
ZVEDNUTÁ HLADINA MUCHKOVIC RYBNÍKA 

BÝVALÝ HOSTINEC „U MICHÁLKŮ“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ČERVENEC – Právě uplynulo 30 let (1. července 1986), kdy bylo do provozu 

uvedeno nové ubytovací zařízení na místním koupališti. Velká část prací byla realizována 

v akci „Z“. Chatky slouží dodnes svému účelu a jsou hojně v letní sezóně využívány 

turisty či jinými zájmovými skupinami. 

SRPEN – Před 60 roky (v srpnu 1956) byla vyasfaltována silnice ze Strážova do 

Lukavice. V celé délce komunikace byl položen třícentimetrový asfaltový povrch. 

Původně měla být dotace využita v Nýrsku na asfaltování komunikace k nádraží, avšak 

zde nebyly dokončeny přípravné práce, proto byla investice nasměrována k nám. 

ZÁŘÍ – Bude tomu již 55 

let (12. září 1961), kdy 

ve Strážově vyhořel hostinec  

„U Michálků“.  Oheň zpozo-

rovali jako první učitel Karel 

Adamovský s Josefem Úlovcem 

z Opálky, kteří spolu besedovali 

na náměstí. Až poté, když 

zazněla siréna, vyběhli hosté 

z hostince a divili se prý, že jim 

hoří nad hlavou.  
 

 

 
 

 

EXTRÉMNÍ KRUPOBIT Í A PŘ ÍVALOVÝ DÉŠŤ  
Velkou část našeho správního území 

zasáhl v odpoledních hodinách dne 

26. června 2016 přívalový déšť 

spojený s krupobitím. Silný déšť 

s intenzitou srážek přesahujících  

23 mm za 2 hodiny zapříčinil 

zvednutí hladiny všech menších toků 

v regionu. Nejintenzivnější byly 

srážky v katastrálních územích Strá-

žov, Lehom, Lukavice, Brtí, Viteň, 

Božtěšice a Horní Němčice. Strá-

žovský potok dosáhl nejvyššího 

stupně povodňové aktivity krátce po 

16.30 hod., kdy jeho hladina na 

měrném místě pod Strážovem vystoupala až na 168 cm, přičemž běžná normální hodnota 

je 30 cm. Velká voda způsobila zatopení několika níže položených nemovitostí. Ihned po 

této mimořádné situaci se začaly 

sčítat škody také na místních  

a zejména lesních komunika-

cích, poškozen byl také most 

v Brtí a propustek v Lukavici. 

Kroupy velikosti krabičky od 

zápalek poškodily střechy mno-

ha domů a hospodářských sta-

veb. Část škod byla řešena 

v rámci pojistných událostí  

a cca 500 tisíc nám na likvidaci 

následků velké vody přislíbil 

také Plzeňský kraj. Za aktivní 

činnost bychom rádi touto 

cestou poděkovali členům 

jednotek sborů dobrovolných 

hasičů ze Strážova a Vitně.  
 

 

 

         2.11. – tvořivá dílna 

  7.  9. – solná jeskyně                                    9.11. – posezení u kávy 

14.  9. – výlet na Šumavu    16.11. – posezení u kávy 

21.  9. – kosmetika                 23.11. – promítání – p. Kodym 

  5.10. – zájezd - upřesníme  30.11. – posezení u kávy 

12.10. – posezení u kávy     7.12. – setkání seniorů v sokolovně 

19.10. – posezení u kávy   14.12. – posezení u kávy 

26.10. – posezení u kávy   21.12. – výměna vánočních receptů 

 

 

 

 

30.10. – posezení u kávy 

6.11. – zelená lékárna – (pí.matějková) 

13.11. – posezení u kávy 

20.11. – aranžování květin 

27.11. – posezení u kávy 

4.12.- sokolovna – (setkání důchodců) 

11.12. – posezení u kávy 

18.12.– vánoční posezení 
 

 

 

ZDOKUMENTOVANÁ VELIKOST KRUP  
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FOTOGALERIE Z HASICSKÉ SOUTEZE 

V ZAHORCICÍCH 
 

 
 
