
Sestava Strážova: Kubalík Václav (Janka Luděk) 
- Presl Milan, Presl Petr, Presl Antonín, Soukup 
Karel, Holub Radek, Vítovec Zbyněk, Kalivoda 
Martin, Denk Jaroslav, Pangerl Josef, Šedlbauer 
Marek, Toman Jiří. 
Branky:  Presl Antonín 2, Pangerl Josef 2, 
Soukup Karel, Vítovec Zbyněk, Kubalík Václav, 
Presl Milan, Presl Petr, Šedlbauer Marek. 

VE STRÁŽOVĚ TO OPĚT VONĚLO FOTBALEM   
Ten, kdo přišel na hřiště ve Strážově o jarní pouti v sobotním odpoledni, což je pro toto 
město z pohledu fotbalu v netradičním čase (hrací dny jsou místním příznivcům „svaté“ 
v neděli), pak rozhodně nelitoval. Zhlédnutí přátelského fotbalového zápasu starých gard 
Strážova a Běšin dalo oprášit vzpomínky těm, kteří již něco o místním sportu číslo jedna 
pamatují. Mladým se pak naskytla jedinečná příležitost nakouknout pod pokličku 
fotbalové dovednosti bývalých hráčů místního klubu. Ti starší pookřáli při pohledných 
kombinačních akcích, kdy šel míč z nohy na nohu, kdy nemusela spoluhráče přihrávka 
bolet podstoupením okamžitého osobního souboje, kdy si hráči na hřišti vzájemně  
vyhověli, a přitom se hrou bavili jako malé d ítě svojí nejoblíbenější hračkou.  
A z kuchařky, ze které použili ty nejpikantnější recepty k pobavení diváků, uvařili 
společně hru, která musela chutnat všem. Jen mi bylo trochu líto velice snaživého soupeře, 
bývalých hráčů Běšin, pro které bylo kvalitní složení domácího týmu, který pamatuje 
největší historické úspěchy strážovské kopané až příliš silným soustem. Nicméně  

sympatickým výkonem n ic nepo-
kazili na slavnostní atmosféře této 
sportovní akce. Zkrátka na hřišti byli 
ti, kteří fotbal mají jako svojí 
celoživotní lásku. Přišli se bavit 
hrou a s úsměvem všichni pak 
společně také strážovský pažit  
opouštěli. CHLAPCI DĚKUJEME!  

Miroslav Sedlmaier 
 

SKVĚLÁ REPREZENTACE STRÁŽOVSKÉ ŠKOLY 
Žákyně 6. a 7. třídy ZŠ Strážov Blanka Preslová, Petra Soukupová, Karolína 
Tomanová a Kateřina Jandová se jako vítězky okresního kola zúčastnily republikového 
finále v trojkovém volejbale v Jablonci nad Nisou, kde na ně čekala velmi dobrá kon-
kurence z celé České republiky. Dívčích družstev bylo 12 a odehrála první kolo ve dvou 
šestičlenných skupinách. První tři týmy postoupily do boje o 1. až 6. místo a přinesly si 
s sebou výsledky ze skupin. K naší radosti jsem postoupili ze základní skupiny ze  
3. místa a  kvalifikovali js me se do finálové skupiny o konečné 1. - 6. místo. Celkové  
4. místo je vynikajícím výsledkem v tak náročném turnaji. Na republikovém finále js me  
4 utkání vyhráli a 4 prohráli. Děvčata zaslouží absolutorium nejen za tento výsledek, ale 
také za přístup k přípravě na tento turnaj. Chtěl bych do budoucna věřit tomu, že se  
u všech zúčastněných děvčat stane volejbal a sport celoživotní záležitostí.  

Mgr. David Gajdušek 
 
 

 

 

MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ PRO STRÁŽOV 

VESNICE PLZEŇSKÉHO KRAJE ROKU 2012 
Soutěž Vesnice roku je pravidelně vyhlašována již od roku 1995. Přihlásit se mohou nejen 
obce, ale také venkovská městečka a města, která mají do 6200 obyvatel. Cílem této 
soutěže je upozornit širokou veřejnost na význam venkova a také snaha vyzdvihnout 
aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale 
rozvíjejí i místní tradice a zapoju jí se do společenského života v obci. 

Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech – krajském a celostátním. Všechny přihlášené 
obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole. Do celostátního kola pak postupuje za 
každý kraj vždy jeden zástupce, kterému je zároveň udělena zlatá stuha v krajském kole.  

Letos poprvé v téměř dvacetileté historii soutěže se přihlásil také Strážov. V květnu nás 
navštívila desetičlenná krajská hodnotitelská komise. Zřejmě se jim u nás líb ilo, proto na 
konci června přijeli podruhé, aby nám oznámili, že js me byli v Plzeňském kraji 
nejúspěšnější a čeká nás postup do republikového kola, které proběhne na počátku září. 
Ještě předtím však budeme hostit slavnostní vyhlášení krajského ko la.  

