
STRÁŽOVSKÁ KRAJKA JE STÁLE ŽIVÁ  
V letošním roce čeká Strážov významné výročí, uplyne totiž 120 let od otevření krajkářské 
školy ve Strážově. Při této příležitosti připravujeme výstavu, která bude malým na-
hlédnutím do historie strážovského krajkářství. Výstava bude otevřena od 1. 8. do  
20. 9. 2016 v budově bývalé spořitelny. Další výstava bude sondou do současnos- 
ti strážovského krajkářství, bude otevřena od 10. 9. do 20. 9. 2016 v budově radnice.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

PŘÍPRAVA STAVEBNÍCH PARCEL POKRAČPŘÍPRAVA STAVEBNÍCH PARCEL POKRAČPŘÍPRAVA STAVEBNÍCH PARCEL POKRAČPŘÍPRAVA STAVEBNÍCH PARCEL POKRAČUJE PODLE PLÁNUUJE PODLE PLÁNUUJE PODLE PLÁNUUJE PODLE PLÁNU    
Osm nových stavebních parcel vzniká na svahu Vinného vrchu. Podle původního plánu 
budou pozemky do konce letošního roku kompletně zainvestované a připravené pro vý-
stavbu rodinných domů k t rvalému bydlení. To je také hlavní cíl této investiční akce –  
podpora výstavby bydlení pro mladé lid i. Všechny pozemky budou kompletně zasíťované 
(voda, kanalizace, elektřina, p lyn i telefonní rozvody) a připravené k výstavbě. Cena je 
velice příznivá (400 Kč/m2 + DPH) a tak není d ivu, že už jsou prodány čtyři z osmi sta-
vebních parcel. Ves měs se jedná o mladé rodiny s dětmi ze Strážovska a okoln ích obcí. 

Vodovod a kanalizaci realizovala firma Vodospol Klatovy, plynové rozvody připravila 
firma JPS Optimum Podmokly, elektřinu pokládá Stemont Horšovský Týn, telefonní roz-
vody zajišťuje Sazom Plzeň, komunikaci, chodníky a fináln í dokončení provede VAK 
Servis Klatovy. Celkové náklady této investiční akce předpokládáme přes 7 mil. Kč . Ve 
finále to tedy znamená, že cca 60% investice je dotováno ze strany města, avšak 
z d louhodobého pohledu a efektu výstavby pro školství a život ve Strážově je to jistě účel-
ná a smysluplná investice. 

 

 

Ve středu 22. 6. 2016 od 17.00 hod. se bude konat ve strážovské  
sokolovně koncert mladších žáků místní školy, kteří navštěvují  
zájmový kroužek Hru na hudební nástroj. Po prvním koncertu  

bude následovat divadlo, které si připravili žáci 2. třídy s paní uč. 
Mgr. Zdeňkou Benešovou. Od 19.00 hod. bude pokračovat koncert 
starších žáků. Zveme srdečně všechny příznivce hudby a divadla.    

 

STRÁŽOVSKÝ  KRAJKÁ ŘSKÝ DOROST PŘI NEDÁV NÉ VÝSTAV Ě V E V RHAVČI 

STAV EBNÍ PRÁCE NA SV AHU VINNÉHO VRCHU JS OU V PLNÉM  PROUDU 



FOTOGALERIE Z PIVNÍCH SLAVNOSTÍ 
 

 

 
 
 
 
NÁMĚSTÍ VE STRÁŽOVĚ 

7. května 2016 
foto: Petra Tomanová 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

Na naši minulou otázku odpovědělo 
správně dvanáct čtenářů. Všichni napsali, 
že uvedená nemovitost stojí ve Strážově. 
Někteří ještě upřesnili, že dům má čp. 133 
a po chalupě se tam říká „u Bulků“. Ze 
správných odpovědí byla vylosována 
výherkyně – Martina Burianová ze 
Strážova. Máte-li chuť se zúčastnit 
dalš ího pokračování soutěže a vyhrát 
pěknou odměnu, stačí vyplněný kupón 
vhodit do konce července do schránky 
v průjezdu radnice. 

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

SOUTĚŽNÍ KUPÓN  (OBČASNÍK Č. 72) 
 

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

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

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

NA ZAHÁJENÍ PIV NÍCH SLAV NOSTÍ 
VYSTOUPILY DĚTI Z MÍSTNÍHO 

HUDEBNÍHO KROUŽKU  

PO CELOU DOBU PIVNÍC H SLAVNOSTÍ VLÁDLO 
SKV ĚLÉ POČASÍ A DOBRÁ NÁLADA 

SBORMISTR PEČLIV Ě 
SLEDUJE NOV É TALENTY 
PRO STRÁŽOVSKÝ SBOR 

PĚV ECKÝ SBOR, ANEB S TRÁŽOVSKÉ PĚV ECKÉ NA DĚJE 



DESÁTÝ ROČNÍK OPÁLECKÉ DÁMY MĚL PĚKNOU ÚČASTDESÁTÝ ROČNÍK OPÁLECKÉ DÁMY MĚL PĚKNOU ÚČASTDESÁTÝ ROČNÍK OPÁLECKÉ DÁMY MĚL PĚKNOU ÚČASTDESÁTÝ ROČNÍK OPÁLECKÉ DÁMY MĚL PĚKNOU ÚČAST 