 
 
 

NÁVES V ZAHORČICÍCH 
6. srpna 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Na naši otázku z minulého kola soutěže 

odpověděli čtyři čtenáři. Všichni správně 

napsali, že uvedená nemovitost stojí  

v Zahorčicích, někteří ještě upřesnili, že 

domek má čp. 22 a po chalupě se tam říká  

„u Venclů“. Ze správných odpovědí byl 

vylosován výherce – Lukáš Denk 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. 73) 
 

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

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

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

PODPOŘIT SVÉ KOLEGY PŘIJELI 
TAKÉ HORŠTÍ HASIČI Z NĚMČIC 

PRVNÍ SE NA TRAŤ POSTAVILY 
MÍSTNÍ DĚTI 

NÁROČNOU DISCIPLÍNU VČETNĚ PITÍ PIVA NA 
ČAS ZVLÁDLA EVA HUDSKÁ VÝBORNĚ 

DO SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ MÍSTNÍ 
DELEGOVALI  LADISLAVA TAUŠKA 

NA SOUTĚŽ DO ZAHORČIC PŘIJELY TÝMY 
AŽ ZE SEVERNÍHO PLZEŇSKA 



S O U T Ě Ž  P R O  M L A D É  C E S T O V A T E L E   
V minulém čísle našeho zpravodaje jsme vyhlásili letní prázdninovou soutěž pro děti do 

patnácti let. Účast byla velice jednoduchá, neboť stačilo poslat klasický pohled z výletu, 

dovolené či letního tábora. Třem vylosovaným autorům pozdravů jsme slibovali pěkný 

dárek. Celkem nám přišly pohledy od téměř pěti desítek dětí. Některé pozdravy k nám 

doputovaly i ze zahraničí – např. z maďarských lázní či bulharského mořského pobřeží. 

Vylosováni byli: 1. Barunka Fialová, 2. Ondrášek Ledvinka a 3. Světlanka Veverková. 

Výhry si mohou vyzvednout nejen oni, ale po 15. září si mohou na radnici přijít pro 

odměny všichni, kteří nám své milé pozdravy zaslali. Zde je několik ukázek 

pohlednicových textů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ě Ř Í C Í  PU TU J Í  DO S T RÁ ŽOV A  

ZA OSTATKY PAPEŽE JANA PAVLA II. 
Před rokem byly v kostele sv. Jiří ve Strážově uloženy vzácné 

relikvie papeže Jana Pavla II.. Konkrétně jde o kapku krve 

oblíbeného papeže, která je uložena ve speciálním ozdobném 

relikviáři. Kostel sv. Jiří ve Strážově se tak zařadil k několika 

málo kostelům v Čechách, které mají čest uchovávat ostatky 

papeže Jana Pavla II.  

Strážov se od té doby stává cílem poutníků, kteří se přicházejí 

pomodlit a poklonit ostatkům bývalého papeže. Pěšky přišla 

nedávno skupina poutníků z Nýrska a chystají se k nám farníci 

ze Švihova. Každého 22. dne v měsíci se v místním kostele 

koná mše svatá a poté modlitby a prosby ke sv. Janu Pavlu II. 

Vážení spoluobčané! 

Opět po čase nás zasáhly mimořádné rozmary 

počasí. Velká voda zatopila několik obytných domů a napáchala veliké škody na 

soukromém i veřejném majetku. Každá taková situace je příležitostí vyhodnotit opatření  

a přístupy města a případná slabá místa se snažit napravit. Naše podhorská oblast nedává 

na rozdíl od dolních toků řek možnost předem informovat občany o hrozícím nebezpečí, 

neboť rozvodnění potoků u nás nastává ihned při silném dešti, anebo jen velice krátce po 

něm. 