Slavnostní akce, při které nám bude předána zlatá stuha za vítězství v krajském kole, 
se uskuteční v sobotu 28. července 2012 od 14.00 hod. na strážovském náměstí. 
Předpokládáme účast vrchol-
ných představitelů kraje i zá-
stupců min isterstev a dalších 
významných hostů. Vyhlášení 
bude spojeno s doprovodným 
kulturním vystoupením. Mimo 
jiné zde uvidíme děti z místní 
mateřské ško ly či strážovský 
mužský pěvecký sbor. Odpo-
ledne zpříjemní vystoupení 
kapely Klatovští dragouni. 
Večer pak na ni naváže zábava 
s hudbou v podání DJ Žebra. 

 



FOTOGALERIE ZFOTOGALERIE ZFOTOGALERIE ZFOTOGALERIE Z    FOTBALOVÝCH UTKÁNÍFOTBALOVÝCH UTKÁNÍFOTBALOVÝCH UTKÁNÍFOTBALOVÝCH UTKÁNÍ  

 
 
 
 
 
 

HŘIŠTĚ VE STRÁŽOVĚ 
jaro 2012 

foto: Tomáš Truneček  
a Miroslav Sedlmaier  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Tak to tu ještě nebylo! 
Poprvé v několikaleté histo-
rii naší soutěže tentokrát 
poprvé nemáme vítěze. 
Nenašel se totiž žádný 
čtenář, který by správně 
odpověděl, že vyfotografo-
vaná nemovitost stojí v Kně-
žicích (č.p. 4).  

Poznáte-li, kde se nachází 
nemovitost z dnešní fotogra-
fie, vhoďte soutěžní kupón 
do konce srpna do schránky v průjezdu strážovské radnice. Odměna vás nemine. 

�-------------------------------------------------------------------------------------- 

SOUTĚŽNÍ KUPÓN  (OBČASNÍK Č. 56) 
 

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

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

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

POČETNÁ SKUPINA STRÁŽOV SKÝCH NEMLUV ŇAT 

DEBUT V KRAJSKÉ SOUT ĚŽI SI NA 
JAŘE ODBYL TAKÉ ALEŠ PRESL 

OPOROU ZADNÍCH ŘAD J E MICHAL JAV ORSKÝ  

STARÁ GARDA, KTERÁ H ÁJILA BARVY STRÁŽOVS KÝCH V POUŤOV ÉM UTKÁ NÍ 



K U L T U RN Í  A K C E  
27. 7. - Ukradený vjeci - koupaliště 

28. 7. - Klatovší dragouni a DJ Žebro - náměstí 

4. 8. - LENKA & K. Band - Víteň 

11. 8. - Krofky - koupaliště 

18. 8. - MASH - Víteň 

25. 8. - Brutus - koupaliště 
 

 
Ani dnes nezapomínáme na naše 
oslavence. Jménem všech spoluobčanů 
jim k životnímu jubileu přejeme hodně 
štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví do 
dalších let. 

Zdena Fraňková ze Strážova 
3. června 2012 – 80 let 

Helena Gondeková z Opálky 
19. června 2012 – 75 let 

 
 

JARNÍHO VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ SE ZÚČASTNILO 8 DĚTÍ  
Dva páry dvojčat byly přivítány na tradiční akci, kterou pořádá Občanská komise při 
Městském úřadu ve Strážově. Na jarním vítání občánků, které se uskutečnilo v sobotu  
19. května 2012, byli přivítáni následující novorozenci: Jan Bulánek ze Strážova, Jakub  
a Filip Cihlářovi ze Strážova, Lukáš Janda z Božtěšic, Nikola Preslová ze Strážova, 
Matyáš Pressl z Lukavice, Eliáš a Tobiáš Tomanovi z Opálky.  

 
 

 

STRÁŽOVSKÉ NÁMĚSTÍ OVLÁDNOU ŽELEZNÍ HASIČI 
V neděli 5. srpna 2012 od 10.00 hod. se na náměstí ve Strážově uskuteční soutěž  
v hasičském silovém víceboji. Podobné závody se stávají v Čechách v poslední době 
velice moderní záležitostí. Často se s nimi setkáte pod anglickou zkratkou TFA (Toughest 
Firefighter Alive = Nejtvrdší hasič přežije), která jen dokládá náročnost hasičského 
víceboje s několika překážkami - těsně za sebou (obvykle rozvinutí hadic, 60 úderů 
klad ivem těžkým 20 kg do trenažéru, překonání bariéry, transport figuríny těžké 80 kg, 
šplh po konstrukci na lešení s vytažením těžkého břemene atd.). Přijďte se podívat na 
zajímavý závod a podpořit odvážné borce, mezi nimiž nebude chybět několik místních 
hasičů.  
 

