
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M A R T I N  N E J L E P Š Í M  H A S I Č E M  P O Š U M A V ÍM A R T I N  N E J L E P Š Í M  H A S I Č E M  P O Š U M A V ÍM A R T I N  N E J L E P Š Í M  H A S I Č E M  P O Š U M A V ÍM A R T I N  N E J L E P Š Í M  H A S I Č E M  P O Š U M A V Í  
Po loňském druhém místě 
vystoupil v letošním roce 
Martin Kopecký v soutěži 
Šumavský hasič na stupínek 
nejvyšší. Svou nadvládu 
potvrdil i ve Strážově, kde se 
uskutečnilo závěrečné kolo 
Šumavské ligy v hasičském 
vytrvalostním a silovém 
víceboji. Soutěž se koná pod 
záštitou senátora Jana Látky  
a skládá se z pěti kol 
(Domažlice, Spůle, Plánice,  
Díly a Strážov). Za organiza-
ci nedělního závodního dne 
ve Strážově si poděkování 
zaslouží všichni pořadatelé 
v čele s Danielem Chalušem 
a Martinem Kopeckým. Jsme 
rádi, že u nás vzniká nová 
tradice divácky velice zají-
mavé sportovní disciplíny.  

 

 
 

 

LETOŠNÍ SETKÁNÍ RODÁKŮ SE VYDAŘILO 
V sobotu 5. července se 
ve Strážově opět po 
letech sešli místní rodá-
ci. Nejdříve byla v kos-
tele sloužena rodácká 
mše svatá.  Následně 
pak po celé odpoledne  
a večer probíhalo pose-
zení s hudbou (Skalanka 
a DJ Shack) a dopro-
vodným programem ve 
velkokapacitním stanu 
na náměstí.  
Velkou odezvu měla vý-
stava školních fotogra-
fií, která byla instalová-

na na prvním stupni 
základní školy. Cel-
kem přijelo několik 
stovek Strážováků 
všech věkových ka-
tegorií. V rámci od-
poledního progra-
mu byli vyhodno-
ceni také rodáci, 
kteří na setkání 
dorazili z největší 
dálky. Bezkonku-
renčně zvítězila 
Pavla Falk (roz. 
Zippererová), která 
přijela až z New 
Yorku.  

  

 

 

 

 

 

10.  9. –  kosmetika   29.10. –  posezení u kávy 

17.  9. –  posezení u kávy       5.11. –  potisk –  pí Javorská 

24.  9. –  zájezd                  19.11. –  posezení u kávy 

  1.10. –  posezení u kávy   26.11. –  posezení u kávy 

  8.10. –  návštěva učňovského střediska   3.12. –  setkání důchodců v sokolovně 

15.10. –  posezení u kávy  10.12. –  posezení u kávy 

22.10. –  přednáška   17.12. –  vánoční posezení 
 

 

 V OBLEŽENÍ BYLY PO CELOU SOBOTU VÝSTAVN Í PANELY 
V MÍSTNÍ ŠKOLE 

MARTIN KOPECKÝ VYHRÁ L TŘI Z PĚTI KOL LIGY 

RODÁCI S RADOSTÍ SPOLEČNĚ ZAVZPOMÍNALI  
NA SVÉ DĚTSTVÍ A MLÁDÍ  



    FOTOGALERIE ZFOTOGALERIE ZFOTOGALERIE ZFOTOGALERIE Z    POLSKÉHO TURNÉ SBORUPOLSKÉHO TURNÉ SBORUPOLSKÉHO TURNÉ SBORUPOLSKÉHO TURNÉ SBORU 
 

 
 
 

 
 

DĄBROWKI 

 21. - 24. srpna 2014 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 
Na naši otázku z minulého kola soutěže 
správně odpovědělo pouze pět čtenářů, 
přestože tato nebyla nikterak těžká. 
Uvedená nemovitost stojí ve Strážově, 
má čp. 134 a po chalupě se tam říká  
„u Vališů“. Ze správných odpovědí byl 
vylosován výherce – Oskar Vítovec ze 
Strážova, který 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. 

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

SOUTĚŽNÍ KUPÓN  (OBČASNÍK Č. 65) 
 

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

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

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

STRÁŽOVÁCI S NOVOU SOCHOU  
SV. VOJTĚCHA 

VYSTOUPENÍ MUŽSKÉHO SBORU 
DOPLNILA SÓLOVÝM ZP ĚVEM TEREZA 

HAMMERSCHLAGOVÁ 

KAPLE POSTAVENÁ NA P AMÁTKU 
ČESKO-POLSKÉ SPOLUPR ÁCE 

MUŽSKÝ PĚVECKÝ SBOR VYSTOUPIL PŘED ZAPLNĚNÝM KOSTELEM 



SDH Strážov pořádá ve spolupráci  
s OSH ČMS v Klatovech soutěž  

Pošumavské hasi čské ligy  
v požárním sportu.  

Soutěž se bude konat  
na hasi čském cvi čišti ve Strážov ě 
v sobotu 6.9.2014 od 13.00 hod.  

Ve druhém kole se prvních  
5 družstev z každé kategorie utká  

o putovní poháry starosty města Strážov. 