Byl na nás vznesen dotaz, kam se má člověk v případě ohrožení obracet, potřebuje-li 

pomoc hasičů či jiné složky integrovaného záchranného systému. K vysílání stanovených 

sil a prostředků jednotek požární ochrany ve prospěch záchranných a likvidačních prací je 

předurčeno krajské operační středisko hasičského záchranného sboru, které jedná na 

základě volání na tísňová čísla 112 resp. 150. Zde je možno v případě akutního ohrožení 

požádat o vyslání příslušné hasičské jednotky. 

I naše město má zřízenu povodňovou komisi, kterou zastává rada města. Ta má právo 

v souvislosti s mimořádnými stavy činit konkrétně specifikovaná opatření v oblasti 

záchranných a likvidačních prací. 

Jsme si vědomi toho, že pro předcházení povodňových škod je velice důležitá důsledná 

údržba vodních toků, čištění cestních příkopů a mostů. V této věci se opakovaně obracíme 

na Povodí Vltavy a Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje, což jsou dvě instituce 

odpovědné za stav vodohospodářské a dopravní infrastruktury.  Ne vždy jsou naše žádosti 

bohužel vyslyšeny. 

Doufáme, že se nám povodně tohoto rozsahu budou zase dlouhou dobu vyhýbat, avšak 

vzhledem ke stavu klimatu musíme bohužel počítat s častějšími extrémními výkyvy počasí. 

Tento týden nás čeká pouť, která bude tradičně spojena s množstvím doprovodných akcí. 

Snad nám vyjde počasí a vám všem přeji, abyste si pouťové oslavy užili.  

 
Ing. Josef Rousek 

 

 
Rádi bychom touto cestou poděkovali manželům MUDr. Petrovi a Aleně 

Kasíkovým za finanční dar, který byl využit na nákup materiálu na výrobu 

výstavních panelů. Nové stojany, které najdou uplatnění nejen při 

pouťových výstavách, vyrobil Václav Bouberle ml. ze Strážova. Inventář 

bude využit již při prezentaci paličkované krajky, která proběhne tento 

víkend v prostorách radnice. 

 



STAVEBNÍ PRÁCE J SOU V  PLNÉM PROUDU  

Čilý stavební ruch v současné době vládne v centru Strážova. V druhé polovině srpna zde 

byly totiž zahájeny stavební práce spočívající v rekonstrukci vodovodu a kanalizace v ulici 

od náměstí k sokolovně. Obnovu vodohospodářské infrastruktury provádí na náklady 

města společnost Vodospol s.r.o. Klatovy. Záhy pak začne výstavba silnice a chodníků 

v této lokalitě. Výběrové řízení na tuto akci vyhrála firma Silnice Klatovy a.s. Celkový 

rozpočet rozsáhlé investiční akce přesahuje 4 mil. Kč. Nejen v této části Strážova, ale též 

v přilehlých uličkách je souběžně prováděna překládka vzdušného elektrického vedení do 

země. Akci zadala a financuje v plné výši společnost ČEZ Distribuce a.s. Město 

samozřejmě v této souvislosti počítá s výstavbou nového veřejného osvětlení. Vzhledem 

k úspoře nákladů na elektrickou energii plánujeme osadit nová moderní LED osvětlovací 

tělesa. Celá tato rozsáhlá akce s sebou přináší určitá dopravní omezení, avšak věříme, že 

satisfakcí bude další zlepšení životních podmínek v našem městě. Předběžně předpo-

kládáme ukončení všech stavebních prací do konce listopadu letošního roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L É T O  O B O H A T I L Y  H A S I Č S K É  S O U T Ě Ž E  
❖ Na počátku srpna uspořádali strážovští hasiči další ročník soutěže železný hasič. 

Náročnou trať na místním náměstí zdolal vítěz soutěže za necelých šest a půl minuty. Šlo 

o poslední závod třetího ročníku Šumavské ligy v hasičském vytrvalostním a silovém 

víceboji Šumavský hasič. 

❖ Hasiči ze Zahorčic připravili další ročník soutěže s názvem Zahorčický speciál. Sou-

částí netradiční soutěže byla též disciplína jednotlivců, kteří museli zdolat překážkovou 

dráhu a na závěr vypít půllitr piva. Fotky najdete na jiném místě našeho zpravodaje. 

