
PAM ĚTNÍCI VZPOMÍNAJÍ  NAD STAROU FOTOGRAFIÍ 

KOLONA PŘ IPOMNĚLA VÝ ROČ Í OS VOBOZEN Í KOLONA PŘ IPOMNĚLA VÝ ROČ Í OS VOBOZEN Í KOLONA PŘ IPOMNĚLA VÝ ROČ Í OS VOBOZEN Í KOLONA PŘ IPOMNĚLA VÝ ROČ Í OS VOBOZEN Í     
Sedmdesáté výročí od 
konce druhé světové vál-
ky a osvobození jihozá-
padních Čech americkou 
armádou jsme si připo-
mně li d íky koloně histo-
rických vozidel se spoje-
neckými znaky a posád-
kou v autentických unifor-
mách, která k nám dorazi-
la 4. května 2015. Spolek 
ČZD Čachrov vydal u této 
příležitosti zajímavou bro-
žuru s názvem "Z Nor-
mandie až na Čachrov ...  
a dále do Strážova, ke 
Klatovům a do Kolince", 
která obsahuje unikátní fotografie z osvobození našeho kraje americkou armádou. 
Publikace je k dostání také na Městském úřadě ve Strážově.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

OSLAVY 140 LET SDH STRÁŽOV 
V sobotu 2. května 2015 
proběhly ve Strážově  
oslavy 140. výročí zalo-
žení místního hasičského 
sboru, který patří k nej-
starším sborům Klatov-
ska. U příležitosti oslav 
nechalo vedení sboru 
zhotovit nový spolkový 
prapor. A právě v rám- 
ci výročních oslav jej 
v místním kostele požeh-
nal Mons. František Rad-
kovský, biskup plzeňský.  

Na náměstí u příležitosti 
hasičské slavnosti vystoupili mladí hasiči ze Strážova, min ihasiči z Kydlin i klatovské 
mažoretky. Nechyběla ani ukázka historické techniky, kterou předvedli kolegové z Javora  
a z Horních Němč ic. Profesionální hasiči provedli ukázku vyprošťování osob zraněných 
při dopravní nehodě.  

V sokolovně pak násle-
dovala slavnostní valná 
hromada a taneční zábava. 
Mezi hosty nechybě l 
příznivec místních hasičů - 
senátor Jan Látka. Sbor 
dobrovolných hasičů ve 
Strážově, který má v sou-
časné době 159 členů, 
touto akcí důstojně připo-
menul a oslavil svoji boha-
tou historii. 

 
 

PPRRÁÁZZDDNNIINNOOVVÉÉ  AAKKCCEE  NNAA  SSTTRRÁÁŽŽOOVVSSKKUU  
  

 20.6.2015 – zahájení myslivecké p řehlídky trofejí v sokolovn ě 

 27.6.2015 – kuželky, pivní slavnosti a zábava v Za hor čicích 

  3.7.2015 - oslavy 70. výro čí založení Kovodružstva 

 25.7.2015 - zábava u has. zbrojnice na Opálce (hra jí Pilouni) 

 26.7.2015 - železný hasi č na nám ěstí ve Strážov ě 

 26.7.2015 – pou ťová mše v kapli čce na Opálce 

  1.8.2015 - oslavy SDH Víte ň - sout ěž a zábava (hraje BK Band) 

  8.8.2015 - Brutus - venkovní tane ční zábava na has. cvi čišti 

 15.8.2015 - MASH na parketu ve Vítni 

Mnoho akcí (prakiáda, ochotnické divadlo ad.) bude také  
na koupališti – termíny budou up řesn ěny na plakátech. 

 

SLAVNOSTNÍ POCHOD S PRAPORY K SOKOLOVNĚ 

SVOJI HISTORICKOU TECHNIKU PŘEDV EDLI  
HORŠTÍ HASIČI  Z NĚMČIC 



    FOTOGALERIE Z HUDEBNÍHO VYSTOUPENÍ  
 

 

 

 

Sokolovna Strážov 

 3. června 2015 

foto: Miroslav Sedlmaier 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

    
    
    
    

    
    

 
Minulého kola naší soutěže se 
zúčastnilo 10 soutěžících. Všichni 
správně odpověděli, že nemovitost 
na snímku stojí ve Strážově. 
Někteří ještě dodali, že se jedná  
o čp. 233 – „u Sýkorů“. Ze správ-
ných odpovědí byl vylosován vý-
herce – Lukáš Hovorka z Klatov, 
který si může na radn ici vy-
zvednout slíbenou odměnu. 
Máte-li chuť se zúčastn it pokra-
čování soutěže, stačí vyplněný 
kupón vhodit do konce července 
do schránky v průjezdu radnice. 