Tradi ční Opálecký šach  
se uskuteční v následujících 

termínech: 
dětská kategorie - 24.10.  

od 14.00 hod. na radnici ve Strážově 
dosp ělá kategorie - 25.10.  

od 9.00 hod. „U Mařenky“ na Opálce 

 
Také tentokrát ctíme tradici a gratulujeme 
našim spoluobčanům, kteří oslavili svá 
životní jubilea v uplynulých měsících. 
Dodatečně tedy k narozeninám hodně 
štěstí, zdraví a spokojenosti přejeme 
následujícím jubilantům: 
 

Anna Hejduková ze Strážova 
2. června 2014 – 85 let 

Anna Jablonská ze Strážova 
9. června 2014 – 80 let 

Anna Tomanová ze Strážova 
16. června 2014 – 85 let 

Antonín Presl ze Strážova 
19. června 2014 – 80 let 

Josef Vaněk ze Strážova 
27. června 2014 – 85 let 

Alois Fürbacher ze Zahorčic 
28. června 2014 – 80 let 

Květoslava Teplá ze Strážova 
4. července 2014 – 75 let 
Jiří Muchka ze Strážova 
25. července 2014 – 75 let 

Zdeňka Kasíková ze Strážova 
26. července 2014 – 80 let 
Václav Jiřík z Lukavice 
27. července 2014 – 80 let 

Marie Vaňková ze Strážova 
1. srpna 2014 – 85 let 

Josef Beran ze Strážova 
3. srpna 2014 – 85 let 

� Po loňské úspěšné premiéře se i letos uskuteční 
dětský lampiónový průvod spojený s ochut-
návkou svatomartinského vína. Konkrétně to 
bude v sobotu 15. listopadu, přičemž bližší informace budou zveřejněny na webových 
stránkách města a na plakátech. 

� Vzhledem k rostoucímu počtu žáků prvního stupně se začala projevovat nedostatečná 
kapacita školní družiny při ZŠ Strážov. To byl také důvod, proč byl ze strany 
zřizovatele (Město Strážov) dán podnět pro otevření druhé třídy družiny. Zvýšená 
kapacita byla schválena a je zapsána v rejstříku škol. Od září letošního roku tak budou 
moci družinu využívat všechny děti, které budou mít o toto zařízení zájem.  

Vážení spoluobčané! 

Čtyři roky - to je 208 týdnů, čili 1461 dnů - nebo 
také jedno volební období. Uteklo to jako voda. Před čtyřmi roky jsem byl zvolen starostou 
Strážova a dodnes si pamatuji, že jsem ve své řeči na ustavujícím zasedání zastupitelstva 
sliboval, že funkci starosty budu vykonávat tak, abych se nemusel stydět ohlédnout za sebe. 
A s klidným svědomím tak dnes činím.  

Během uplynulých čtyř let se nám povedlo dokončit rekonstrukci Hradčan, které jsou dnes 
naší chloubou, a také strážovské náměstí a ulice v bytovkách se proměnily k nepoznání. 
Nezapomínali jsme ani na spádové obce, o čemž svědčí nová hasičská zbrojnice ve Vítni 
i bezdrátový rozhlas ve všech osadách. Celkový přehled realizovaných akcí je zveřejněn na 
jiném místě našeho zpravodaje. Dalo by se navíc říci, že dlouhodobá snaha o rozvoj 
Strážovska byla oceněna získaným titulem „Vesnice Plzeňského kraje roku 2012“, na 
který jsme právem hrdí. 

Mám-li být upřímný, je i několik věcí, které mne mrzí – jedná se zejména o zdržení v pří-
pravě nového územního plánu, marnou snahu o zachování pobočky spořitelny nebo také 
opakující se ztrátové hospodaření Strážovské čerpací stanice, která je v majetku města. Ne 
vše se tedy povedlo a jsou také věci, které bych nyní udělal jinak a snad i lépe. V globálu 
však uplynulé čtyři roky považuji za vydařené a myslím, že posunuly Strážov opět o krok dál. 

To je také jeden z důvodů, proč bych rád ve své práci pokračoval. Rozhodl jsem se ucházet 
na další volební období o funkci starosty. Je teď na vás, občanech Strážovska, zda mi dáte 
svoji důvěru. 

Ing. Josef Rousek  
 
 
 
 
 

STŘECHA KOSTELA JE TÉMĚŘ HOTOVÁ 
Do kostela sv. Jiří ve Strážově už 
nezatéká. V letních měsících letošního 
roku totiž proběhla celková výměna 
střešní krytiny spojená s opravou kro-
vové konstrukce. Akce, kterou provádí 
firma Lesní stavby Nýrsko, vyjde na více 
než 2 mil. Kč a byla z velké části 
podpořena také z rozpočtu města. 
Vzhledem k tomu, že se nám podařilo 
navíc získat podporu z Programu 
regenerace Ministerstva kultury ČR ve 
výši 900 tisíc Kč, přijde pravděpodobně 
na řadu i fasáda. Její realizace by však 
s postupujícím ročním obdobím byla 
vzhledem k nejistým klimatickým 

podmínkám velice riskantní. Bylo tedy dohodnuto, že případné práce na venkovních 
omítkách budou provedeny až v jarních měsících, přičemž dodavatelská firma nebude 
účtovat žádné vícenáklady v souvislosti s dlouhodobým nájmem lešení. 

Římskokatolická farnost Nýrsko 
upozorňuje na úpravu pořadu 

nedělních bohoslužeb. Od 7. září 2014 
dochází ke změnám následujícím 

způsobem:  
• Nýrsko - mše svatá v 8:00 hod. 
• Strážov - mše svatá v 10:00 hod. 
• Janovice -  mše svatá v 11:30 hod. 