❖ Desáté kolo Pošumavské hasičské ligy se uskutečnilo na hasičském hřišti ve Strážově. 

V základním kole soutěže v požárním sportu zvítězilo družstvo SDH Zahorčice a utvrdilo 

si tak třetí místo v dlouhodobém pořadí této prestižní soutěže. 

❖ Osada Divišovice sice nepatří do našeho správního území, neboť je součástí Městyse 

Dešenice, ale je v obvodu našeho hasičského okrsku. Tamní sbor dobrovolných hasičů 

uspořádal v polovině srpna oslavy 120. výročí založení a v rámci nich také soutěž 

historických stříkaček. Výborně si zde vedli také naši zástupci – SDH Horní Němčice  

a SDH Brtí se svými ručními koňskými stříkačkami. 

 

 

 
 

 

 

 

Současná podoba Mysliveckého spolku Strážov vznikla  

v roce 1979, kdy došlo ke sloučení strážovské a viteňské 

organizace. Od té doby se spolek stará o výkon práva 

myslivosti na rozsáhlém území, které je zhruba shodné se 

správním obvodem našeho města. Současná honitba má 

výměru přes 2 700 hektarů a z toho je skoro třetina 

lesních pozemků. K řádné péči o zvěř využívá spolek 

několik desítek krmelců, slanisek a zásypů. Pro pozo-

rování a lov využívají myslivci přes 30 posedů a kaza-

telen. Jsme-li u výčtu mysliveckých zařízení, nesmíme opomenout loveckou 

chatu v Mladoticích a sklad krmiv a chladírnu v Božtěšicích. Na svahu Smrkové 

hory provozují myslivci brokovou střelnici se třemi stanovišti ke střelbě na 

asfaltové terče. Starosti myslivcům dělá úbytek drobné zvěře a škody způsobené 

vysokou a černou zvěří na zemědělských a lesních pozemcích. V nedávné době 

provedli členové spolku zabezpečení nejrizikovějších silnic na Strážovsku pa-

chovými ohradníky. V současné době má organizace 31 členů. K myslivosti 

samozřejmě patří také psi, těch lovecky upotřebitelných chovají členové  

17. Předsedou spolku je Miroslav Jiřík, místopředsedou Aleš Potužák a funkci 

hospodáře zastává Václav Janda. 

Česká pojišťovna a.s.  

zajišťuje i nadále provoz (servis) na Městském úřadu ve Strážově 

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

Informace - tel: 737165987, e-mail: stanislav.kalivoda@ceskapojistovna.cz 
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PACHOVÝMI OHRADNÍKY ZABEZPEČENÁ SILNICE 
Z OPÁLKY DO JANOVIC 

PODZIMNÍ SBĚR ODPADŮ BUDE 24. ZÁŘÍ  
Svoz nebezpečného a elektro odpadu bude proveden v sobotu 24. září 2016 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 24. září 2016 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: 2. 9., 16. 9., 30. 9., 14. 10. a pak již opět každý týden. 
 

 

 

 

BEZPEČNĚ J Š Í  S I LN I CE NA STRÁ ŽOVSKU  
Méně střetů aut se zvěří, 

zraněných motoristů, škod 

na autech a uhynulých zví-

řat slibuje projekt Česko-

moravské myslivecké jed-

noty podpořený z rozpočtu 

Plzeňského kraje, do kte-

rého se zapojili také čle-

nové strážovského mysli-

veckého spolku. Myslivci 

v rámci své dobrovolnické 

brigádnické činnosti k vy-

tipovaným úsekům silnic 

nainstalovali pachové ohrad-

níky. Nejedná se o žádné 

ohrady a ploty, jak by název napovídal. Při silnici jsou zatlučené kůly, vždy několik metrů 

od sebe a na nich uříznuté PET lahve. Někde jsou připevněny na stromech. Jsou naplněné 

pěnou, na kterou se aplikační pistolí nastříkají pachy odpuzující vysokou zvěř a divoká 

prasata. Na Strážovsku byly tímto způsobem zajištěny silnice z Opálky k Janovicím a ze 

Strážova na Patrasek. Ze zkušeností z jiných oblastí snižuje tento způsob zabezpečení 

silnic počet srážek se zvěří až o 40 %. Projekt by měl tedy přispět k větší bezpečnosti na 

silnicích v regionu a v neposlední řadě také k ochraně přírody.  