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

SOUTĚŽNÍ KUPÓN  (OBČASNÍK Č. 68) 
 

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

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

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

TEREZKA A DOUBRAV KA 
Z HORNÍCH NĚMČIC 

AMÁLKA Z  VÍTNĚ A ZUZANKA Z  BRTÍ, 
JMÉNA DVOU NEJM ENŠÍCH STONOŽEK 

SE NÁM ZJISTIT NEPODAŘILO 

SMÍŠENÝ PĚV ECKÝ SBOR SE ROZROSTL A MÁ TŘINÁCT ČLENŮ 

JULIE DENKOVÁ HRAJE NA FLÉTNU  POD V EDENÍM 
PANÍ UČITELKY ANNY KUŽELKOV É 

NA FLÉTNU ZAHRÁL TAK É ŽÁK PRV NÍ T ŘÍDY 
MATYÁŠ TOMAN Z OPÁLKY 

PĚTILETÝ MILAN URBAN  POD 
VEDENÍM PANÍ UČ ITELKY 

TEREZY HAMMERSCHLAGOV É 

SMÍŠENÝ SBOR SE ROZROSTL NA T ŘINÁCT ČLENŮ 



 

 

 

 

 

 

Na prázdniny  

se opět připravuje 

letní šachová škola. 
Její termín  

a rozsah bude 

zveřejněn na 

internetových 

stránkách města. 

 

� Kabelová televize FILMpro 
vysílá pořad s názvem  
„S písničkou na dlani“. 
Tento dokument má za cíl zmapovat tradiční české písničky v  podání hudebníků  
z Pošumaví. Dva díly pořadu byly věnovány strážovskému mužskému pěveckému 
sboru. Na přelomu května a června byli strážovští muži hvězdami vysílání kabelové 
televize. Strážováci zde nejen zpívali, ale v rámci rozhovorů přidali pár perliček ze 
čtyřleté historie tohoto hudebního tělesa. 

� V létě loňského roku navštívil strážovský mužský pěvecký sbor rodiště našeho pana 
faráře. Během podzimní pouti nám ko legové z Polska návštěvu oplatí. Strážov přivítá 
zástupce polské obce Czarna-Dąbrówki . Konkrétní program zářijové slavnosti 
zveřejníme v dalším č ísle naše-
ho zpravodaje. 

� Urč itě jste již někdy slyšeli  
o takzvaných mostech lásky 
přes Seinu v Paříži č i přes 
Čertovku v Praze. Milenci si 
zde na důkaz věrnosti zamy-
kají visací zámky. Jeden po-
dobný se před časem objevil při 
cyklostezce do Brtí. Kdopak 
jsou asi ti šťastní? Přibude ještě 
nějaký? 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

O NOVÉ STAVEBNÍ PARCELY JE ZÁJEM 
V minulém čísle našeho zpravodaje js me vás informovali o možnosti rezervace 
připravovaných stavebních parcel nad cestou k Rovné. Z osmi pozemků určených 
k výstavbě rodinných domů k trvalému bydlení jsou již tři zamluveny. Máte-li zájem 
postavit si svůj dům v této hezké lokalitě na jižným svahu Vinného vrchu, určitě 
neváhejte. Vzhledem ke skutečnosti, že od příštího roku se očekává povinnost navýšení 
prodejní ceny o daň z přidané hodnoty, je k tomuto rozhodnutí nejvyšší čas. Veškeré bližší 
informace získáte na Městském úřadě ve Strážově. 

 

OPRAVUJE SE FASÁDA NA KOSTELE   

V první polovině června byla zahájena druhá etapa rekonstrukce kostela sv. Jiří ve 
Strážově. Konkrétně se jedná o opravu venkovní fasády. Vzh ledem k získaným finančním 
prostředkům z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón Ministerstva kultury ČR může být navázáno na loňskou výměnu střešní 
krytiny bez toho, aby musel být navýšen původně schválený příspěvek města. Během 
letních měsíců letošního roku bude provedena kompletní oprava fasády na lodi  
a presbytáři, což předpokládá celkové náklady přes 1 mil. korun. Neopravená zůstane 
fasáda na věži, která je paradoxně v nejlepším stavu. Celkem bude tedy v letech 2014  
a 2015 do opravy strážovské dominanty investováno přes 3 mil. Kč, přičemž příspěvek 
města činí 1,7 mil. Kč.  
 