 

DĚTI SE RADUJÍ, DO STRÁŽOVA PŘIJEDE CIRKUS 

Ve čtvrtek 26. července 2012 zavítá do Strážova cirkus Cramer. 
V programu, který zahájí na hasičském cvič išti za rybníkem, uvidíte 
artisty z Německa, Polska a Bu lharska, kteří vám předvedou vzdušnou 
akrobacii, balanc na válečkách, tanec s největším hula-hopem na světě, 
ženu, která se vejde do 50 cm krychle, drezúry zvířat a bavit vás bude 
německý klaun Dani. 

 

Vážení spoluobčané! 

Již tento týden bude Strážov hostit slavnostní 
přehlídku krajského kola Vesnice roku 2012. 
Právo pořádat tuto významnou akci má vždy ta obec, která zároveň převezme nejvyšší 
krajské ocenění. Jsem hrdý na to, že se nám tento úspěch podařil, a jednou větou zároveň 
říkám, že to není ocenění moje, ani radnice, ale ocenění všech aktivních občanů našeho 
města, kteří se podílí na zlepšování života ve Strážově. 

Srdečně vás všechny na slavnostní vyhlášení Vesnice roku zvu, přijďte společně oslavit 
tento nevídaný úspěch. Pozvěte na akci i další strážovské rodáky, abychom dokázali, že 
Strážováci umí držet při sobě. Jsem velice rád, že svoje umění zde světu předvede také 
strážovský mužský pěvecký sbor. Možná si vzpomenete, že při jejich premiérovém 
vystoupení před dvěma roky jsem sliboval věhlasnou budoucnost. A vidíte, na má slova 
pomalu a jistě dochází ... 

Pokud chceme ukázat Strážov v tom nejlepším světle a pochlubit se tím, co se zde podařilo, 
máme nyní jedinečnou příležitost. Pro peníze jsme se do soutěže rozhodně nepřihlašovali, 
avšak ani finanční stránka věci není zanedbatelná, neboť již samotné vítězství v krajském 
kole přinese do rozpočtu města přilepšení ve výši jednoho milionu korun. Zároveň vás 
tímto žádám, abyste nám před vlastní akcí pomohli s úklidem veřejných prostranství. Jen 
tak dokážeme, že si ocenění opravdu zasloužíme. Stejná výzva platí pro první zářijový 
týden, kdy Strážov navštíví celostátní hodnotitelská komise. 

Ing. Josef Rousek 
 

 

INVESTIČNÍ AKCE BĚŽÍ PODLE PLÁNU 
Také v letošním roce pokračujeme v realizaci několika významných investičních akcí. Tou 
největší je samozřejmě rekonstrukce komunikací na Hradčanech. Tento více než 
šestimiliónový projekt je spolufinancován z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 
Nového asfaltového povrchu se dočkaly také tři komunikace v Káclinku a jedna v Lehomi.  

V průběhu měsíce srpna bude firma SOVT-Radio s.r.o. osazovat nový bezdrátový rozhlas 
do jednotlivých osad (Brt í, Víteň, Božtěšice, Horní Němčice, Krotějov, Zahorč ice, Opálka, 
Rovná, Lehom, Lukavice a Kněžice) a části Strážova (Vinný vrch, bytovky, Káclink). Ve 
zbytku Strážova zatím zůstane v provozu stávající drátový rozhlas. Na uvedený projekt se 
nám podařilo získat finanční dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského 
kraje ve výši 270 t isíc korun. Cílem uvedené akce je samozřejmě zvýšení informovanosti 
občanů o aktuálním dění na Strážovsku. 

V druhé polovině léta by měla být též zahájena plánovaná rekonstrukce střechy víteňské 
hasičské zbrojnice. Na výměnu střešního pláště přispěl ze svého havarijn ího fondu 
Plzeňský kraj.  

Souběžně zároveň probíhají různé drobné opravy a údržby městského majetku. Jednou 
z n ich je například oprava cyklostezky ze Strážova do Brt í. 

 



Římskokatolická farnost Nýrsko ve spolupráci s Městským úřadem Strážov 

pořádají zájezd  
PERLY JIŽNÍHO POLSKA,   

který se uskuteční ve dnech 10. – 12. srpna 2012. 
Program: 
pátek 10. srpna 2012 – odjezd ve velice brzkých ranních hodinách z Nýrska, Strážova  
a Klatov. Přejezd do poutního místa Kalwaria Zebrzydowska. Nachází se zde velký  
klášter, kostel, 42 kaplí a dalších drobných církevních staveb, které pocházejí ze  
17. a 18. století. Kalwaria Zebrzydowska, kde budete též ubytováni, však není pouhý 
komplex sakrálních budov. Je považována za jedno z nejzajímavě jších a nejpůsobivějších 
architektonických děl mistrovsky zasazených do krajiny.  
sobota 11. srpna 2012 – po snídani odjezd do města Wadowice, které je známé 
především tím, že se zde v roce 1920 narodil Karol Wojtyla (papež Jan Pavel II.). 
Odpoledne prohlídka města KRAKOW . Centrum Krakowa, které je zapsané na seznamu 
UNESCO, je velmi celistvé, vzdálenosti jsou poměrně malé a koncentrace památek je 
úžasná. Prohlédnete si kouzelné Staré město, vyjdete na wawelské návrší, poté se budete 
věnovat symbolu Krakowa – návrší Wawel se zámkem a katedrálou. 
neděle 12. srpna 2012 – po snídani odjezd do poutního místa Częstochowa. Jedno  
z nejvýznamně jších středisek náboženského kultu v křesťanském světě je zároveň spolu  
s Lurdy a Fat imou nejnavštěvovanějším poutním místem Evropy. Uv idíte unikátní 
památný komplex na Jasné Goře, klášter Paulánů i kapli se zázračným obrazem Matky  
Boží s děťátkem. Odjezd domů a návrat v pozdních nočních hodinách. 
Cena: předpokládaná cena zájezdu je 3000 Kč, záloha ve výši 2000 Kč se vybírá do  
30. července 2012. Doplatek bude vybírán na zájezdu. Týden před zájezdem obdržíte 
odjezdové časy a další informace. Cena obsahuje: dopravu, polopenzi a ubytování  
v 1-3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.  
Přihlášky a zálohu vybírá P. Ryszard Potęga na faře ve Strážově . 
 