 

 
 
Na jaře letošního roku se uskutečnil již desátý ročník turnaje „Opálecká dáma“. Celkem se 
soutěže ve třech kategoriích zúčastnilo 26 hráčů. Páteční část je tradičně věnována dět-
ským kategoriím. V nejmladší skupině zvítězil Aleš Rendl z Opálky před Monikou Matás-
kovou z Patrasky a Dominikem Makásem ze Strážova. Vítězství ve starší kategorii obháji-
la Michaela Mayerová ze Strážova před dalšími dvěma Strážováky – Davidem Bouberlem 
a Filipem Klát ilem.  
 

V utkáních dospělé kategorie, jež se odehrávaly v sobotu na Opálce, kraloval Robert Ka-
lista z Opálky. Nováček turnaje skončil na stupních vítězů před Josefem Rouskem ze Strá-
žova a Bohumilem Kalivodou z Opálky. 

Vážení spoluobčané! 

Také v letošním roce jsme se pustili do několika 
větších investičních akcí. Tou hlavní, jejíž 
realizace v současné době běží na plné obrátky, je zainvestování osmi nových stavebních 
parcel pro výstavbu rodinných domů k trvalému bydlení. 

Zhruba za měsíc začne další plánovaná investice, kterou je kompletní výměna střešní kry-
tiny na objektu mateřské školy. Práce by měly být provedeny v horizontu letních prázdnin, 
aby byl co nejméně narušen provoz školského zařízení. Snad nám bude během rozkrytí 
střechy přát i počasí! 

Do finále se také blíží oprava havarovaného hasičského vozidla, která je prováděna fir-
mou THT Polička. Pokud se nic mimořádného nestane, během měsíce června bychom měli 
mít Tatru zpět ve Strážově.  

Administrativně se teď naplno věnujeme přípravě další finančně náročné akce. Konkrétně 
se jedná o kompletní rekonstrukci místní komunikace od náměstí k sokolovně. Té bude 
předcházet přeložka elektrického vedení do země a oprava vodohospodářské infrastruktu-
ry. Nenastanou-li v projekční a přípravné fázi nějaké zásadní komplikace, rádi bychom vše 
stihli provést v druhé polovině léta a na začátku podzimu.  

Svépomocí pak provádíme některé drobné opravy a údržbu městského majetku. Aktuálně 
se jedná o opravu zdi na hřbitově a odvodnění suterénu zdravotního střediska. K těmto 
činnostem využíváme, kromě stálých zaměstnanců, brigádníky z řad studentů a pracovníky 
v rámci veřejně prospěšných prací. Zde se jedná o uchazeče, kteří byli dlouhodobě regis-
trováni na úřadu práce, a po určitou dobu je proto jejich pracovní místo stoprocentně 
dotováno v rámci evropských peněz. 

Ing. Josef Rousek 
 

H Ř B I T O V N Í  K Ř Í Ž  H Ř B I T O V N Í  K Ř Í Ž  H Ř B I T O V N Í  K Ř Í Ž  H Ř B I T O V N Í  K Ř Í Ž  Z Á Ř Í  N O V O T O UZ Á Ř Í  N O V O T O UZ Á Ř Í  N O V O T O UZ Á Ř Í  N O V O T O U         
Většina hrobů na strážovském hřbitově je vzorně upravena a jsou důkazem toho, že Strá-
žováci na své předky nezapomínají. Dominantou celého hřbitova je hlavní kříž na masiv-
ním kamenném podstavci. Již od pradávna je to místo, kam směřují kroky lidí, kteří mají 
své nejbližší pohřbeny jinde, daleko od svého domova. Proto se na tomto místě symbolic-
ky zastavují, vzpomínají a příležitostně i rozsvěcují svíčky.  
Celý podstavec kříže byl v poslední době značně porostlý mechem a lišejn íkem. Horní díl 
byl následkem povětrnostních vlivů rozt ržen na čtyři části a v havarijním stavu byla také 
základová obruba. To byl také důvod, proč jsme se rozhodli pro kompletní rekonstrukci 
hlavního hřbitovního kříže. Restaurační práce provedlo ve výborné kvalitě kamenictví 
Václava Krále z Klatov za cenu 80 t isíc korun.  
Při opravách byla nalezena železná kramle, která spojovala dvě kamenné části. Spoj byl 
opatřen letopočtem 1859 a cejchem kovářského mistra. Je to důkaz, že kříž byl vybudován 
ve stejném roce, jako byl zřízen tento hřbitov na bývalém Břízovic poli.  
 