 

Vývoz popelnic 

SDH VÍTEŇSDH VÍTEŇSDH VÍTEŇSDH VÍTEŇ    
srdečně zve na 

OSLAVY 110. VÝROČÍ ZOSLAVY 110. VÝROČÍ ZOSLAVY 110. VÝROČÍ ZOSLAVY 110. VÝROČÍ ZALOŽENÍ,ALOŽENÍ,ALOŽENÍ,ALOŽENÍ,

které se uskuteční v sobotu 1.8.2015. 

Od 13:00 hod. proběhne  
na víteňském hasičském cvičišti 

soutěž v požárním útoku. 

Následovat bude taneční zábava 
s hudbou kapely BK Band. 

 

Z NOVÝCH STAV EBNÍCH PARCEL JE P ŘEKRÁSNÝ VÝHLED NA STRÁŽOV I ÚDOLÍ 
MĚSTIŠŤSKÉHO POTOKA S HRADBOU ŠUMAVSKÝCH HOR V POZADÍ 

SYM BOL V ĚČNÉ LÁSKY – VISACÍ ZÁM EK 

Připomínáme, že během července a srpna je směsný komunální 
odpad vyvážen každý týden (vždy v pátek). V podzimních 

měsících bude opět navrácen čtrnáctidenní svoz. 



TROJICE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH STŘELCŮ V E STARŠÍ 
KATEGORII: MAREK SELTENHOFER, MARTINA BU ŠKOVÁ 

A MICHAELA MAYEROVÁ 

TROJICE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH V MLADŠÍ KATEGORII 
ZLATÉ SRNČÍ TROFEJE: VLEV O ALEŠ POTUŽÁK, 

VPRAVO MONIKA MATÁSKOVÁ 

KOVODRUŽSTVO SLAVÍ 70 LET ČINNOSTI 
Kovodružstvo v.d. Strážov chystá 
na pátek 3. července 2015 veliké 
oslavy u příležitosti 70. výročí 
založení družstva. Od 11:30 do 
14:00 hod. bude v areálu Kovo-
družstva den otevřených dveří. 
Každou půlhodinu bude probíhat 
komentovaná prohlídka. Sraz zá-
jemců je na recepci podniku. 
Vzh ledem k rozsáhlým investicím 
a novému strojnímu vybavení 
bude jistě exkurze zajímavá nejen 
pro veřejnost, ale také pro bývalé 
zaměstnance družstva. Od 15:00 
hod. pak odstartují odpolední a večerní oslavy na místním fotbalovém hřišti. Program je 
přiložen. Na den otevřených dveří i oslavy na fotbalovém hřišti je srdečně zvána široká 
veřejnost. 

SOKOLOVNA BUDE OPĚT PLNÁ TROFEJÍ   

Sobota 20. června 2015 bude ve Strážově ve znamení velkého svátku myslivosti. Místní 
myslivci jsou totiž opět po šesti letech poctěni možností pořádat okresní výstavu trofejí. 
V 10:00 hod. proběhne u sokolovny slavnostní zahájení výstavy, při němž vystoupí 
strážovský mužský pěvecký sbor. Následovat bude předání ocenění zasloužilým členům 
mysliveckých sdružení. Děti zde budou mít možnost vyzkoušet oblíbenou laserovou 
střelnici. Dále bude program pokračovat ukázkami vábení zvěře a hudební produkcí 
kapely BK Band. Zhlédnout zde budete moci taktéž fotoprezentaci z historie i současnosti 
strážovské myslivosti.  
Až do 6. července pak bude v prostorách sokolovny k vidění přehlídka t rofejí zvěře 
ulovené na Klatovsku za poslední rok. Otevřeno bude denně od 11:00 do 19:00 hod. 
 