STRÁŽOVSKÁ POUŤ - 10. a 11. září 2016 
➔ Výstava paličkované krajky se letos ponese ve velice slavnostním duchu, neboť 

připomíná 120. výročí od otevření krajkářské školy ve Strážově. Výstava má dvě části: 

první historická část je k vidění v budově bývalé spořitelny a na ni pak navazuje sonda do 

současnosti strážovského krajkářství, kterou můžete navštívit v obřadní síni strážovské 

radnice. Autorce výstav, Jitce Jiříkové, se podařilo nashromáždit opravdu unikátní kousky, 

z nichž některé vystupují před veřejnost úplně poprvé, proto zveme na výstavy všechny 

strážovské patrioty i obdivovatele paličkované krásy. Obě výstavy budou otevřeny 

v sobotu i v neděli vždy od 9.00 do 18.00 hod. Krajkářské výstavy pak poutí nekončí, 

neboť potrvají až do 20. září. 

➔ 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 díla horažďovické malířky Pavly 

Breuové. Podstatná část výstavy představí ilustrace do dětských knížek: M. Baarové – 

„Pohádky staré lípy“ a J. Chmielové – „Vzkazy pro dětskou duši“. Chybět nebudou ani 

ilustrace do kalendářů a volná tvorba. V neděli bude možné se setkat osobně s autorkou 

jedné z knih – paní Martinou Baarovou a po celou dobu výstavy bude možnost dětské 

knihy zakoupit. Výstava bude otevřena v sobotu a v neděli vždy od 10.00 do 17.00 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.  

➔ Na kurtech u sokolovny se v sobotu uskuteční oblíbený volejbalový turnaj 

smíšených družstev s názvem Burčák open. Slavnostní zahájení, kde vystoupí mažo-

retky a Strážovský mužský pěvecký sbor spolu s Terezou Hammerschlagovou, proběhne 

v 8.45 hod. Samozřejmostí je 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 v 11.30 hod.  

➔ V neděli od 13.00 do 16.00 hod. bude na náměstí vyhrávat oblíbená kapela „Malá 

muzika Nauše Pepíka“. Přijďte si posedět a poslechnout vystoupení této známé dechové 

kapely. Možná dojde i na tanec. 

➔ O pouti můžete zajít také na fotbal. V neděli od 10.00 hod. proběhne na místním 

fotbalovém hřišti turnaj mladších přípravek a od 16.00 hod. se zde odehraje mistrovské 

utkání 1. B třídy, kdy domácí SK Kovodružstva Strážov hostí Sokol Měčín. 



NOVÉ ZÁBRADLÍ V PODOBĚ 
PESTROBAREVNÝCH PASTELEK 

 
✓ Mateřská škola 
Během hlavních prázdnin se budova MŠ dočkala krásné nové střechy. Ve školním roce 

2016/2017 nastoupí do MŠ 48 dětí. Během školního roku se nově zúčastníme 

předplaveckého výcviku v Klatovech. Celý pedagogický sbor je odborně kvalifikovaný. 

Pedagogický sbor: Zdeňka Kopecká (vedoucí učitelka), Martina Jiříková, Hana 

Homolková a Lenka Ben Amor, DiS. Provozní zaměstnanci: Milena Potužáková  

a Stanislav Plincelner. 

✓ Základní škola 
Ve školním roce 2016/2017 přivítáme 

14 prvňáčků, třídní učitelkou je Mgr. 

Olga Kodymová. Základní škola 

bude v tomto školním roce naplněna 

123 žáky v osmi třídách (1. - 9. roč.). 

ZŠ nabídne výuku nepovinného 

předmětu Náboženství, zájmové 

útvary: paličkování, výtvarný, 

sportovní, počítače, přírodovědný. 