L E T N Í  A K C E  N A  S T R Á Ž O V S K U 
 

25.6.2016 - BK Band na parketu ve Vitni 

 2.7.2016 – Zvláš ňý škola a další na has. cvi čišti ve Strážov ě 

30.7.2016 – Pilouni na parketu u hasi čské zbrojnice na Opálce 

31.7.2016 - Pou ťová mše v kapli čce na Opálce 

13.8.2016 - Železný hasi č na nám ěstí ve Strážov ě 

13.8.2016 - MASH na parketu ve Vitni 

 3.9.2016 - Pošumavská hasi čská liga ve Strážov ě 

 3.9.2016 - Brutus na hasi čském cvi čišti ve Strážov ě 

11.9.2016 - Podzimní pou ť ve Strážov ě 

VÍTĚZOV É OBOU DĚTSKÝCH KATEGORIÍ 



ING. VÁCLAV VALTER P ŘI LOŇSKÝCH OSLAVÁCH 
70. VÝROČÍ  ZALOŽENÍ KOV ODRUŽSTVA 

ING. VALTER MEZI 10 NEJLEPŠÍMI MANAŽERY 
V letošním 23. ročníku prestižní manažerské 
soutěže MANAŽER ROKU 2015, jejíž výsledky 
byly slavnostně vyhlášeny ve čtvrtek 21. dubna v 
pražském Paláci Žofín za účasti prezidenta 
republiky Miloše Zemana, předsedy vlády 
Bohuslava Sobotky a významných hostů, se 
mezi 10 nejlepšími českými manažery umístil 
Ing. Václav Valter, předseda výrobního družstva 
Kovodružstvo Strážov. 

Hodnotitelská komise vybrala celkem 70 fina-
listů letošního ročníku soutěže „MANAŽER 
ROKU“, mezi nimiž se 
umístilo také šest zástupců 
výrobních družstev. Národní 
komise soutěže zvolila Ing. 
Václava Valtera Manažerem za 
odvětví Hutní a kovodělné 
výrobky a rovněž jej no-
minovala do žebříčku TOP 10 
mezi deset nejlepších mana-
žerů roku 2015. 

Umístění v soutěži MANAŽER 
ROKU je pro představitele 
výrobních družstev velkým 
úspěchem, neboť soutěž má 
precizní systém objekt ivního 
hodnocení uchazečů. Soutěžící, 
který se nemůže nominovat 
sám, je hodnocen dvoukolově  
a to dvěma nezávislými komi-
semi. „Soutěž Manažer roku je 
soutěží, kde se dělá vyhod-
nocení nejdůsledněji, nejnároč-
něji a dě lá se s nejvyšším stup-
něm eliminace osobních vlivů,“  
uvedl JUDr. Rostislav Dvořák, 
předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev (SČMVD) a předseda Řídícího 
výboru soutěže.  

Úspěch předsedy Kovodružstva je jasným signálem také po firmu, že kráčí správným 
směrem. Družstvo dosahuje stabilně velmi dobrých hospodářských výsledků a zvyšuje 
objem výroby a exportu svých výrobků. 

OKRSEK OVLÁDLI HASIČI ZE ZAHORČIC  
Šest hasičských družstev 
z našeho okolí se v le-
tošním roce zúčastnilo 
okrskové soutěže, kterou 
tentokrát na víteňském 
cvičišti pořádali horští 
hasiči z Němčic. Po 
součtu obou disciplín 
(štafeta a požární útok) si 
nejlépe vedli hasiči ze 
Zahorčic, druzí skončili Víteňští a bronz putoval na Opálku. Letos se soutěžilo pouze 
v jedné věkové kategorii a neobsazena zůstala též ženská část soutěže. Ze sborů pak letos 
úplně chyběli hasiči z Brtí a z Lukav ice. 
 

Z A J Í M A V É  A K CE  M YS L I VZ A J Í M A V É  A K CE  M YS L I VZ A J Í M A V É  A K CE  M YS L I VZ A J Í M A V É  A K CE  M YS L I V E C K É HO  S P OEC K É HO  S P OEC K É HO  S P OEC K É HO  S P O LLLL K UKUKUKU  

Dvě pěkné akce uspo-
řádal místní mysli-
vecký spolek. V polo-
vině dubna vyzval své 
členy, příznivce a dal-
ší občany, aby se za-
pojili do úklidu okolí 
Strážova. Tři desítky  
účastníků i přes nepří-
zeň počasí nasbíraly  
cca 30 pytlů odpadu  
a několik kusů pneu-
mat ik. Chvályhodná 
akce pak byla zákon-
čena na Vinném vrchu 
opékáním buřtů. 
Druhou květnovou sobotu pak myslivci uspořádali u rybníka Koník velice zajímavou 
venkovní přednášku ornitologa a zoologa Ing. Jiřího Vlčka. Na programu byla ukázka 
odchytu ptáků s určováním druhů, povídání o projektu chřástala polního či přiblížení živo-
ta bobra evropského. 
 
 
 
 

 

Pořadí SDH Štafeta Útok Celkem 

1. Zahorčice 52,24 sec 26,25 sec 78,77 sec 

2. Víteň 52,23 sec 28,09 sec 80,32 sec 

3. Opálka 53,14 sec 43,52 sec 96,66 sec 

4. Strážov 60,16 sec 43,37 sec 103,53 sec 

5. Rovná 66,81 sec 40,38 sec 107,19 sec 

6. H. Němč ice 61,28 sec 61,01 sec 122,29 sec 

ING. JIŘÍ VLČEK V ELM I POUTAV Ě POVYPRÁV ĚL  
O PTACTV U A PRAKTICKY UKÁZ AL I JEHO ODCHYT  

V pondělí 20. června 2016 se v místním kostele sv. Jiří uskuteční od 17.00 hod. 
koncertní vystoupení. Představí se žáci flétnové třídy Markéty Mikešové a klavírní 
třídy Věry Hrochové ZUŠ Kdyně. Spoluúčinkovat bude hudební kroužek ZŠ Strážov 

pod vedením Terezy Hammerschlagové. 