PRÁCE NA STŘEŠE KOSTELA SV. JI ŘÍ 



CCOO  SSEE  UUDDĚĚLLAALLOO  ZZAA  UUPPLLYYNNUULLÉÉ  VVOOLLEEBBNNÍÍ  OOBBDDOOBBÍÍ??  
� Dokončena výměna topného systému v mateřské škole za 1,8 mil. Kč. Dotace 

z Ministerstva pro místní rozvoj ČR byla ve výši 80 %. 
� Dokončena 1. etapa rekonstrukce místních komunikací v památkové zóně za 4,8 mil. 

Kč, přičemž příspěvek z Ministerstva pro místní rozvoj ČR pokryl 80 % nákladů. 
� Provedena celková rekonstrukce plochy náměstí a ulice u školy – komunikace, 

osvětlení, odvodnění, zeleň – stavební náklady byly cca 6,5 mil. Kč – dotace z ROP 
NUTS II Jihozápad pokryla přes 90 % těchto uznatelných nákladů. Zároveň byla 
provedena výměna vodovodu v rekonstruované části náměstí a ulice u školy – celkové 
náklady na litinové potrubí byly 890 tisíc korun. 

� Provedeno statické zajištění a restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého – akce byla 
dodatečně zařazena do projektu náměstí, dotace tedy zaplatila podstatnou část nákladů. 

� Zakoupena komunální technika – smykový nakladač Wecan v hodnotě 300 tisíc Kč  
a malotraktor značky New Holland vč. mulčovače se sběrem za 982 tisíc korun, 
přičemž 464 tisíc Kč bylo získáno z dotačních prostředků Programu rozvoje venkova. 

� Provedena rekonstrukce druhé části místních komunikací na Hradčanech, kdy celkové 
náklady této investiční akce byly přes 6,5 mil. Kč a dotace z Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR pokryla cca 70 % uznatelných nákladů. 

� Osazen nový bezdrátový rozhlas na Strážovsku, kdy celkové náklady akce přesáhly 
380 tisíc Kč, přičemž 270 tisíc korun přispěl Plzeňský kraj.  

� Vyasfaltovány tři menší komunikace v Káclinku s celkovými rozpočtovými náklady 
okolo 1 mil. korun. 

� Realizována celková rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Vítni s celkovými stavebními 
náklady 2,25 mil. Kč, přičemž 750 tisíc se podařilo získat z dotačních programů 
Plzeňského kraje. Opraveny byly také hasičské zbrojnice v Lukavici a v Zahorčicích. 

� Z dotačních prostředků MMR byly nakoupeny herní a sportovní prvky k mateřské škole, 
opraveny chodníčky okolo koupaliště a vybudováno nové dětské brouzdaliště se skluzavkou. 
Celkem nás tato akce stála 1,5 mil. Kč, přičemž ze dvou třetin přispěl státní rozpočet.  

� Provedena kompletní rekonstrukce místní komunikace u bytovek spojená s výměnou 
kanalizačního a vodovodního řadu. Celkové náklady této akce přesáhly 3,8 mil. Kč.  

� V rámci dotace z Programu rozvoje venkova ČR byl do školní kuchyně zakoupen 
nový kombinovaný sporák a moderní konvektomat za 510 tisíc korun, přičemž 90 % 
bylo hrazeno z dotačních zdrojů. 

� Trvalá podpora místních spolků na provoz i investice. Mimo jiné byla opravena 
fasáda sokolovny a nakoupeny nové židle a stoly. SK Kovodružstvo Strážov provedlo 
opravu kabin a vybudovalo nový zavlažovací systém fotbalového hřiště.  

� Strážov získal titul Vesnice roku Plzeňského kraje – v rámci celostátní soutěže jsme 
v krajském kole získali zlatou stuhu, která nám byla slavnostně předána na akci  
s bohatým doprovodným programem na strážovském náměstí. 

� Podpořena kompletní výměna střešní krytiny na kostele sv. Jiří ve Strážově. Celkové 
náklady akce dosáhly 2,1 mil. Kč. 

� Vybudováno nové veřejné sociální zařízení v přízemí radnice s celkovými náklady 
280 tisíc korun. 

    



VVVV    POLSKU BUDOU NA STRÁŽOVSKÝ SBOR DLOUPOLSKU BUDOU NA STRÁŽOVSKÝ SBOR DLOUPOLSKU BUDOU NA STRÁŽOVSKÝ SBOR DLOUPOLSKU BUDOU NA STRÁŽOVSKÝ SBOR DLOUHO VZPOMÍNATHO VZPOMÍNATHO VZPOMÍNATHO VZPOMÍNAT 
Kdo přijel o předposledním srpno-
vém víkendu do polské obce Dą-
browki v podkarpatském vejvods-
tví, nestačil se divit. Před koste-
lem zářila novotou kapele sv. Voj-
těcha postavená na počest česko-
polské spolupráce, opodál pak 
hrdě vlála česká vlajka a z kostela 
se linul zpěv strážovského muž-
ského pěveckého sboru.  

Členové sboru se totiž vydali na 
své historicky první zahraniční 
turné. Po devítisetkilometrové 
cestě je v Polsku čekalo vřelé 
přivítání a nezapomenutelné čtyři 
dny strávené v rodišti našeho pana 
faráře Ryszarda Potęgy.  