Škola tradičně spolupracuje s pe-

dagogy ZUŠ Klatovy a nabízí výuku 

hry na hudební nástroje, výuku zpěvu 

a taneční kroužek. Během prázdnin 

byla ukončena rekonstrukce odborné 

pracovny dílen, kterou využívá i výtvarný zájmový útvar pod vedení paní Jany Skalové. 

Před budovou I. stupně bylo zhotoveno nové zábradlí v podobě barevných pastelek. 

Děkujeme touto cestou všem, kteří škole pomohli tuto akci realizovat:  

p. Stanislav Presl, p. Zdeněk Kolář a jeho zaměstnanci, p. Václav Beneš a jeho 

zaměstnanci, zaměstnanci MěÚ Strážov. Děkujeme za finanční podporu zřizovateli školy. 

✓ Školní družina 
ŠD bude organizována v I. a II. oddělení (paní vychovatelky Jitka Jiříková, Petra 

Tomanová). O prázdninách bylo vybíleno II. oddělení ŠD, na žáky čekají veselé barvy 

interiéru. Ve ŠD byl pořízen telefon: č. 725 588 108. 

✓ Školní jídelna 
Od 1. 9. 2016 došlo k navýšení kapacity ŠJ na 250 stravovaných. 

Mgr. Šárka Rašková 

ředitelka Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace 

 

AKTIVNÍ FLORBALOVÝ ODDÍL USPOŘÁDAL TURNAJ  
Florbaloví mládenci ze Strážova si již několik let pořádají turnaje sami pro sebe. Jedná se 

o turnaje o putovní záchodové prkénko. Letos se ovšem mladí sportovci rozhodli poměřit 

své síly i s florbalisty mimo naší obec. Uspořádali proto turnaj na Masarykově základní 

škole v Klatovech, na který pozvali florbalisty z Klatov a okolí, které znají ať už ze školy 

či z různých sportovních akcí.  

Tento turnaj se konal 30. dubna. Hrálo se systémem 4+1 a další na střídání. Rozhodčí 

původně měli být vybráni z jednotlivých týmů, ovšem po domluvě jsme hráli bez nich, 

férově a podle regulí. I když účast nebyla tak hojná, jak se očekávalo, sešlo se nás dost na 

to, aby turnaj trval celé tři plánované hodiny. První tři vítězné týmy obdržely odměny  

a všichni zúčastnění si turnaj užili a projevili zájem o další ročník. 

Strážov reprezentovali Miroslav Jiřík ml., Filip Muchka, Luděk Soušek, Tomáš Novák, 

Lukáš Janda, Jakub Kalivoda a Daniel Hudský. Tento tým se umístil na druhém místě, 

poté, co v těsném souboji nestačil na klatovské borce. 

za TJ Sokol Strážov Filip Muchka 

 

 

UNAVENÝ BRANKÁŘ TÝMU – TOMÁŠ NOVÁK 



STRÁŽOV MÁ ZÁSTUPCE V JUNIORSKÉ REPREZENTACI 
O sportovních krůčcích strážovského 

lyžaře Tomáše Kalivody informujeme na 

stránkách našeho zpravodaje pravidelně. 

První článek vyšel před více než deseti 

lety. Nostalgicky se dnes fotografií 

k nejisté jízdě sedmiletého lyžaře vracíme 

a je nám ctí oznámit, že Tomáš byl 

nedávno na základě svých výsledků 

zařazen do juniorské reprezentace České 

republiky. Je to mimořádný úspěch 

strážovského sportovce. Gratulujeme  

a moc držíme palce! V rámci letní přípravy 

měl v srpnu Tomáš Kalivoda, spolu se 

svým kamarádem Jiřím Mánkem, 

příležitost trénovat po boku dalších 

světových talentů běžeckého lyžování 

přímo v kolébce lyžování. Norský svaz 

lyžařů totiž pozval 76 juniorských talentů  

z 9 zemí světa na mezinárodní sportovní 

kemp, aby se v Norsku společně inspi-

rovali, trénovali a učili se pro budoucí 

sportovní kariéru. Výcvikový kemp rozvoje 

lyžařských talentů nazvaný „Heroes of 

Tomorrow“ (hrdinové zítřka) se konal 

v Oslu a nedaleko Lillehammeru. Kromě 

náročné tréninkové přípravy absolvovali 

sportovci řadu přednášek, které byly 

vedeny některými z nejlepších norských 

lyžařů.  