DĚTI Z POLSKA KONCERTOVALY V KOSTELE 
V neděli 8. července 2012 koncertoval v našem kostele ve Strážově dětský sbor „Sancta 
Musica“ z Polska z města Tyczyn u Rzeszowa. Děti přijely k nám spolu se svými 
vedoucími: d irigentka sboru - Agnieszka Fudali, Szymon Dziedzic a také  Anna i Maciej 
Maruszakovi. Všichni na Šumavě strávili celý týden. Obdivovali nádhernou krásu 
šumavského kraje, prohléd li si ku lturní památky a s velkým zájmem navštívili mnoho 
kostelů. V některých se také zúčastnili bohoslužeb, které obohatili svým nádherným 
zpěvem. Koncertovali na hlavní pouti v Klatovech, v kostele v Hojsově Stráži  
i v našem strážovském kostele. Zúčastnili se také koncertu více sborů v Nýrsku v kostele 
sv. Tomáše.  

Přítomnost naší milé návštěvy obohatila v tomto čase všechny bohoslužby v kostelech 
nýrské farnosti a pomohla nám k hlubšímu prožitku, neboť jak se říká: „Kdo zpívá, 
dvakrát se modlí“.  

Děku jeme za návštěvu a těšíme se na příště.                                                Rys zard Pot ęga 

opravdu nemluvím. Barvou vlasů jsem 
totiž mezi místní dokonale zapadala. 
Kromě studia jsem během téměř půl roku 
stihla i hodně cestovat. A musím přiznat, 
že fotky z mých cest mě hřejí u srdce víc 
než získané vědomosti. Podívala jsem se 
vlakem do Dánska a Norska, lodí do 
Lotyšska, autem jsme cestovali po Švéd-
sku. Na všech cestách a výletech jsem se 
setkávala se vstřícností a ochotou míst-
ních obyvatel. Během pobytu jsem nejen 
studovala a cestovala, ale ochutnala jsem 
i různé místní speciality. A díky tomu, že 
na koleji bydleli i Poláci, Indové, Turci, 
Pakistánci, Španělé, Němci, Rakušané, 
měla jsem možnost ochutnat i jejich 
pirohy, kari, byriani, pravý Apfelstrudel, 
kanellbullary a přivézt si domů recepty na 
některé z nich. Já jsem pro svoje sousedy 
na koleji i spolužáky pekla kynuté buchty s tvarohem a povidly, perník, zelné placky či 
smažila bramboráky. Určitě tedy svého rozhodnutí, strávit semestr v cizině, nelituji. Ba 
naopak! Sice jsem se domů nevrátila v naleštěném Volvu a se švédským manželem (jak si 
přál tatínek ☺), ale studium a pobyt v zahraničí mi přinesl spoustu nových přátel z celého 
světa, lepší jazykové schopnosti, ale hlavně nezapomenutelné zážitky a snad i víc kuráže 
pro věci příští! Takže všichni současní a budoucí studenti, pokud máte jakoukoli možnost 
vyrazit studovat do zahraničí, neváhejte ani chvilku! Podobná šance se vám už třeba 
nenaskytne.“ 

 
 

 

ZDAŘ ILÝ  ROK K OVODR UŽSTVA 
Velice úspěšný byl loňský rok pro Kovodružstvo, v.d. Strážov. Tento 
největší pod-nikatelský subjekt ve správním území našeho města dosáhl v roce 2011 
obratu  
125 mil. Kč a zisk po zdanění byl ve výši 3,53 mil. Kč. Dobrý hospodářský výsledek 
umožnil realizovat některé potřebné investice, z nichž nejvýznamně jší byla rekonstrukce 
kotelny. 

Z výroční zprávy je možné vyčíst, že k 31. prosince 2011 mě lo družstvo ve stavu  
100 zaměstnanců, přičemž průměrný měsíční výdělek č inil 22066 Kč, což představuje 
meziroční nárůst o více než 20 %. Dvě třetiny výrobků strážovského Kovodružstva jdou 
na export, zbytek tvoří výroba na tuzemský trh (vzduchotechnika, zahradní nářadí atd.).  