Sbor tentokrát doplnila svým 
zpěvem Tereza Hammerschlago-
vá. Hlavní vystoupení mužského 
sboru natáčela polská televize  
a zaplněný kostel ocenil Strážová-
ky nekončícím potleskem. Své 
dojmy zaznamenala jedna z účast-
nic koncertu v přiložené básni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

PODZIMNÍ  SBĚR ODPADŮ BUDE V ŘÍ JNUPODZIMNÍ  SBĚR ODPADŮ BUDE V ŘÍ JNUPODZIMNÍ  SBĚR ODPADŮ BUDE V ŘÍ JNUPODZIMNÍ  SBĚR ODPADŮ BUDE V ŘÍ JNU    
Svoz nebezpečného a elektro odpadu bude proveden v sobotu 4. října 2014 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 městský úřad. 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 4. října 2014 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. 
Pravidelný páteční svoz komunálního odpadu bude v podzimních měsících prováděn 
v následujících termínech: 12.9., 26.9., 10.10. a pak již opět každý týden. 

    

NO VÉ  VEŘE JNÉ  TO ALETY NA  RADNIC INO VÉ  VEŘE JNÉ  TO ALETY NA  RADNIC INO VÉ  VEŘE JNÉ  TO ALETY NA  RADNIC INO VÉ  VEŘE JNÉ  TO ALETY NA  RADNIC I  
Během červencového setkání rodáků zažily svoji premiéru a tak trochu také zatěžkávací 
zkoušku nové veřejné záchody v přízemí radnice. K dispozici jsou veřejnosti během 
provozní doby městského úřadu a zcela jistě dobře poslouží při dalších veřejných akcích, 
kterých se na náměstí každoročně koná několik. Práce s celkovými náklady cca 280 tisíc 
korun provedla firma Stanislava Smoly z Měčína. 
 

MISTROVSTVÍ ČR VE STŘELBĚ Z PRAKUMISTROVSTVÍ ČR VE STŘELBĚ Z PRAKUMISTROVSTVÍ ČR VE STŘELBĚ Z PRAKUMISTROVSTVÍ ČR VE STŘELBĚ Z PRAKU  
V sobotu 9. srpna 2014 se na 
koupališti ve Strážově usku-
tečnila prakiáda zařazená do 
seriálu Mistrovství ČR. Jedi-
ným domácím reprezentantem 
byl Bohumil Kalivoda 
z Opálky, který se přesvědčil, 
že soutěž není vůbec jedno-
duchá. Přesto se jedná o velice 
zajímavou sportovní disciplínu, 
při níž diváci mohou obdivovat 
pevnou ruku těch nejlepších 
zástupců tohoto odvětví. 

 
Také v letošním roce bude místní organizace Českého svazu zahrádkářů 

provádět tradiční moštování pro veřejnost. Bližší informace budou 

zveřejněny na plakátech.    

PODĚKOVÁNÍ Z POLSKA 
Ze Strážova kluci jako malovaní dojeli, 

a v kostele na Dąbrowkách pěkně nám zapěli. 

Na začátku byli možná trochu nervózní, 

avšak pak se rozezpívali a byli famózní. 

Věku starého i mladého byli 

a hlasy mocné a krásné rozezvučeli. 

Zpívali o Marii i o domovině své 

naprosto uchvátili publikum dąbrowské. 

Tak vám milí chlapci pěkně děkujeme 

a ještě někdy vás uslyšet chceme. 

Máme naději na další potkávání přeci 

a teď ještě – ať žijí Strážováci! 

Zvlášť je třeba napsat Terezko pro Tebe, 

Ty máš hlas spanilý, co letí do nebe. 

Ať zpíváš sólo, či v duetě, 

děláš to snad nejkrásněji na světě. 

Nechť Tě Matka Boží v tom zpěvu podporuje, 

a zpěv vždy do srdcí posluchačů vstupuje. 

Nechť přinášíš radost po mnoho let, 

pro Strážováky i celý svět. 

Halina z Varšavy

REPORTÁŽ O NÁVŠTĚVĚ Z ČESKÉ REPUBLIKY NATÁ ČEILA POLSKÁ TELEVIZE 

JEDINÝ DOMÁCÍ ÚČASTNÍK – B. KALIVODA 



STRÁŽOVSKÁ POUŤ STRÁŽOVSKÁ POUŤ STRÁŽOVSKÁ POUŤ STRÁŽOVSKÁ POUŤ ---- 13.  13.  13.  13. a 14. září 2014a 14. září 2014a 14. září 2014a 14. září 2014    
� Výstava paličkované krajky členek Krajkářského spolku z Přeštic bude probíhat 

v přízemí radnice. Výstavu doplní práce dětí z místního kroužku paličkování. Otevřeno 
bude v sobotu od 13.00 do 17.00 hod., v neděli od 10.00 do 17.00 hod.  
Od 15. do 21. září bude možno výstavu zhlédnout po předchozí domluvě na tel. číslech 
607 188 998 nebo 376 392 465.  

� Strážovští zahrádkáři představí svoji letošní úrodu na výstavě ovoce, zeleniny  
a květin, která se uskuteční v prostorách radnice. Otevřena bude stejně jako výstava 
paličkované krajky. 

� V přízemí 1. stupně základní školy budou k vidění obrazy místního malíře Romana 
Souška ze Strážova. Výstava bude otevřena v sobotu od 13.00 do 18.00 hod.  
a v neděli od 13.00 do 18.00 hod.  

� Místní organizace svazu chovatelů pořádá výstavu drobného zvířectva (králíků, 
drůbeže a holubů) ve školním dvoře za obecnou školou. Výstava bude otevřena 
v sobotu od 13.00 do 18.00 hod. a v neděli od 8.00 do 15.00 hod. Připravena je bohatá 
tombola o zajímavé ceny.  