ÚSPĚCH  M LADÝCH PŘÍRODOV ĚDCŮ  
Dě t i ze st rážovs kého 
přírodovědného kroužku 
zaznamenaly mimořád-
ný úspěch v okresním 
kole Zlaté srnčí trofeje, 
která se uskutečnila 
v sobotu 6.  června 2015 
v Mířenicích.  

V mladší kategorii vy-
bojoval Aleš Potužák 
stříbrnou pozici a Mo-
nika Matásková byla 
třetí. Ve starší kategorii 
byla druhá Martina Buš-
ková a třetí Petr Hofman. Ve střelecké soutěži zvítězil v mladší kategorii A leš Potužák  

a bronz vybojovala Eliš-
ka Schwarzová. Ve 
druhé kategorii jsme 
obsadili zásluhou Mar-
tiny Buškové, Marka 
Seltenhofera a Michaely 
Mayerové všechny me-
dailové pozice.  

Úspěch je výsledkem 
pečlivé přípravy a práce 
s dětmi v rámci přírodo-
vědného kroužku, který  
vede Aleš Potužák a po-
máhají mu další ko le-
gové myslivci. 

PROGRAM OSLAV  
NA FOTBALOVÉM H ŘIŠTI 

15:00 slavnostní zahájení 

15:20 odpolední hudba – Josef Kubát 

16:30 kouzelnická show – Pan Kravata   
19:00 strážovský mužský p ěvecký sbor  

20:00 ve černí hudba – MARS 

21:00 Elvis Presley 

01:00 záv ěr programu  

PÁR SLOV O HISTORII A SOUČASNOSTI DRUŽSTVA 
Kovodružstvo Strážov bylo založeno v říjnu roku 1945 z iniciativy místních občanů, 
kteří prováděli různé drobné práce a opravy. Záhy podnik získal prostory bývalé 
Faiglovy koželužny, kde bylo zaměstnáno více než 10 dělníků, kteří vyráběli 
karbidové lampy, uhláky, stojany pod umyvadla, elektrické vařiče, plechy na pečení 
a podobné kovové výrobky. 

V roce 1955 byla zahájena výstavba nového areálu na okraji Strážova při silnici do 
Lukavice. O tři roky později se dělníci přestěhovali z nevyhovujících prostorů do nové 
výrobní haly. V té době mělo družstvo 147 členů a 11 učňů.  
V šedesátých a sedmdesátých letech tvoří podstatnou část výrobního programu stroje 
pro zemědělství, zejména pak sušárny obilí, a zahájila se také výroba ventilátorů. 
V roce 1979 měl podnik 257 zaměstnanců. 
Po sametové revoluci v roce 1992 se družstvo přetransformovalo na družstvo 
vlastníků. Zahradní nářadí pomalu nahrazovala exportní zakázková výroba, 
ve velkém se zde napřík lad vyráběly sedačky pro automobily. 

Kovodružstvo, výrobní družstvo Strážov bylo v roce 2013 odbornou porotou pro své 
dlouhodobé vynikající ekonomické a prodejní výsledky vyhodnoceno v rámci projektu 
ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH firem. Dnes je družstvo fungujícím výrobním 
podnikem, kterému se v posledních letech podařilo investovat do stavebních 
rekonstrukcí objektů a významně také modernizovalo strojní vybavení, především 
počítačově řízené CNC stroje a zařízení na zpracování plechů. Firma je se stovkou 
zaměstnanců dlouhodobě nejvýznamnějším zaměstnavatelem v našem správním území 
a daří se jí také ekonomicky. 



PIVO TEČE PROUDEM 
autorka: poetka ze Strážovska 

Sobota den devátý  

v roce 2015 měsíc květnový. 

 Slavnost i pivní   

na náměst í st rážovském  

se pivo pění . 

 Dě ti  zpíva jí , h ra jí  a tancu jí , 

na st romku lipovém  

mravenci  pracu jí . 

Na věžních hodinách  

ra fi čky se chvě jí . 

  Jan Nepomucký 

obehnán kamennou zábranou, 

maličké děti čky k  němu chtě jí. 

 Obloha slunečná, 

 mraky se kupí  a  ptáci  pě jí . 

 Dě ti  už odešly, 

chlap i se smě jí . 

 Hudba už zase zní , 

děvčata rozverná, 

pouští  se v snění . 

 Narazi l  výčepní ,  

sud co se rozezní , 

 v zla tistvém večerním bdění . 

 Basová kytara , 

kapela  vyhrává  

k nočnímu dění . 