Z uvedených údajů je patrné, že vedení družstva odpovědným hospodařením překonalo  
nástrahy celosvětové ekonomické krize a má dobře nakročeno k další činnosti v době 
oživení trhu a růstu zakázek. Je to velice dobrá zpráva, neboť stovka pracovních míst je 
pro náš region velice významná. 

VENDULA MORONGOVÁ P ŘI 
PREZENTAČNÍ AKCI SV É VLASTI 



MLADÍ SVĚTOBĚŽNÍCI Z OPÁLKY 
Dnešní doba přináší pro mladé lidi příležitosti, o kterých si starší generace mohly 
nechat jenom zdát. Jednou z velkých výhod dneška je takřka neomezené cestování. 
Ve spojení se studiem je to ideální příležitost ke zlepšení znalosti cizích jazyků  
a poznání s věta. Jedni z těch, kteří se vydali v uplynulém roce na „zkušenou“ do 
ciziny, byli dva opálečtí sousedé – Vendula Morongová a Karel Kalista. Požádali  
jsme je, zda by se s námi o s vé zážitky ze studia v zahraničí mohli podělit. 

Karel Kalista , který studuje technický obor 
v Plzni, se vydal do Francie. O tom, že Karel 
je světoběžník, svědčí fakt, že následující 
řádky nám psal ze Skotska, kde tráví letošní 
prázdniny: „Jsem studentem Západočeské 
univerzity v Plzni, konkrétně Fakulty apli-
kovaných věd - obor Kybernetika v nava-
zujícím studiu, který jsem si prodloužil díky 
semestru na Erasmu v Paříži. Tam jsem 
studoval na ESIEE Paris - obor mikro a na-
notechnologie v international class v an-
gličtině. Ve třídě jsme měli lidi z celého 
světa. Hlavně tedy Indy, ale také spolužáky  
z Německa, Kataru, Iráku, Mexika, Itálie  
a jednu hezkou Čínanku. Jinak Paříž je 
krásná. Spousta památek od Eiffelovky po 
Louvre. Vše super. Jen procházet se po 
uličkách v centru je zážitek. Přijel se tam 
podívat mimo jiné i brácha s přítelkyní.  

Z Paříže jsme si také zaletěli podpořit Viktorku do Barcelony v zápase Ligy mistrů. Tenhle 
pobyt byla zkušenost k nezaplacení a doporučuji někam vyjet, když je ta možnost. Svět 
prostě nekončí na Blatech a je potřeba jej prozkoumat.“ 

Vendula Morongová studuje humanitní obor v Praze a na počátku letošního roku se 
vydala sbírat zkušenosti do daleké Skandinávie: „Krátce po Novém roce jsem si sbalila 
své nejteplejší oblečení a odletěla na 5 měsíců do švédského městečka Borås [čti  
„Borós“  ☺]. Tak jako mnoha studentům se mi naskytla příležitost jít si vyzkoušet studium 
do zahraničí. Takže jsem po dlouhém přemýšlení a zvažování vyrazila na sever, studovat  
v rámci programu Evropské unie „Erasmus“. V Borås jsem získávala nové znalosti  
v téměř stejném oboru, který studuji na Univerzitě Karlově v Praze, a to „Informační 
studia a knihovnictví“. Ve Švédsku jsem bydlela na koleji. Ty jsou tam hodně odlišné od 
těch, jaké znám z Prahy. Vypadají spíše jako byty pro 3-4 studenty, kde každý má svůj 
pokoj a sdílí s ostatními kuchyň s koupelnou. Kromě krátkých dnů, deštivého počasí, 
slaného másla a sladkého chleba jsem si zpočátku musela zvykat i na cizí jazyk. Čtení, 
psaní, mluvení a přemýšlení v angličtině nebylo jednoduché, ale nezbývalo mi nic jiného 
než se co nejrychleji naladit na anglickou notu. Pomáhala mi při tom spousta dalších 
studentů z celého světa a ochotní Švédové. Ty jsem jen občas musela přesvědčovat, že švédsky  

ZÁVOD NETRADIČNÍCH PLAVIDEL  

V sobotu 23. června 2012 se na 
koupališti po dobrém a urč itě  
vydatném obědě začaly scházet 
posádky podivných plavidel. Při 
příchodu již všechny vítala 
hudba mistra moderátora Honzy 
Adamce.  Kromě kapitánů pla-
videl přicházelo i dost diváků. 
Snad i proto, aby získali inspi-
raci pro svou účast příští rok.  

Do začátku závodu zbývala 
slabá půlhodinka a kapitáni 
plavidel usilovně zdokonalovali 
techniku jízdy svých nepřed-
vídatelně se pohybujících pla-
videl. 