� Tradičně samozřejmě bude po celý pouťový víkend strážovské náměstí rájem všech 
dětí. Pouťové atrakce budou obohaceny o autodrom. Rodiče si budou moci navíc na 
náměstí posedět v pivní zahradě, kterou pořádá bavorský pivovar Aldersbacher. 
Ochutnat letos bude možno také německé speciality – Bratwurst a Currywurst. 

� Na kurtech u sokolovny se v sobotu od 8.30 hod. uskuteční oblíbený volejbalový 
turnaj smíšených družstev s názvem Burčák open. Zveme také na kvalitní burčák 
z hroznů Pálavy a možnost ochutnávky vín.   

� Pouťová zábava skupiny KABÁT REVIVAL  proběhne v sokolovně v sobotu od 
21.00 hod.  

� V neděli se uskuteční mše svatá v kostele sv. Jiří.  Začátek je tentokrát mimořádně od 
12.00 hod.  

� V neděli od 13.00 do 16.00 hod. bude na náměstí koncertovat chodská kapela 
Domažličanka. Přijďte si posedět a poslechnout vystoupení této dechovky. Možná 
dojde i na tanec. 

� O pouťovém víkendu můžete zajít také na fotbalová utkání na hřiště SK 
Kovodružstva Strážov. Bohatý program zahájí v sobotu odpolední derby mezi starou 
gardou KOVO Strážov a “RETRO” Strážov, které začíná od 17.00 hod. V neděli od 
10.00 hod. hrají mladší žáci proti Mochtínu a od 16.00 hod. se mužské „áčko“ v rámci 
krajské 1.B třídy utká s týmem Horažďovice B.  

v České republice. Než jsme si našli náš byt, tak jsme absolvovali asi 7 prohlídek jiných bytů, ve 
kterých třeba nebyla okna v pokojích nebo sprchový kout se skládal z lavoru a závěsu kolem něj. Po 
těchto prohlídkách šly naše nároky rychle dolů se zvyšující se zoufalostí. Nakonec jsme měli velké 
štěstí a našli jsme krásný byt za přijatelnou cenu. Okna ve všech pokojích a „normální“ koupelnou. 
Byt měl dva velké balkony, které jsme nejvíce využívali při ranní snídani a odpolední siestě. Další 
zařizování ohledně školy, zřízení například bankovního účtu a dalších podobných věcí nám zabralo 
dalších několik týdnů až měsíců. Tyto věci bych tu vypisoval hodně dlouho, co jak dlouho trvalo, ale 
pro příklad – zřízení bankovního účtu trvalo dva měsíce, kdy jsme každý týden museli do banky  
4 km daleko, aby nám řekli, že příště už to „snad“ bude. A platební karta? Po třech měsících jsme se 
na ní šli zeptat. Na pobočce nám v klidu řekli, že je v Madridu. K našemu překvapení platební karta 
nedorazila do konce června, kdy jsme účet rušili. 

K dalšímu překvapení je v Seville prohibice, která je přísně dodržována. Ve městě byla jen tři místa, 
kde se většinou studenti večer scházeli na tzv. botellonu (botella – láhev). Další zajímavostí je urč itě 
koupě alkoholu, který nejde koupit po desáté hodině večer a také, že odpoledne si nikde nic 
nekoupíte, protože je odpolední siesta, která je v každém obchodě, bance, univerzitě nebo jiné 
instituci jiná. Někdy od dvanácti odpoledne do čtyř hodin, jinde od jedné do šesti. Na málokterém 
obchodě najdete otevírací dobu, kterou jsme ani za ten rok nebyli schopni odhadnout a naučili jsme 
se chodit nakupovat v určitý čas, kdy bude otevřeno urč itě. Tento životní styl si myslím, že bude mít 
„nějaký vliv“ na ekonomickou situaci Andalusie, ve které je 65% nezaměstnanost lidí do 25 let. 

Navštívil jsem několik představení flamenca, zúčastnil jsem se býčích zápasů, které bylo zajímavé 
vidět, ale není to nic, co bych musel vidět i podruhé. Další milou věcí, které jsem se zúčastnil, byl 
Mikuláš v Seville, kde jsem vypomáhal v masce Mikuláše česko-španělské komunitě. Vánoce jsem 
také strávil v Seville s pár přáteli, kteří se také nevraceli domů. Byly to první Vánoce mimo domov, 
ale v dnešní době moderních technologií jsem se zúčastnil pomocí web kamery jak večeře, tak  
i rozbalování dárků. Následující půlnoční mše v katedrále měla takovou atmosféru, jakou jsem ještě 
nikdy nezažil. Více než Vánoce se ve Španělsku slaví svátek Tří králů. Do té doby největší dav, jaký 
jsem kdy viděl. Celé město v ulicích čekalo na alegorické vozy inspirované pohádkami jako 
Růženka, Sněhurka apod., na kterých seděly děti a rozhazovaly do davu tuny sladkostí (do konce 
pobytu jsem je všechny nesnědl). Do té doby jsem netušil, co nás čeká v březnu - nastala Semana 
Santa, což je svátek trvající týden před Velikonocemi. To už bylo v ulicích úplně celé město. 
Nefungující doprava, zavřené obchody, školy. Pokud zrovna nějaký průvod procházel poblíž vašeho 
domu, tak nebylo možné se domů vůbec dostat. Ve zkratce jde o to, že členové 52 katolických 
bratrstev nesou od vlastního kostela ke katedrále obrovské podstavce s obrazy svatých. V dlouhém 
procesí defilují za nádhernými alegoriemi bosí kajícníci s kříži na ramenou, s nohama spoutanýma 
železnými řetězy, chlapci s bubínky a zahalené postavy s vysokými inkvizitorskými kapucemi. 
Tímto církevním svátkem oslavuje Sevilla již od středověku vítězství křesťanského náboženství nad 
islámem. Poté jsme měli 14 dní oddechu a nastal svátek Feria de Abril – opět svátek trvající týden  
a vlastně jde jen o oslavy jara, kdy se slaví v urč ité části města v tzv. casetas (velký stan), kde se jen 
pije a tančí celý týden. 