ML AD ŠÍ  K AT EG O RI E 

 1. Aleš Potužák 

 2. Monika Matásková  

 3. Natálie Jakubcová  

 4. Julie Denková 

 6. Markéta Tomanová 

 8. Martina Preslová 

10. Lukáš Denk 

11. Ond řej Miškovi č 

13. Hana Bouberlová 

15. Jakub Fremuth 

19. Tomáš Rendl 
 

ST AR ŠÍ  K AT EG O RI E 

 2. Michaela Mayerová  

 4. Petr Hofman 

 5. Martina Bušková 
 

MI NI KA TE RO GI E 

(bez po řadí) 

Zdeněk Matásek 

Lukáš Mayer 

Nela Verešová 
  

S O U T Ě Ž  P R O  M L A D É  C E SS O U T Ě Ž  P R O  M L A D É  C E SS O U T Ě Ž  P R O  M L A D É  C E SS O U T Ě Ž  P R O  M L A D É  C E S T O V A T E L E  T O V A T E L E  T O V A T E L E  T O V A T E L E   
Léto a prázdniny jsou časem výletů a cestování, proto 
jsme v této souvislosti připravili pro všechny naše 
malé čtenáře ve věku do patnácti let prázdninovou 
soutěž. Účast je velice jednoduchá, neboť stačí, když 
nám poštou pošlete klasický pohled z Vašich výletů. 
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. 
Uzávěrka soutěže je 30. srpna 2016. Pohledy posílejte 
na adresu: Městský úřad Strážov, Strážov 71, 34021 
Janovice n. Úhl. a nezapomeňte uvést své jméno  
a adresu trvalého bydliště. Šťastnou cestu! 
 

 
Místní organizace Svazu zdravotně postižených 
ŠUMAVA vznikla ve Strážově v srpnu 1976.  
V současné době je ve Strážově registrováno 52 
členů. Předsedkyní spolku je paní Marie 
Pajerová, místopředsedkyní paní Blažena 
Faltýnová.  

Organizace sdružuje nejen občany Strážova  
a okolních osad, ale bohatá je také běšinská 
sekce. Pestrá škála činnosti je zaměřena nejen 
na členy organizace, ale spolek připravuje také 
akce pro širokou veřejnost. Pravidelně pořádá 

různé charitativní akce (sběr šatstva, sběr knih, prodej kytiček v rámci dne proti 
rakovině) a oblíbené zdravotní i jiné přednášky. Poslední dobou se činnost orga-
nizace obohatila o další zajímavé výlety a společné akce. Nedávno byli členové 
spolku v Klatovech na bowlingu a v Sušici na exkurzi v pivovaru. Příjemná jsou 
také setkání u táboráku nebo odpolední posezení s hudbou.  

To je jen krátký nástin aktiv it organizace, která u nás sdružuje většinou občany 
střední a starší generace, avšak množstvím pořádaných akcí si urč itě nezadá  
s jinými spolky. 
 

DĚTSKÁ SOUTĚŽ „ZLATÁ SRNČÍ TROFEJ“ 
Každoročním vyvrcholením činnosti strážovského 
přírodovědného kroužku je účast na okresním kole 
soutěže „Zlatá srnčí trofej“. Ta se letos konala 
v krásném prostředí šumavských lesů poblíž 
Kašperských Hor. Soutěž je zaměřena na přírodovědu  
a myslivost. Skládá se ze tří částí, a to z písemného 
testu, poznávačky na pochůzkové trase a střelby ze 
vzduchovky. Soutěží se v kategorii A - děti ze 3. až 5. 
třídy a kategorii B – děti z 6. až 9. třídy. Mladší děti (do  
2. třídy) se mohou zúčastnit v nesoutěžní kategorii 
„Min i“ v doprovodu rodičů. Na okrese Klatovy je 
v současnosti pět přírodovědných či mysliveckých 
kroužků zúčastňujících se uvedené soutěže. Kromě  
našeho strážovského jsou kroužky v Kašperských 
Horách, Horažďovicích, Hartmanicích a Velhart icích. 
Zájem o vedení kroužku od příštího školního roku má 
také Dům dětí a mládeže v Klatovech. Soutěže se 
mohou též jednotlivě zúčastnit děti z míst, kde zájmové 
kroužky nejsou organizovány. 