A pak to začalo! Na trať se 
postupně vydala plavidla podle 
vypsaných kategorií. Vš ichni 
účastníci se zdárně vypořádávali 
se záludnostmi tratě za mohut-
ného povzbuzování diváků. 
Všechna plavidla, vedena svými 
zdatnými kapitány, nakonec 
dosáhla vytouženého cíle. 

Nyní nastala práce pro orga-
nizátory se sestavením pořadí 
podle dosažených časů. Při slav-
nostním vyhodnocení pak všichni účastníci závodu obdrželi dip lomy a hodnotné ceny. 
Samostatně byla oceněna i nejorig inálnější plavid la. 

Soudě podle reakcí publika, se akce vydařila. Nultý ročník nasadil určitou laťku pro  
organizátory a přinesl i nová poučení pro příští první ročník “Závodu netradičních 
plavidel“. 

Poděkování za zdařilou akci patří č lenům S.R.O. Strážov (Karolíně Tomanové, Filipu 
Muchkovi, Tomáši Pangerlovi) s jejím garantem Josefem Breiem, asistentovi organizátorů 
Davidu Truhlářovi, zvukaři a moderátorovi Janu Adamcovi, správcům koupaliště Lucce 
Bouberlové a Evě Kasíkové, strážovské radnici a také autorům fotografií Kateřině  
Tremlové a Davidu Fürbacherovi. 

Nultý ročník je minulostí, ať žije první ročník „Závodu netradičních plavidel Strážov 
2013“. Doufejme, že vznikne nová, tradiční akce. Další fotografie ze závodu naleznete na 
webových stránkách: www.mesto.strazov.cz nebo www.srostrazov.webnode.cz 

                    Zapsal garant S.R.O. Strážov Mgr. Josef Brei    

KAREL KALISTA V  PAŘÍŽI NAVŠTÍVIL 
TAKÉ LOUV RE S MONOU LISOU 
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Rošťácká knihovna – 16. 4. 2012 navštívila Místní knihovnu ve 
Strážově spisovatelka Petra Braunová. Proběhly zde besedy se žáky 1. až 7. třídy ZŠ 
Strážov. Paní spisovatelka si s dětmi povídala nejen o svých knihách (Rošťák Oliver, 
Ztraceni v čase, Česká služka, aneb, Byla jsem au-pair…), ale i o svém životě. Naši 
knihovnu navštívil nejen „Rošťák Oliver“, ale trochu js me si zadováděli i p ři 
výtvarných kurzech. Děti z MŠ Strážov si vyrobily barevné jarní dekorace a účastnici 
večerních pátečních tvoření si ušili šperk. V Junior klubu si dívky vyráběly přívěsky 
z fima a zdobily tašky sítotiskem. 

Univerzita třetího věku –  Od podzimu letošního roku se ve 
Strážově rozběhne univerzita třetího věku. Pod záštitou České zemědělské univerzity 
v Praze bude místním seniorům a zdravotně postiženým prostřednictvím strážovské 
knihovny nabídnuta možnost dozvědět se něco nového v rámci série několika 
zajímavých přednášek. Další zájemci se mohou ještě přihlásit v místní knihovně. 

Velmi potěšující bylo zjištění, že mezi opory týmu se zařadil jeden z nejzkušenějších na 
hřišti, kapitán Broňa Majer. A co je nejv íce potěšitelné, dokázal tento hráč najít znovu tu 
správnou střeleckou mušku, když s 11 góly byl nejlepším kanonýrem týmu a s 25 ode-
hranými zápasy patřil ke stálicím ve strážovské sestavě. Nezklamali ani hráči, kterými 
bylo mužstvo průběžně doplněno. Určitě k milým překvapením patřily výkony mladíků –  
Ondřeje Uruby, odchovance janovické a klatovské kopané Davida Kološe, Ondry 
Jánského z Okuly Nýrsko, pokud byl k d ispozici si své odehrál i Tomáš Janda (hostování  
z Pocinovic) a své střelecké kvality naplnil i šikovný Martin Opatrný, který přišel na 
hostování z Plánice. Je jen škoda, že jeden z nejp latnějších hráčů středu hřiště Tomáš 
Faltín (Velhart ice) se pro příští soutěžní období rozhodl vyměnit kvalitní pažit ve Strážově 
za hřiště, na kterém bude hájit barvy Sokola Mochtín.   

Co je potěšitelné, že po Michalu Chalušovi, Marku Šleglovi a Milanu Denkovi si svůj  
a nutno dodat i úspěšný debut v několika jarn ích utkáních odbyl na hřišti v krajské soutěži 
další odchovanec Aleš Presl. 

Klobouk dolů je třeba smeknout před výkony Jana Michela. Nejen to, že byl často 
poslední instancí a záchrannou brzdou v obraně, ale také proto, že jako jediný odehrál 
všech 26 mistrovských utkání! 