Na konec bych rád řekl, co mi Erasmus dal a vzal. V první řadě to je zcela jiný pohled na život, jiný 
pohled na studium, samostatnost, zlepšení prezentačních schopností v cizím jazyce, celkově lepší 
jazykovou vybavenost, poznání španělské kultury – jak klady, tak zápory a v neposlední řadě 
trpělivost a přátele na celý život, jak zahraniční, tak české. 

A co mi Erasmus vzal? Urč itě dochvilnost, která ve Španělsku postrádala smysl. Čekat na někoho 
dvě hodiny, občas i víc je zde normální. Dále to jsou vyčerpané všechny úspory. 

Doufám, že jsem možná touto až moc dlouhou slohovou prací alespoň trochu motivoval budoucí 
studenty vysokých škol, aby využili veškeré možnosti vycestovat do zahraničí. Je to životní 
zkušenost, na kterou do konce života nezapomenete.  

Miroslav Vrba 
 



STUDENT ZSTUDENT ZSTUDENT ZSTUDENT Z    LEHOMI STRÁVIL ROK VE ŠPANĚLSKU LEHOMI STRÁVIL ROK VE ŠPANĚLSKU LEHOMI STRÁVIL ROK VE ŠPANĚLSKU LEHOMI STRÁVIL ROK VE ŠPANĚLSKU  
Erasmus je studijní za-
hraniční program doto-
vaný Evropskou unií  
a částečně i Minister-
stvem školství, mládeže 
a tělovýchovy. Konkrét-
ně pro studijní pobyt ve 
Španělsku je výše sti-
pendia 409 EUR. Tato 
částka by pokryla zcela 
veškeré náklady na život 
jen, kdyby student za-
platil nájem a nakoupil 
si základní potraviny. 
Pro mě osobně tato část-
ka pokryla kolem 60 % 
veškerých výdajů. 
Proč jsem si vybral Španělsko? Největším důvodem bylo poznání místní kultury a druhým finanční 
náročnost. U severních a západních států je všeobecně známo, že jsou mnohem dražší. Východní 
země mě tolik nezaujaly, tak jasnou volbou byl jih. Dlouhou dobu jsem se rozmýšlel, jestli Itálie, 
Řecko, Portugalsko nebo Španělsko. Z osobních zkušeností spolužáků nakonec vyhrála Sevilla na 
jihu Španělska. 
Sevilla je s 800 000 obyvateli kulturním centrem jižního Španělska, je hlavním městem 
stejnojmenné provincie a celé Andalusie. Celá Andalusie je známá svojí maurskou architekturou. 
Konkrétně v Seville se jedná o Giraldu, která je součástí Sevillské katedrály, je 3. největší katedrálou 
v Evropě. Samotnou katedrálu jsem navštívil několikrát, protože jako student Universidad de Sevilla 
jsem měl vstup zadarmo a každá návštěva stála za to. 
Dalšími památkami jsou například Alcázar, Torre del Oro, Plaza de Espaňa – druhé nejhezčí místo, 
které jsem doposud navštívil (prvním je budova parlamentu v Budapešti). Pro zajímavost se zde 
natáčela scéna z Hvězdných válek :) Název v překladu znamená Španělské náměstí. Když jsem na 
toto místo přišel poprvé, tak mi spadla pusa a jenom jsem zíral. Náměstí jako takové i s dominantní 
půlkruhovou budovou bylo vystavěné teprve v roce 1929. Uprostřed náměstí se nachází fontána  
a podélně půlkruhové budovy se nachází kanál, na kterém je možné svézt se loďkou. Celé náměstí je 
obklopené obrovským parkem, který nese název Maria Luisa. Do tohoto parku jsme zavítali 
mnohokrát, nejvíce v největších vedrech, které se několikrát blížily k padesáti stupňům Celsia a byla 
to jedna z mála možností, kde se ve městě schovat do stínu palem. S budovou rektorátu univerzity, 
která dříve sloužila jako budova tabákové továrny, se konečně dostáváme k tématu studia. 
Moje domovská univerzita – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích má jako partnerskou 
univerzitu v Seville univerzitu Universidad de Sevilla, facultad de turismo y finanzas. Fakulta 
turismu a financí nabízela širokou škálu předmětů v angličtině – absolvoval jsem předměty týkající 
se účetnictví, marketingu, managementu, financí apod. Některé předměty byly náročností 
srovnatelné s domácí výukou, některé těžší, všechno samozřejmě ztížené výukou v cizím jazyce. 
Žádnou velkou negativní zkušenost s pedagogy jsme neměli a většinou nám vycházeli jako 
zahraničním studentům vstříc. 
První dva měsíce byly opravdu velmi náročné. Přiletěli jsme do Sevilly na začátku září a měli jsme 
necelý měsíc na to, abychom si našli byt a vyřídili veškerou dokumentaci, kterou jsme museli 
absolvovat před začátkem studia. Každý si řekne – to je času. Co se týče španělské mentality – 
přijeli jsme pozdě. Když si na to teď vzpomenu, už se směju. Naše angličtina nám byla k ničemu. 
Anglicky se pokoušet mluvit na jihu Španělska je jako zkoušet mluvit česky kdekoliv jinde než  