 Ráno se vytrat í ,  

v lak není  na trati .  

Pů jdeme cestičkou  

v poledne spinkati . 

Konec je nočnímu snění. 

PIVNÍ SLAVNOSTI 2015 

Již potřetí se na strážovském náměstí 9. květ-
na 2015 sešli vyznavači zlatavého moku. Toč i-
lo se zde patnáct druhů piv různých značek ze 
šesti českých a dvou německých pivovarů. Na 
odpoledne a večer připravil pořadatel Lukáš 
Beneš bohatý kulturní program. Vystoupily 
děti z místních hudebních kroužků, které na 
pódiu vystřídala česká legenda Josef Švejk. 
Následně se pak představilo několik reg ionál-
ních kapel různých hudebních žánrů. Nechy-
běla ani soutěž v pití piva na čas, kterou již 
podruhé vyhrál Luboš Javorský z Lukavice.  

STOMATOLOGICKÁ ORDINACE BUDE OD ZÁŘÍ 
Od září loňského roku bojujeme o zachování zubní ordinace ve Strážově. Jsme si vědomi, 
že se jedná o další veřejnou službu, kterou bychom ukončením provozu zdejší ordinace 
nadobro ztratili. Na počátku dubna schválilo zastupitelstvo města zakoupení nového 
vybavení ordinace (zubařské křeslo včetně vrtací soupravy, rentgen atd.) s celkovými 
náklady cca 800 tisíc Kč s tím, že pořizovací náklady budou rozpočteny do nájemného. 
Budějovická společnost ProŽivot má stále zájem zdejší ordinaci provozovat. Nyní 
proběhlo výběrové řízení na dodávku vybavení ordinace a zároveň realizu jeme nutné 
stavební úpravy a opravy v ordinaci. Následovat bude schvalovací proces provozu nové 
ordinace ze strany dotčených orgánů státní správy. Vypadá to, že nejpozději od začátku 
září bude ordinace opět v provozu. Je nám jasné, že čas pracuje proti nám, a nemáme 
rozhodně radost z toho, že se obnovení provozu stomatologické péče protahuje. Věřte 
však, že máme upřímný zájem na tom, aby ordinace ve Strážově fungovala a děláme v této 
záležitosti vše, co je v našich silách.  
 

 

HISTORICKÁ KAŠNA JE ZNOVU V PROVOZU 
Na jaře roku 2012 došlo ve Strážově k dopravní nehodě, při níž byla významně poškozena 
historická kamenná kašna v parčíku mezi školami. Vlivem posunutí části kašny  
a popraskání některých kamenů byla omezena funkčnost této stavby. Kašna byla dle 
historických záznamů zhotovena v roce 1863 kamenickým mistrem Vavřincem Jandou ze 
Zavlekova. Letos na jaře došlo k celkové rekonstrukci tohoto historicky cenného objektu. 
Akademický sochař a restaurátor Mgr. Marcel Hron z Rokycan provedl odbornou opravu 
kamenných částí. Za pomoci Kovodružstva v.d. Strážov byl vnitřek kašny osazen novou 
nerezovou nádrží a obnovena funkčnost oběhu vody. Dnes již tedy můžeme znovu 
obdivovat nádherné dílo starých kameníků, které příjemným způsobem doplňuje malebný 
prostor mezi ško lami. 
 
 

 

OSM PIVOVARŮ NA JEDNOM  MÍSTĚ, 
ANEB T ĚŽKO SE VYBÍRALO 

Česká pojišťovna a.s. KlatovČeská pojišťovna a.s. KlatovČeská pojišťovna a.s. KlatovČeská pojišťovna a.s. Klatovyyyy    
Zajišťuje provoz (servis) i vZajišťuje provoz (servis) i vZajišťuje provoz (servis) i vZajišťuje provoz (servis) i v    letních měsících na Městském úřadu ve Strážově:letních měsících na Městském úřadu ve Strážově:letních měsících na Městském úřadu ve Strážově:letních měsících na Městském úřadu ve Strážově: 

---- Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění -    života, úrazu, s taveb, domácnosti, motorových vozidel     

   ---- ČP InvestČP InvestČP InvestČP Invest - zhodnocení volných peněz 

   ----  Penzijní fond  Penzijní fond  Penzijní fond  Penzijní fond -    největší zhodnocení 1,7 % 