O účast na soutěži je mezi našimi dětmi velký zájem. 
Letos se okresního kola zúčastnilo padesát dětí  
a sedmnáct z nich bylo strážovských. Určitě i letos 
budeme mít zástupce v národním kole soutěže, které se 
tentokrát koná ve vzdálených Beskydech. Všem patří 
velké poděkování za vynikající umístění i reprezentaci 
našeho města. 
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ÉÉÉÉÉÉÉÉ   MLADÍ PŘÍRODOVĚDCI ZE STRÁŽOVA BYLI NA S OUTĚŽI V ELMI ÚSPĚŠNÍ 
A POSBÍRALI TÉM ĚŘ VŠECHNY M EDAILOV É POZICE 



 
� Soutěž ve čtení 
11. 5. 2016 se zúčastnili naši žáci: Tereza Bouberlová z 1. třídy, Eliška Burianová  
a Zdeněk Matásek, oba ze 2. třídy, okrskového kola Soutěže ve čtení, kterou vyhlašuje 
Městská knihovna Nýrsko. Této soutěže jsme se zúčastnili poprvé. Eliška Burianová ob-
sadila 1. místo a Zdeněk Matásek 3. místo v kategorii pro 2. ročníky ZŠ. Okresní kolo této 
soutěže se konalo 25.5.2016 v Městské knihovně Klatovy. I zde js me byli úspěšní, Zdeněk 
Matásek obsadil 2. místo a Eliška Burianová 3. místo. Oběma žákům děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy. Pochvalu zaslouží paní učitelka Mgr. Zdeňka Benešová a rodiče 
žáků, kteří své děti v této aktivitě podporují. 

� Mladý zahrádkář 
Ve čtvrtek 12. května 2016 se  
v Klatovech konalo okresní kolo soutěže 
Mladý zahrádkář. Také naše škola měla v 
soutěži své zástupce. Vědomostní soutěž 
má dvě části - písemný test a poznávačku. 
V kategorii 7. - 9. tř. se zúčastnila tato 
děvčata: Lucie Denková  z 8. třídy 
 obsadila 1. místo a obhájila tak loňské 
vítězství, Petra Denková z 9. třídy 
obsadila 5. místo a  Michaela Mayerová 
ze 7. třídy skončila na 11. místě. Ve 
floristické soutěži bylo úkolem 
naaranžovat kulatou kytici z živých květů 
a vypichovanou suchou misku.  
V kategorii 6. - 9. třídy se zúčastnila 
Martina Bušková a obsadila 3. místo. 
Všem děvčatům děkujeme a gratulujeme 
k úspěchu.  

� Beseda se včelařem 
V pátek 20. 5. 2016 se uskutečnila pro žáky na I. stupni ZŠ beseda se včelařem p. Jiřím 
Tomanem, dozvěděli jsme se zajímavé skutečnosti o životě včel a práci včelaře. Panu 
Tomanovi děkujeme za čas, který nám věnoval a za trpělivost při odpovědích na dotazy 
žáků. 

� Tour de Strážov 
27. 4. 2016 byl zorganizován 1. ročník cyklistického závodu Tour de Strážov. I když nám 
počasí nepřálo, závod se podařil. Za organizaci patří poděkování Mgr. Tomáši Jandovi. 

 

SOKOL VE STRÁŽOVĚ SI VOLIL NOVÉ VEDENÍ  
Byl čtvrtek 24. 3. 2016 a ve většině strážovských domácností se pravděpodobně ještě 
dobarvovala poslední vajíčka, která v dohledné době mě la skončit v košíčku 
velikonočních koledníků. Hrstka statečných ovšem mě la ten večer ještě jednu důležitou 
povinnost, a sice navštívit valnou hromadu TJ Sokol Strážov a zvolit si své zástupce na 
další 3 roky. Hodiny ukazovaly 19:30 a z 69 č lenů s právem volby si jich nakonec cestu do 
místní sokolovny našlo 28. A protože na pódiu již na svou šanci čekala hudební kapela 
Kolovanka, p ivo ve sklepení bylo naraženo a na p lotně se hřál guláš, bylo jasné, že 
oficiální část může zač ít. Po zvolení příslušných komisí, schválení programu a návrhu 
rozpočtu na rok 2016 následovaly zprávy o činnostech oddílů. Přítomní se tak mohli 
například dozvědět nejen o stále se rozrůstající základně mladých flo rbalistů, ale  
i o vzrůstající popularitě gymnastického a tanečního kroužku, který úspěšně vedou Eva 
Fialová a Michaela Vacínová. Nejdůležitějším bodem večera byly samotné volby. Post 
starosty spolku jednoznačně obhájil Stanislav Kopecký. Ten tuto funkci vykonává 
nepřetržitě již od roku 2001, tedy od doby znovuzaložení spolku a začátku jeho novodobé 
historie. Místostarostkou byla zvolena paní Věra Rysová a jednatelem spolku byl 
jmenován Miroslav Jiřík ml. Mimo těchto jmen, bylo zvoleno dalších 6 členů výboru  
a 3 č lenové kontrolní komise. Tímto bylo úspěšně odvoleno a následovala nejpříjemně jší 
část večera provoněná jídlem a p itím za doprovodu hudby. V tuto chvíli již nezbývá než 
poděkovat odstoupivšímu výboru za vykonanou práci a popřát mnoho zdaru nově 
zvolenému vedení TJ Soko l Strážov.                            za TJ Sokol Strážov Robert Kalista  

 

 