Když k tomu přidáme bojovné výkony Jirky France, Lukáše Helma a vysoký standard naší 
dlouholeté gólmanské jedničky Michala Javorského, pak již ve výčtu hráčů chybějících  
mezi těmi, kteří nesli svojí kůži na trh v klání v krajské soutěži za Strážov, zbývá uvést 
dalších několik jmen. Předně se jedná o Petra Webera, kterému znemožňovalo častěji se 
v sestavě objevovat a více se střelecky prosazovat provázející zranění, se kterým některé 
zápasy ještě se sebezapřením odehrál. Na střídání byl vždy připravený Štěpán Presl  
a úspěšně zaskakující a příkladně bojující „béčkař“ Lukáš Míšek. 

Po postupu a úspěšné podzimní premiéře ročníku 2011/2012, kterou zakončilo po famózní 
jízdě B družstvo mužů ve III. třídě přezimováním na 2. místě, se svěřencům Josefa Vaňka 
na jaře již tolik nedařilo. Z objektivních důvodů zapříč iněných zraněním šesti hráčů 
základní sestavy skončili na 6. místě. To je výsledek, který se určitě od nováčka nečekal. 
Parta, která se kolem Josefa Vaňka, kap itána Karla Kalisty a jeho bratra Roberta na hřišti 
vytvořila, má zdravé jádro a věříme, že toto potvrdí také v nastávajícím novém ročníku  
III. t řídy. 

Miroslav Sedlmaier 

    

    

    

    

    

OKÉNKO MÍSTNÍ KNIHOVNY 

A SENIOR KLUBU

AHOJ ŠKOLKO, ŠKOLA V OLÁ! – NAŠI BUDOUCÍ PRV ŇÁČCI 

VV ÍÍ CC EE ÚÚ ČČ EE LLOO VV ÉÉ   HH ŘŘ IIŠŠ TT ĚĚ   UU  SSOO KKOO LLOO VVNN YY   
Z technických d ůvodů se mění telefonní číslo, na kterém byl dostupný 

správce víceú čelového h řiště s umělým povrchem u sokolovny. Nový 
kontakt je 606 472 692.  Cena za využití sportovišt ě je 30 Kč za osobu 

a hodinu, nebo pro místní organizace (fotbalisté, h asiči, ...) s dokladem od 

vysílajícího spolku 100 K č na hodinu.  



OBA STRÁŽOVSKÉ KOLEKTIVY SKONČILY NA ŠESTÉM MÍSTĚOBA STRÁŽOVSKÉ KOLEKTIVY SKONČILY NA ŠESTÉM MÍSTĚOBA STRÁŽOVSKÉ KOLEKTIVY SKONČILY NA ŠESTÉM MÍSTĚOBA STRÁŽOVSKÉ KOLEKTIVY SKONČILY NA ŠESTÉM MÍSTĚ    
Loučení fotbalového klubu SK Strážov s jarní 
sezónou v minulém roce 2011 nebylo radostné. 
Cesta po dvouletém působení v 1.A třídě, kam si  
A tým Strážova podruhé v historii klubu vybojoval 
postup, skončila.  

Sestup do 1.B třídy byl bolestný, ale bohužel 
odpovídal realitě. Talentovaných hráčů, kteří by 
mohli úspěšně naskočit do prvního týmu mužů 
našeho klubu, se v posledních dvou desítkách let 
rodilo jako šafránu. Proto s přibývajícím časem, 
chce-li Strážov udržet výkonnostní krok s těmi 
kluby z Pošumaví, které patří k pravidelným 
účastníkům krajských soutěží, tak musí stále 
častěji lovit v jiných klubech, aby tým vhodně 
doplnil a podařilo se mu udržet soutěž, která 
v historii klubu patřila ke „standardu“ a tradici 
strážovské kopané. Nutno ale objekt ivně dodat, že 
se stejnými  problémy se potýkají i ostatní a nejen účastníci 1.B třídy z našeho regionu.  
O to je pak obtížnější ulovit v rybníku, ve kterém loví stále více rybářů, než mnohdy je 
skutečných ryb potřebné váhy, nebo přesněji řečeno potřebné fotbalové kvality.  

Před stejným úkolem stálo vedení SK Strážov po sestupu loni v létě z 1.A třídy, letos na 
jaře a bude i nadále v nejbližších létech patřit k zcela „běžným“, ale též zásadním úko lům. 
Připusťme si ale také, že z ekonomického pohledu to bude pro klub daleko náročnější. 
Bohužel i v tomto se podmínky ve fotbale výrazně změnily a žádný klub, chce-li nadále 
přeskakovat laťku ve výšce odpovídající jeho tradicím, si již prakticky s vlastními 
odchovanci nevystačí. Jak ukazu jí výsledky SK Strážov dosažené v minulém ročníku, 
začíná se vedení klubu s tímto novým trendem úspěšně vypořádávat. 

První tým Strážova po sestupu do 1.B třídy provázela v převážné většině podzimu velmi 
kolísavá forma a výsledky ve velice vyrovnané soutěži nebyly odpovídající jeho kvalitám. 
Letos na jaře se začalo blýskat na lepší časy. Proto bylo nejdůležitější se z pásma druhé 
poloviny tabulky, kde to zavánělo sestupovým ohrožením, co nejdříve vymanit. Nebylo to 
vůbec snadné a podařilo se to až v závěrečné čtvrtině soutěže.  