    

    

MOJE VZPOMÍNKY NA STMOJE VZPOMÍNKY NA STMOJE VZPOMÍNKY NA STMOJE VZPOMÍNKY NA STRÁŽOV A FARÁŘE KALIVRÁŽOV A FARÁŘE KALIVRÁŽOV A FARÁŘE KALIVRÁŽOV A FARÁŘE KALIVODUODUODUODU    
O prázdninách letošního roku se na radnici ve 
Strážově zastavil Ferdinand Boček, který nám 
prozradil, že během svého dětství často 
jezdíval za svým strýčkem Ferdinandem 
Kalivodou na místní faru. Požádali jsme jej, 
aby napsal své vzpomínky na Strážov.  

Narodil jsem se 6. 6. 1925 manželům Bočkovým – 
matka Gabriela roz. Kalivodová ze Strážova – 
otec Josef Boček (vyučen zedníkem), kteří si  
v Ražicích postupně zařídili hostinec a malé 
zemědělské hospodářství. 

Z mého útlého dětství si nepamatuji nic – jen  
z vyprávění jsem dostal základní vědomosti  
o rodině a dění. Jsem páté dítě ze šesti a současně  
jediný na živu. Dozvěděl jsem se, že bratr mé matky byl farář Ferdinand Kalivoda. 
Původně sloužil před válkou na faře v Seewiesen - dnešní Javorná. V roce 1938 mu Němci 
vytloukli okna a poškodili mnoho majetku. Musel uprchnout. Pak sloužil v Jílovicích, kde 
jsem ho poprvé s naší matkou navštívil. To jsou první vzpomínky na prožité krásné dny, 
kdy nás strýček vozil po Jižních Čechách. Po nějakém čase se dostal do Strážova, kde 
sloužil dlouhá léta. To už jsem ho navštěvoval častěji – hlavně o prázdninách. V té době 
jsem začal chodit do školy a nesmírně jsem se těšil do Strážova. Problém byl v tom, že mne 
musel někdo dovézt vlakem do Běšin a pěšky do Strážova – a totéž opačně. Na faře  
u strýčka byla pro mne – vesnického kluka náramná pohoda. Strýček byl po všech 
stránkách – nejen po té duchovní – výborný člověk a měl pro mne velké pochopení. Právě 
tak jeho hospodyně paní Kateřina Sklenářová z Osvračína byla výborná kuchařka a měla 
pro mne vždy něco dobrého. Vzhledem k tomu, že jsem byl ještě tak malý, že jsem nemohl 
sám chodit po městě, dostal jsem na farní zahradu vanu s vodou, deku a výbornou svačinu, 
takže jsem se tam válel a koupal. Rovněž koupelna byla pro mne naprostý přepych – já 
znal  koupel jen 1x týdně a to v neckách a najednou denní koupel ve vaně. Později už jako 
školák jsem se stýkal s dětmi svého kmotra, který bydlel dole pod farou a nemýlím-li se, 
říkalo se tam u Petrů. Pak jsem měl tetu Kovářku a strýčka Kubíka a tam jsem měl dost 
široký a pestrý okruh působení. Dole pod Strážovem tekl potok – myslím Jelenka – a tam 
jsme se občas chodili s partou koupat. Naši „kmotrovi“ měli několik dětí – Gabrielu, 
Pepu, Stázku, Lídu a Ferdinanda, takže bylo veselo. Nestarší Gábi byla u nás v Ražicích 
pomáhat mamince v kuchyni, neboť tehdy se u nás vařilo pro hosty, kteří čekali na vlakové 
spoje – náš hostinec stál jen přes cestu od nádraží. Josef pomáhal nějaký čas  
u nás doma a pak mu otec sehnal místo v řeznictví v Písku. Později se dostal k policii  

LEGENDÁRNÍ FARÁ Ř 
FERDINAND KALIVODA 

MÍRA NA FOTCE S DALŠÍMI ZAHRANIČNÍMI STUDENTY 



a sloužil v Praze. Děvčata se provdala a obě bydlela v Klášterci nad Ohří, kde jsem je také 
navštívil. Ferda se vyučil a pracoval jako opravář zemědělské techniky a bydlel v Nýrsku. 

Ale vracím se ke strýčkovi na faru, kde jsem měl v poschodí vlastní pokoj a veškerý pro 
mne komfort. Strýček přes množství svých duchovních povinností byl ke mně velmi 
přívětivý a podle možnosti mi věnoval dost času. Samozřejmě jsme chodili do kostela, ale 
strýček mne k tomu nikdy nenutil. Byl to prostě ohromný člověk, který měl velice dobrý 
přístup k lidem a lidé si ho vážili. Měl i mnoho zájmů – mezi jinými paličkování - 
spolupracoval s tehdejší starší slečnou, která vedla krajkářskou školu. Díky jemu mi 
maminka, která také absolvovala krajkářskou školu, dovolila učit se paličkovat a tato 
záliba mi zůstala dodnes. Hodně jsem se strýčkem chodil po jeho návštěvách v okolních 
vesnicích a svátkem pro mne byly cesty na návštěvu na faru na Čachrově, protože tamní 
hospodyně si mě oblíbila a připravila mi vždy vynikající občerstvení. Cestou jsme si se 
strýčkem povídali a rozhlíželi se po okolní krajině. Byl jsem tehdy hoch tak desetiletý, 
avšak dále už jsem si nemohl dovolit trávit prázdniny u strýčka, neboť jsem musel 
intenzivně pomáhat doma. Ale díky tomu jsem se naučil zvládat práce v domácnosti, 
hospodářství i kuchyni, což mi v životě velmi prospělo. Strýček občas jezdil na diecezi do 
Českých Budějovic a tak se u nás stavil a byli jsme v kontaktu. Když skončil službu ve 
Strážově, koupil si byt v Klatovech, kde jsem ho také navštěvoval, protože jsem na Týnci a 
v Klatovech sloužil coby paragrafista branného zákona. Bývalo to nádherné, ale bohužel 
vše má svůj konec. Jsem rád, že jsem mohl strýčka doprovázet na jeho poslední cestě. 