MARTINA BUŠKOVÁ, ŽÁK YNĚ DEVÁTÉ 
TŘÍDY, SE SV OJÍ SOUTĚŽNÍ KYTICÍ, DÍKY 
NÍŽ OBSADILA V SOUT ĚŽI TŘETÍ MÍSTO 

FLORBALOVÝ ODDÍL TJ SOKOL STRÁŽ OV V NOVÝCH DRESECH, KTERÉ BYLY PO-
ŘÍZENY DÍKY DOTACI Z  GRANTOV ÉHO SCHÉMATU EKOREGIONU ÚHLAVA  



INFORMACE O POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH 
Na jaře letošního roku se na nás obrátil Státní 
pozemkový úřad s nabídkou na vyhotovení 
komplexních pozemkových úprav v našem 
správním území. Zástupce pozemkového 
úřadu zastupitelům města osobně odpre-
zentoval obsah a význam pozemkových úprav 
a přínosy pro město Strážov a vlastníky země-
dělské půdy na území města.  
Protože význam komplexních pozemkových 
úprav zastupitele zaujal, schválili na svém 
zasedání dne 9. června 2016 zaslání žádosti  
o jejich zpracování. Od žádosti by bylo 
upuštěno pouze v případě, že vlastníci více 
než poloviny výměry zemědě lské půdy v konkrétních katastrálních územích vznesou do 
konce července písemnou námitku na MěÚ ve Strážově. Z tohoto důvodu Vám zde před-
stavíme základní parametry komplexních pozemkových úprav. 
Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají země-
dělské pozemky mimo zastavěnou a zastavitelnou část obce, scelují se nebo dělí  
a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hran ic tak, aby se 
vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Současně se jimi zajišťují 
podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění zemědě lského půdního 
fondu, vodního hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemko-
vých úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako závazný podklad pro územní 
plánování. 
Na území našeho města je v současné době většina pozemků rozdrobena do dlouhých 
úzkých parcel o malých výměrách s tím, že většina vlastníků k těmto pozemkům nemá 
(díky rozorání polních cest) reálný přístup. Takovýchto pozemků mají vlastníci po katast-
rálním území často několik, ale pouze výjimečně pohromadě v uceleném bloku. Komplex-
ní pozemkové úpravy dokáží tato omezení výkonu vlastnických práv odstranit scelením 
pozemků do jednoho či více bloků a ke každému takovému bloku vytvořit přístup. Vlast-
ník pozemků má také po skončení úprav nárok na bezplatné vytýčení svých pozemků. 
Pro město má veliký význam skutečnost, že pozemkové úpravy dokáží vyřešit nesoulad 
skutečnosti se zápisem v katastru nemovitostí (posunutá cesta, vodní tok, …) a jsou tak 
nezbytným podkladem pro obnovení pořádku ve vlastnictví a evidenci půdy a pro její 
racionální využívání. Pro nás všechny by v dlouhodobém horizontu pozemkové úpravy 
znamenaly možnost vybudování společných zařízení – polní cesty, protipovodňová opat-
ření a další stavby zlepšující funkčnost zemědělské krajiny. 
Veškeré pohyby s vlastněnou půdou se dějí po projednání s jednotlivými vlastníky. 
Všechny náklady související s prováděním pozemkových úprav, tj. náklady na přípravné  
a návrhové práce, zaměření a vytýčení pozemků i realizaci společných zařízení hradí stát 
prostřednictvím pozemkových úřadů. Jejich realizace tedy nepředstavuje pro vlastníky 
pozemků žádné finanční zatížení. 
O veškerých krocích a postupech budou všichni vlastníci informováni. Je nutné počítat  
s tím, že komplexní pozemkové úpravy jsou během na dlouhou trať trvající čtyři a v íce let. 

� Soutěž „Sapere“ a soutěž „Tuta Via Vitae“  
Žáci II. stupně ZŠ se zúčastnili 27.4.2016 a 28.4.2016 celostátního kola soutěže „Sapere – 
vědět, jak žít“. Složení družstva II. kategorie: Marek Seltenhofer, Ondřej Chval, Lucie 
Denková - obsadili 7. místo. Celostátní soutěž „Tuta Via Vitae aneb Bezpečná cesta živo-
tem pro občana EU“. Složení družstva II. kategorie: David Bouberle, David Zábranský, 
Martina Bušková - obsadili 6. místo. Děkujeme Mgr. Pangerlové za přípravu  
a účast v celostátním ko le těchto soutěží v Praze a žákům blahopřejeme a chválíme za 
reprezentaci naší ško ly. 

� 19. ročník McDonald´s CUP 
Dne 4. 5. 2016 se žáci  
1. stupně ZŠ zúčastnili 
soutěže ve fotbalu v kate-
gorii A. V okrskovém kole 
obsadili 3. místo. Složení 
družstva: Mayer Lukáš, 
Presl Patrik, Jiřík Michal, 
Truhlář Pavel, Kalivoda 
Martin, Hanzlík Jakub, 
Zetocha Darius, Vavírka 
Martin, Kalivodová Hana. 
Gratulujeme malým fotba-
listům, děku jeme za 
vzornou reprezentaci naší 
školy, poděkování patří 
Mgr. Kalivodové. 