- Hypotéku České pHypotéku České pHypotéku České pHypotéku České pojišťovnyojišťovnyojišťovnyojišťovny - sestavíme na míru 

- Léčebné výlohy vLéčebné výlohy vLéčebné výlohy vLéčebné výlohy v    zahraničízahraničízahraničízahraničí - po dobu rekreace pojištění domácnosti zadarmo                                

 každou středu 14:00  každou středu 14:00  každou středu 14:00  každou středu 14:00 –––– 17:00 hod. MěÚ Strážov, jinak dle telefonické domluvy 17:00 hod. MěÚ Strážov, jinak dle telefonické domluvy 17:00 hod. MěÚ Strážov, jinak dle telefonické domluvy 17:00 hod. MěÚ Strážov, jinak dle telefonické domluvy    
    

Informace - tel: 737165987, e-mail: stanislav.kalivoda@ceskapojistovna.cz 
 DRUHÉ VÍTĚZSTVÍ PRO LUBOŠE 

JAVORSKÉHO Z LUKAVICE 



NEZAMĚSTNANÝCH OSOB JE U NÁS 24 
Opět se po čase podíváme na statistiku nezaměstnanosti v našem městě. Dle údaje z úřadu 
práce je v současné době ve Strážově evidováno 24 nezaměstnaných osob, což činí 2,7 % 
z práceschopných obyvatel. V porovnání s okolními obcemi a městy jsme na tom velice 
dobře (Janovice - 4 %, Nýrsko - 4 %, Dešenice - 4,3 %, Čachrov - 3,9 %, Běšiny - 2,4 %, 
celý okres Klatovy 4,8 %). Díky místním podnikatelským subjektům a nedaleké 
průmyslové zóně v Janovicích se řadíme k obcím s nejn ižší nezaměstnaností v celé České 
republice, kde je průměrné procento nezaměstnanosti 6,7 %.  
 
 

NOVÝ PRAPOR STRÁŽOVSKÝCH HASIČŮ 
V rámci oslav 140. výročí 
založení SDH Strážov byl 
slavnostně požehnán nový 
spolkový prapor.  
Původní prapor byl slav-
nostně vysvěcen v roce 
1896 a byl při slavnostních 
akcích používán téměr 120 
let. V roce 2012 byla pro-
vedena jeho oprava, aby 
byl zachován pro budoucí 
generace, a zároveň bylo 
rozhodnuto o výrobě nové-
ho praporu. 
Nový prapor místních 
hasičů, který vyrobila firma 
Velebný & Fam s.r.o. z Ústí 
nad Orlicí, je vyveden  
v červenomodrých barvách. 
Na jedné straně je zobrazen 
strážovský znak spolu 
s názvem hasičského sboru 
a letopočty 1875 – 2015. 
Na druhé straně je pa- 
tron hasičů sv. Florián  
v pokleku nad strážovským 
kostelem. Nechybí ani ha-
sičské motto: „Bohu ke 
cti, bližnímu ku pomoci“. 

 

 

ZVONY OPĚT SLOUŽÍ SVÉMU ÚČELU 
Zvuk zvonu patříval ke koloritu českého venkova od dob císaře Josefa II., který vydal 
nařízení o povinnosti zříd it zvonice v každé obci. Důvodem byla snaha o zajištění 
bezpečnosti na vesnicích při požárech a jiném hrozícím nebezpečí. A zvonilo se nejen při 
mimořádných událostech. Bývalo zvykem zvonit třikrát denně (ráno, v poledne a večer). 
Dle ranního zvonění se v mnohých statcích a chalupách vstávalo, v poledne obědvalo  
a porovnávaly se nástěnné hodiny. Večerní zvonění (klekání) bylo i pokynem pro děti, aby 
šly domů, protože bude chodit obávaná klekánice. Zvonilo se i při smutných událostech – 
při úmrtí místního občana a jeho pohřbu.  