Jaro svěřencům trenéra Petra Presla, který si přál před začátkem druhé části bojů  
o mistrovské body umístění do pátého místa, vyšlo a zasluhují za celou tuto soutěžní část 
pochvalu. Ziskem 6. místa sice nenaplnili přání svého kouče, ale předvedenými výkony si 
bezesporu získali d rtivou většinu skalních příznivců klubu opět na svoji stranu. Zvláště 
komplikované to měla defenzíva, která se musela obejít z důvodu zranění v úvodní 
polovině jara bez své opory Vladimíra Čížka, ale také se zraněním laboru jícího dalšího 
defenzivního hráče Michala Chaluše.  

 

 

 
 

 

 

ZLATÉ ČASY TURIST IKY NA STRÁŽOVSKU 
Strážovš t í tu risté 
jsou v současnosti 
jednou z nejpočet-
nějších zájmových 
skupin na Strá-
žovsku. Pravidelně  
se jich na výlety 
vydává něko lik 
desítek. Zalistovali 
js me ve staré tu-
ris t ické kron ice, 
vedené Josefem 

Kodymem a našli zde zajímavé 
fotografie akt ivních strážov-
ských turistů ze sedmdesátých 
let minulého století. Na dvou 
fotografiích zde můžete poznat 
tehdejší průkopníky a propa-
gátory strážovské turistiky.  
Místní turisté organizovaní pod 
odborem turistiky se tehdy 
pravidelně účastnili mnoha 
regionálních pochodů a turistic-
kých srazů. V roce 1976 se ve 
Strážově zahajovala celookresní 
akce 100 jarn ích kilometrů  
a prenetským podlesím pak 
v následujících letech prochá-
zelo několik organizovaných 
turistických pochodů.  



 
 
 
 

    

    

ČERVENECČERVENECČERVENECČERVENEC – Nedávno uplynulo 90 let (2. července 1922), kdy se ve Strážově 
uskutečnil koncert sólistů pražského Národního divadla. Účinkovali zde zejména 
slavný tenorista Theodor Schütz, operní pěvkyně Marie Šlechtová a baryton Emil Po llert. 
Výnos z akce byl věnován na stavbu místní sokolovny.  

SRPENSRPENSRPENSRPEN – Před 80 roky (7. srpna 1932) vyhořela hospodářská usedlost u Ortů 

na Opálce. Bývalo to č.p. 14, kde se také po chalupě říkávalo „u Šafářů“ – dnes rodinný 
domek se zahradnictvím u Vavřinců. Před katastrofálním požárem ve třicátých letech 
minulého století však tato nemovitost stávala o dost blíže u tvrze.  

ZÁŘÍZÁŘÍZÁŘÍZÁŘÍ – Bude tomu již 85 let (1. září 1927), kdy vypukl veliký požár na Krot ějově. 

Vyhořela velká část osady – konkrétně stavení č.p. 3, 19, 22, 1, 18 včetně hospodářských 
objektů. Nebyla to však jediná tragédie těchto dnů, neboť hospodyně z domu, odkud oheň 
jako první vyšlehl, byla následující den nalezena utopená.  
 

 

 
„Městská rada měřila vodu hrncem.“ Pošumaví mluví o zajímavém 

rozhodnutí komise ve Strážově, která měla zjistit, zdali pumpa v obci by stačila 

zásobovati obec pitnou vodou. Bylo rozhodnuto vyslati na místo zvláštní komisi. 

A tato se odebrala pak k pumpě s 15litrovým hrncem. Voda do něj tekla a tekla,  

ale pomalu. Komise, která měla k disposici hodinky, zjistila, že plnění hrnce 

trvalo 22 minuty. A tak se počítalo a počítalo, až se přišlo k závěru, že není 

možné s pumpou vůbec počítati. Kdyby si přišlo pro vodu celé město, tak by se 

muselo na naplnění hrnce čekati tři dny a tři noci. A ve Strážově mají 

z rozhodnutí komise ohromnou radost.   
České slovo – 1940 

Obec města Strážova na Šumavě zadá řízením ofertním stavbu nové 
měšťanské školy chlapecké ve Strážově, kteráž do 1. května 1908 musí ve 

všech částech úplně ukončena a k obývání a užívání způsobilá býti uvedena  

a úplnou krytinou opatřena. Stavební náklad rozpočeten na 78.452 K 71 h. 

Vadium činí 5 % oferovaného obnosu dle rozpočtu a oferty, řádně kolkované,  

s vadiem, buďtež nejdéle do 20. dubna 1907 incl. a to do 11 hodiny dopolední 

v úřadovně starosty města Strážova podány. V ostatní další podmínky a plány 

stavební lze v kanceláři městské v hodinách úředních nahlédnouti.  

Ve Strážově, dne 2. dubna 1907 - Jan Kalivoda, starosta 
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