� Pythagoriáda 
25. 5. 2016 se naši žáci 
zúčastnili okresního kola 
matemat ické soutěže Py-
thagoriáda s následujícími 
výsledky: David Váňa (6. třída) 37. - 38. místo, Marek Seltenhofer (7. třída) 2. – 3. místo, 
Lucie Denková (8. třída) 4. – 6. místo. Děkujeme vyučující Mgr. Janě Pangerlové za pří-
pravu a žákům za reprezentaci školy. 

� Naše dvě žákyně úspěšně reprezentují 
Mažoretky Modern při MěKS Klatovy zvítězily v Žatci v kategorii děti mladší a juniorky 
v oblastní soutěži NBTA. Zajistily si tak postup do zemského finále Čechy 4. a 5. června  
v Klatovech. Z minulého roku si svým výkonem na mistrovství ČR v Poděbradech vybo-
joval přímý postup na zemské finále i tým ve věkové kategorii děti starší, neboť obsadil  
3. místo a vybojoval titul vicemistr ČR. Tomuto koníčku se věnuje Ema Skořepová ze  
2. třídy a Kamila Lidinská ze 6. třídy. Oběma děvčatům přejeme hodně štěstí. 

Mgr. Šárka Rašková 

ředitelka Základní školy a mate řské školy Strážov, p říspěvkové organizace 

FOTBALOVÝ TÝM MLADŠÍ CH ŽÁKŮ ZŠ STRÁŽOV 



LETNÍ VÝSTAVY V BÝVALÉ SPOŘITELNĚ  
Během letních měsíců js me se rozhodli oživit prostory bývalé spořitelny. Každý měsíc zde 
probíhá jedna zajímavá výstava, která jistě zaujme nejen místní občany, ale také turisty  
a letní hosty. Výstavy budou volně přístupné vždy po celý pracovní týden. Během června 
je zde k vidění kolekce fotografií ze starých vítání občánků z let 1964-78. V červenci 
vystaví své fotografie nadějný fotograf Tomáš Truneček. Přijďte si prohlédnout umělecké 
snímky místního rodáka, který je již několik let č lenem klatovského fotoklubu! V srpnu 
pak naváže výstava připomínající 120. výročí založení místní krajkářské školy. O této akci 
informujeme na jiném místě našeho zpravodaje. 

 

 

 

� Policie Modrava, kterou 
vysílala TV Nova, se stala 
absolutně nejúspěšnějším 
televizním seriálem posledních let, její průměrná sledovanost přesáhla dva miliony di-
váků. Seriál mimo jiné vyvolal obrovský zájem o Šumavu, není tak divu, že se natočí 
pokračování. Režisér a scenárista Jaroslav Soukup si pro část natáčení vybral také 
Strážovsko. Konkrétně se v létě letošního roku herci přesunou na Opálku, kde se fil-
mařům zalíbilo v místním zahradnictví  manželů Vavřincových.  

� Místní přírodovědný kroužek rozmístil na jaře letošního roku ve strážovském parku  
a v Háji několik ptačích budek. Zařízení budou sloužit k pozorování ptactva. Akce 
byla stejně jako výlet dětí do Národního parku Šumava financována z dotace místní 
akční skupiny Ekoregion Úhlava.  

� Málokdo ví, že Strážovská čerpací stanice nabízí ve své provozovně kromě běžných 
autopotřeb a doplňků také krmiva pro psy a kočky. Přijďte si pro své domácí maz-
líčky vybrat kvalitní krmiva za velmi přízn ivé ceny. 

� Přílohou tohoto zpravodaje je turistický propagační materiál , který js me na konci 
loňského roku vydali z finanční dotace od Plzeňského kraje. Leták seznamuje turisty 
s atraktivitami našeho regionu a zároveň je doplněn přehlednou mapkou města 
s vyznačením pamět ihodností a zajímavostí. 

� Na začátku června provedla Báňská záchranná služba odborný průzkum strážov-
ského podzemí. Konkrétně byly prohlédnuty vstupy z bývalého hostince u Lukšíků  
a z objektu fary. Impulsem pro tuto akci byl pokles terénu na dvorku u č.p. 13 ve Strá-
žově, kde se po chalupě říká „u Marků“. Dle odborníků totiž existuje podezření, že 
propad může mít souvislost s pozůstatky po důlní činnosti. Průzkum bude nadále po-
kračovat a my Vás o jeho výsledcích budeme samozřejmě in formovat, neboť se jedná 
o zajímavou součást historie našeho města. 

  
 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
    

    

    

    

DUBENDUBENDUBENDUBEN – Právě uplynulo 110 let (v dubnu 1906), kdy byla místní školní mládeží 
vysázena podstatná část stromů v nově vznikajícím parku  při cestě do Lukavice. Zalo-
žení parku proběhlo pod dohledem Josefa Fialy, městského zahradníka z Klatov, přičemž 
materiál byl objednán u lesní správy hraběte Pálfyho v Pteníně u Merklína.   