Tuto tradici hodně pošramotily válečné rekvizice zvonů a následné totalitní utlumování 
všech venkovských tradic. Na přelomu milénia se na strážovském venkově pravidelně 
nezvonilo nikde. Dnes je zásluhou obětavých činů místních občanů situace jiná, neboť 
některé zvony byly osazeny automatickým ovládáním. Pravidelně se od roku 2004 
rozeznívá zvuk zvonu na návsi v Brt í a od roku 2008 zvoní také zvon němčické kap ličky. 
Z iniciativy víteňských hasičů se od loňského roku rozhýbal také zvon na rekonstruované 
hasičské zbrojnici ve Vítni. A v letošním roce se přidala také Rovná. V opravené věži 
zdejší kapličky je nově instalováno automatické zvonění, které provedl Pavel Huspeka ze 
Strážova. Jeho pořízení bylo financováno z daru pana Josefa Jandy z Pušavy.  

Děku jeme všem, kteří přidávají ruku k d ílu a podílejí se na obnově starých tradic, které 
vždy k venkovu patřily a jsou připomínkou života našich předků. 
 
 

OOKK RRSSKK OOVV OOUU  SSOOUUTTĚĚŽŽ  VV YY HHRRÁÁ LL II   VV ÍÍ TTEEŇŇŠŠTT ÍÍ   
V sobotu 30. května 2015 proběhla na hasičském cvičišti ve Strážově okrsková hasičská 
soutěž. Pořadatelem byli v letošním roce strážovští hasiči. Výsledky jsou zde: 

Muži – I. věková kategorie 

1. Víteň 107,35 

2. Strážov 111,33 

3. Opálka 115,34 

4. Rovná 116,51 

5. Horní Němčice  117,80 

6. Zahorčice 128,91 

7. Brtí 205,00 

Ženy 

1. Strážov 158,98 

Muži – II. věková kategorie 

1. Zahorčice 59,17 VÍTEŇŠTÍ S VYHRANÝMI POHÁRY 



POHÁDKOVÝ LES MÁ DLOUHOLETOU TRADICIPOHÁDKOVÝ LES MÁ DLOUHOLETOU TRADICIPOHÁDKOVÝ LES MÁ DLOUHOLETOU TRADICIPOHÁDKOVÝ LES MÁ DLOUHOLETOU TRADICI    
V neděli 24. květ- 
na 2015 se v lese za 
Kovodružstvem usku-
tečnil tradiční po-
hádkový les. Na děti 
zde čekalo nepře-
berné množství po-
hádkových postav  

a zároveň zde byly připraveny 
zajímavé soutěže o sladké ceny. 
Akci každoročně zajišťuje vedou-
cí školn í družiny Jitka Jiříková, za 
což jí patří veliké poděkování.  
Některý z účastníků si zde 
zapomněl hnědý deštník, může si 
jej vyzvednout u paní Jiříkové.  

 

 
  

  ŠŠII KK OOVVNNÍÍ   MM LL AADDÍÍ   ZZAAHH RRÁÁDDKK ÁÁŘŘ II   
Opakovaně zaznamenávají strážovští školáci pěkné úspěchy v rámci okresního kola 
soutěže Mladý zahrádkář, která se letos uskutečnila 14. května 2015 v Klatovech.  
V mladší kategorii byla Michaela Mayerová třetí, ve starší pak zvítězila žákyně  
strážovské základní školy Lucie Denková z Kozí a šestá byla Petra Denková. Strážováci 
ovládli také floristickou část soutěže, kde účastníci vytváří květinovou vazbu. S přehledem 
zde vyhrála Martina Bušková ze Strážova. Vítězky si svými výsledky zajistily postup do 
dalších kol soutěže. Ani zde se neztratily. Lucie Denková obsadila v celostátním kole 
zahrádkářské vědomostní soutěže 14. místo a Martina Bušková byla devátá na zemském 
kole flo ristické soutěže, které se uskutečnilo v Praze na Skalce. 
 

  

 

POHÁDKOV É VÍLY ZE ST RÁŽOVA 

NA TAJEM NÉM HRAD Ě 



 

   

  

Odměna pro vítěze –   
V únoru 2015 byl Ondřej Miškovič  
odměněn ZOO a BZ Plzeň a Sdružením 
Iris dárkem a volnou vstupenkou do ZOO 
Plzeň. Jako první splnil v Místní kn ihovně 
ve Strážově  podmínky s outěže 
„Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte 
do zoo“. Ostatní děti, které splnily 
podmínky soutěže, obdržely volnou 
vstupenku do ZOO Plzeň. 

