venku válcovali soupeře jako na běžícím páse. Od srpna 2008 do konce tohoto ročníku na jaře 2009 doma neztratili ani bod a po
zásluze si vybojovali postup. V té době již oblékal dres Strážova současný kapitán týmu
mladíček Michal Chaluš, který z 30 zápasů odehrál 25 a dal v nich 8 branek. Vedle tohoto
hráče také k postupu do 1.A třídy výrazně pomohli Jan Michel, Jirka Franc (24 utkání)
a Broněk Mayer. V dalším ročníku 2009/10 potvrdili strážovští fotbalisté i v 1.A třídě výbornou formu a skončili v tabulce mezi 16 účastníky na vynikajícím 5. místě. Toto umístění
dokonce nabídlo možnost, aby fotbaloví příznivci byli ve Strážově svědky barážového dvojzápasu o šanci postoupit do krajského přeboru. Nutno dodat, že oba zápasy s Chanosem
Chanovice byly velice vyrovnané, avšak štěstěna nakonec v penaltovém rozstřelu stála na
straně zkušenějšího soupeře. Další ročník 2010/2011 byl ze strany Strážova z různých objektivních důvodů nepovedený a 14. místo mezi 16 účastníky 1.A třídy vyústilo v sestup do
1.B třídy. V této soutěži hrál Strážov úspěšně až do roku 2017. V ročníku 2011/12 skončil
se ziskem 40 bodů na 6. místě, 2012/13 zisk 43 bodů znamenal v tabulce 5. místo, které
Strážov obhájil se ziskem 40 bodů i v dalším ročníku 2013/14. Úbytek hráčů mělo za následek rozpuštění B týmu a pokles v tabulce v ročníku 2014/15 v 1.B třídě na 10. místo, o rok
později 31 bodů znamenalo další pokles na 11. místo.
Ročník 2016/2017 znamenal pro Strážov 14. místo s 15 body a sestup do okresního přeboru.
Doma tenkrát zůstal Strážov na jaře bez jediného bodu a diváci neviděli dokonce ani jednu
branku. I přes toto nepříliš úspěšné období kolektiv hráčů kolem předsedy klubu Petra
Presla, trenéra Martina Štancla, místopředsedy Broňka Mayera, Michala Chaluše, Davida
Kološe, Jirky France, Honzy Michela, Jirky Hosnedla, Jirky Flodra, Martina Plíhala, Rosti
Šteinera a dalších mladých talentovaných hráčů ukázal velkou morální sílu a oddanost ke
klubovým barvám SK Strážov. Nutno smeknout před všemi klobouček dolů. V každém
z posledních pěti ročníků se snažili na hřišti o co nejlepší výsledky a umístění v tabulce
okresního přeboru. O tom svědčila dvě druhá místa v ročnících 2017/18 a 2018/19. Pak
následovaly nedohrané další ročníky z důvodu Covidu a ukončená soutěž po osmi podzimních kolech 2020/21, kdy Strážov byl v tabulce na 2.místě!
Miroslav Sedlmaier st.
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