Strážov prodělal výraznou změnu k lepšímu. Je v současné době pěkné městečko. Poměrně 
dobře jsem se tu ještě orientoval, ale mnohé mne překvapilo. Přeji mnoho zdaru v další 
práci pro blaho Strážováků. 

                                                                                           Ferdinand B oček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilém Glos Vilém Glos Vilém Glos Vilém Glos ---- autor strážovského pomníku padlým autor strážovského pomníku padlým autor strážovského pomníku padlým autor strážovského pomníku padlým 
V letošním roce si připomínáme 100. výročí vypuknutí  
1. světové války. Války velice kruté, v níž položilo své 
životy kolem patnácti milionů lidí. Přišlo v ní o život  
i mnoho statečných mužů z řad strážovských rodáků. Na 
jejich světlou památku byl na místě bývalé kašny na vodu, 
na strážovském náměstí, dne 26. srpna 1924 odhalen 
figurativní pomník. Nakročený voják hledí vzhůru, pravá 
ruka se zaťatou pěstí vypjatá přes prsa s loktem vztyčeným 
dopředu vyjadřuje gesto odhodlání. Na horní římse 
pomníku, po stranách figury jsou nápisy s místy velkých 
bitev: Zborov – Terrone – Dosso Alto – Sibir. 
Jen málo se ví o autorovi tohoto pomníku. Je jím klatovský 
sochař Vilém Glos. Vilém Glos se narodil 4. prosince 1880 
ve Štěpanicích u Nové Paky. 17. července 1898 získal 
výuční list „pro živnost sochařskou a řezbářskou“. 
V pramenech je titulován jako „akademický sochař“, 
ovšem jedinou a velmi mlhavou informací, která jeho studia potvrzovala, je anonymní 
zpráva o jeho úmrtí v klatovském Šumavanu. Před první světovou válkou nejsou 
k dispozici o jeho životě a práci žádné údaje. Jediná zmínka se týká Klatov, kde pracoval 
na sochařské výzdobě děkanského kostela. Zde setrvával asi až do roku 1908. Poté se jeho 
stopa ztrácí v Bulharsku. Po Válce se Glos vrátil do Čech a v červnu 1920 přijíždí do 
Klatov, které si za svého předválečného pobytu oblíbil a získal zde řadu dobrých přátel. 
Mezi nimi byl i Vojtěch Pták, v jehož kamenickém závodě se v zápětí po svém příjezdu 
Glos ujímá práce na pomnících padlým vojínům. Provozovna sídlila na Husově náměstí 
naproti měšťanské škole. Firma měla vlastní těžbu žuly na Kolinecku. Později, někdy po 
roce 1924, po realizaci řady úspěšných prací, se Vilém Glos osamostatňuje. 
Jeho dílo je spojeno, i když nikoli výhradně, v meziválečném období, s regionem 
Klatovska a Domažlicka a se dvěma žánry – pomníky obětem první světové války  
a s náhrobky. Mezi jeho nejdůležitější práce patří: hlavy Adama a Evy na konzolách 
portálu klatovského děkanského kostela, pomníky padlým v I. světové válce – Dolany, 
Hrádek u Sušice, Bezděkov, Strážov, Dubí u Kladna, Obytce, Žinkovy, Tlumačov, 
Pocinovice, Nalžovské Hory, Malonice, Slavíkovice, Švihov, Poleň, Střelské Hoštice, 
Těšovice, Mrákov, Malechov, Klatovy - nezachován, pomník popraveného italského 
legionáře Tomáše Vrby - Loreta u Týnce, hrobka rodiny Pavlukovy - městský hřbitov 
v Klatovech, mramorové poprsí Františka Palackého – Písek, náhrobek Tomáše Tichého 
(dědeček spisovatele Josefa Haise Týneckého) - hřbitov Týnec. 
Dne 20. dubna 1939 Vilém Glos náhle zemřel ve věku pouhých 59 let. Alespoň z jednoho 
pohledu byla jeho smrt milosrdná, nedožil se zániku svého nejvýznamnějšího díla, 
klatovského legionářského pomníku, který byl odstraněn o rok později v červnu 1940. 
Vilém Glos ale i tak zanechal v našem kraji celou řadu kvalitních sochařských prací. Tyto 
drobné památky dotvářejí kolorit našeho venkova a jsou trvalou památkou na naše hrdinné 
předky, kteří položili své životy na bojištích I. světové války. 

ze Sborníku prací z historie a d ějin um ění 5/2008 Klatovsko vybral Josef Kodym  PAMĚTNÍK NA DVOŘE STRÁŽOVSKÉ FARY, KAM V  DĚTSTVÍ PŘIJÍŽDĚL 
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