KVĚTENKVĚTENKVĚTENKVĚTEN – Před 120 roky (3. kvě tna 1896) se ve Strážově konala slavnost svěcení  
nového hasičského praporu, jehož výrobu inicioval místní obchodník s husami Adolf 
Kalivoda. Prapor stál 100 zlatých a jeho kmotrou byla Kalivodova manželka Barbora. 
Prapor, který je dodnes chloubou našeho sboru, nedávno místní hasiči kompletně opravili. 

ČERVENČERVENČERVENČERVEN – Bude tomu již 150 let (26. června 1866), kdy v bitvě u Náchoda padl  
vojín 35. pluku rakouské armády Josef Soušek z Rovné. Byl zasažen střepinou pruské-
ho granátu a stal se vůbec první obětí prusko-rakouské války. Na místě jeho s mrti byl 
v roce 1881 za bývalou celn icí z prostředků finanční stráže postaven památník.  

 

P R Á V O  P O P RA V Y  V E  S T RÁ Ž O V Ě  
Dne 24. června 1524 vydal český a uherský král Ludvík I. Jagellonský královský "list", 
jímž udělu je Strážovu městská práva. Kromě jiného to bylo také právo „Ius gladii“, 
v překladu česky „Právo meče“ neboli vyšší a nižší popravu "tak, aby tu mordéři, loupež-

níci, zloději a jiní všelijací zločinci popravováni a vedle jich činů a zlých skutkův trestáni 
bývali".  

Soud nad zločinci neboli hrdeln í právo vykonával sbor dvanácti konšelů s purkmistrem  
v čele. Jistě překvapuje člověka naší doby, že tak důležité právo, právo rozhodovati nad 
životem a smrt í obviněného, vkládáno bylo do rukou lidí mnohdy negramotných, práv 
zcela neznalých, u nichž pouhé "zdání" nezřídka nahrazovalo žádoucí nezvratné důkazy  
o vině obžalovaného. Určitou omluvou tohoto lidového soudnictví byla okolnost, že  
v době tehdejší, kdy nebylo vůbec četnictva ani stálého vojska, všechna starost  
o bezpečnost života i majetku občanů spočívala výhradně na městském rychtáři  
a konšelích města. Zločinnost bývala v minulých dobách veliká a vyskytovala se i u stavů 
vyšších. 



Za starých dob stával v královských městech poblíž radnice 
vždy pranýř a vedle něho šibenice pro postrach a výstrahu 
živlům nekalým. Místu se šibenicí se říkalo latinsky "Iustitia", 
v překladu česky "Spravedlnost". 

Šťastnou náhodou dochovala se až do dnešní doby strážovská 
"Rolle" z roku 1706, neboli soupis polí s udáním jejich  
vlastníka, polohy a výměry. A tu jsou uvedena pole na Šibenci 
s udáním bližší po lohy: "U Spravedlnosti", "Nad Spravedl-
ností", "Za Spravedlností", "K Spravedlnosti". Z těchto bližších 
údajů dá se téměř s bezpečností určiti někdejší popravní místo. Ved la  
k němu při mezi úzká cesta. Když bylo hrdelní právo Strážovu vzato, 
zarostla trním a h ložím.  

Podle místní pověry jako poslední popraven byl ve Strážově jakýsi 
Hojdinka se ženou. Písemných památek, upomínajících na činnost hrdelního 
soudu ve Strážově, se nám nedochovalo žádných. Staly se obětí 
katastrofálních požárů, které ve Strážově v letech 1828 a 1852 zuřily. 
Dochovala se pouze jediná písemná památka z doby vlády císaře  
Karla VI. Jest to dopis apelačního soudu v Praze "k právu města 
Strážova ze dne 25. ledna 1726, jímžto se rada 
strážovská zplnomocňuje, aby dvě ve Strážově  
uvězněné cikánky, Rozinu Frkačovou  
a Ludmilu Fukovou, pro jich přeč inění 
potrestati dala. A sice první (R. Frkačové) 
pravé ucho uříznuto a na šibenici přibito   
bylo, obě pak aby třikrát okolo šibenice met lami mrskány a pak ze všech císařských 
dědičných zemí na věčnost vypovězeny byly".  

Časté přehmaty a justiční omyly soudních orgánů platili nejednou nevinně obvinění smrt í. 
Proto již za císaře Karla VI. byla soudní pravomoc malých měst ve věcech hrdelních ome-
zena tím, že soudní rozsudky jejich musely být předkládány apelačnímu soudu v Praze  
k rev izi. 

Posléze v roce 1765 odňala císařovna Marie Terezie všem malým městům a vrchno-
stenským úřadům hrdelní právo nadobro a ponechala jej pouze třiceti řádným soudům 
hrdelním ve velkých městech. A tak toho roku i Strážov přišel o své hrdelní právo. 

V téže době zrušila císařovna mučení jakožto prostředek, jímž se mělo vynutiti na obvině-
ném přiznání k činu. Bestiáln í způsoby mučení měly nejednou ten výsledek, že se mučený 
v nesnesitelných bolestech přiznal k č inům, kterých nespáchal. Přiznání své ovšem zaplatil 
ztrátou hrdla. Císařské nařízení zabránilo napříště četným justičním vraždám. 