Rozmanitá knihovna –  
Společně s Tomášem Cih lářem jsme se 
vydali prostřednictvím přednášky po 
stopách starých pivovarů a pivovárků 
západního Pošumaví. V Junior klubu se 
dívky naučily  plést šály na rukou  
a v Hobby klubu se uskutečnil kurz Malba 
na skleněné talíře. V březnu se kn ihovna 
připojila k celostátní akci „Březen – měsíc čtenářů 2015“. Bylo přip raveno několik 
aktivit : malba na trička (sluníčka a berušky) – pro děti z MŠ Strážov, Veselé jaro –  
výtvarný kurz pro 1. stupeň ZŠ Strážov, Jarní dekorace – výtvarné kurzy pro  
veřejnost a Junior klub, beseda s malířem A loisem Anderlem pro strážovské seniory 
– Malířské příběhy z Pošumaví. V dalších jarních měsících v rámci Junior klubu 
dívky navštívily VOŠ, OA  
a SZŠ v Klatovech, obor 
kosmetické služby, kde se 
dozvědě ly  nejen nové 
in formace z tohoto  oboru, 
ale proběhly i prakt ické 
ukázky. Dále si v klubu 
vyráběly kytičky ze silonek. 
K 70. výročí konce 2. svě-
tové války zh lédli žáci  
2. stupně ZŠ Strážov filmo-
vý dokument Jany Dvorské 
a Miloše Kašpara s názvem 
Normandie. 

 

 

Slunce, knihovna a tvoření –  Pod tímto sloganem připravila 
Místní knihovna ve Strážově na zahájení letních prázdnin tvořivé dopoledne pro děti  
od 6 let. Akce se uskuteční v úterý 30. 6. 2015 od 10:00 hodin v Místní knihovně ve 
Strážově. Společně si vytvoříme: motýlka z organzy, náramek se jménem, vážku 
z korálků a záložku. S sebou: pracovní oděv, pití a svačinu. Přihlásit se můžete do 
25. 6. 2015 e-mailem: knihovna@strazov.cz, telefonem: 376 382 338 nebo osobně 
v knihovně. Maximáln í počet dětí 13.  

Virtuální Univerzita třetího věku – V úterý 10. 2. 2015 
byl zahájen letní semestr 2014/2015 Virtuáln í Un iverzity třetího věku kurzem 
Potraviny a spotřebitel. Přednášky se zabývaly bezpečností, kvalitou a označováním 
potravin z pohledu spotřebitele. Pozornost byla věnována potravinám živočišného  
i rostlinného původu. Lektorkou kurzu byla Ing. Petra Šánová, Ph.D.  

O pár měsíců později, 9. 6. 2015, byl tento semestr slavnostně ukončen na 
závěrečném semináři v Plzni, kterého se některé studentky VU3V ve Strážově 
zúčastnily. Seminář se konal ve Sněmovním sále Plzeňské radnice. Po slavnostním 
přivítání obdrželi senioři „Pamětn í list“, certifikát o absolvování daného semestru. 
Poté následovala krátká 
přednáška Ing. Petra Ty-
línka, lektora virtuálního 
kurzu Dě jiny oděvní 
kultury. Nezanedbatelnou 
složkou společného set-
kání je také neformální 
výměna studijních zkuše-
ností se spolužáky z ji-
ných středisek a poznává-
ní místních zajímavostí 
dané lokality. V rámci 
tohoto poznávání navští-
vily strážovské studentky 
Loosovy interiéry a Čes-
ký rozhlas. 

Soutěž pro dětské čtenáře –  Zoologická a botanická zahrada 
města Plzně a Sdružení přátel Zoolog ické a botanické zahrady města Plzně IRIS ve 
spolupráci s Místní knihovnou ve Strážově vyhlašují II. ročník soutěže pro dětské 
čtenáře s názvem „Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do zoo“. Soutěž trvá od 
1. 6. 2015 do 11. 12. 2015. Bližší soutěžní pravidla se dozvíte v místní knihovně 
nebo na knihovna.strazov.cz. 

Jana Tremlová 

OOKKÉÉNNKKOO  MMÍÍSSTTNNÍÍ  KKNNIIHHOOVVNNYY

ONDRA MIŠKOVIČ BYL NEJLEPŠÍ 
 

DĚVČATA PŘI VÝROBĚ JARNÍCH DEKORACÍ  
 

STUDENTKY V U3V PŘI ZÁV ĚREČNÉM SEM INÁŘI 
 