Strážovský rodák má tak v současné době 

ojedinělou příležitost nahlédnout pod 

pokličku nejvyšších pater světového 

lyžování. Už jen to samotné je pro něj i pro 

celou rodinu obrovské ocenění uplynulých 

let, během kterých po malých krůčcích 

směřovali k dnešnímu úspěchu. 

 
  

  SSEETTKKAALLAA  SSEE  SS  MMOONNAACCKKÝÝMM  KKNNÍÍŽŽEETTEEMM  
Delegace zástupců Plzeňského kraje navštívila na konci června letošního roku Monako. 

V rámci programu se uskutečnila slavnostní recepce, které se zúčastnil také monacký 

kníže Albert II. Raut na recepci připravili a servírovali žáci Střední zemědělské  

a potravinářské školy Klatovy pod vedením učitelek odborného výcviku, mezi nimiž 

nechyběla ani Eva Sedláčková ze Strážova. Pro tuto vzácnou příležitost byly připraveny 

bezmála tři desítky studených a teplých pokrmů, cukrářských moučníků a krajových 

specialit. Hejtman Plzeňského kraje po ukončení akce poděkoval učitelkám a všem žákům 

za vzornou reprezentaci. 

  DDAALLŠŠÍÍ  ÚÚSSPPĚĚCCHH  MMLLAADDÝÝCCHH  MMYYSSLLIIVVCCŮŮ  
Na jaře jsme psali  

o úspěchu členů strá-

žovského přírodověd-

ného kroužku, kteří na 

okresním kole Zlaté 

srnčí trofeje převálco-

vali všechny své 

vrstevníky. Dvě naše 

děvčata se na základě 

svých výsledků a záj-

mu zúčastnila národ-

ního finále této sou-

těže, které se usku-

tečnilo až v dalekých 

Beskydech. Soutěže se 

zúčastnilo více než 

padesát nejlepších přírodovědců z celé republiky a naše zástupkyně opět ukázaly, že patří 

k nejlepším. Monika Matásková ze Splže skončila devátá a Markéta Tomanová z Vitně 

desátá.  

  ČČTTYYŘŘKKOOLLKKÁÁŘŘ  ZZDDOOLLAALL    EEXXTTRRÉÉMMNNĚĚ  TTĚĚŽŽKKÝÝ  ZZÁÁVVOODD  
Šestnáctiletý Vojtěch Vítovec ze Zahorčic úspěšně reprezentuje na své čtyřkolce tým 

strážovských Bahňáků v celorepublikovém seriálu OffROAD Maraton. Nejtěžší závod 

proběhl na konci srpna v Milovicích poblíž tamního tankodromu. Ve slunečné výhni  

a oblacích prachu si na dno sil sahala drtivá většina závodníků. Závod trvá celé čtyři 

hodiny a závodníci se snaží ujet co největší vzdálenost. Vojta ujel na své čtyřkolce Suzuki 

450 LTR v náročném terénu 125 kilometrů, což mu vyneslo krásné sedmé místo ve své 

kategorii, a zopakoval tím úspěch z prvního kola soutěže, které se uskutečnilo 

v Janovicích. 

NAŠE REPREZENTANTKY NA SPOLEČNÉ FOTOGRAFII 
S LEKTORY CELOSTÁTNÍHO KOLA ZLATÉ SRNČÍ TROFEJE 

PRVNÍ LYŽAŘSKÉ KRŮČKY 

NÁROČNÁ TRÉNINKOVÁ PŘÍPRAVA 



DOKÁZALI TO A PRO STRÁŽOV ZACHRÁNILI  

PO PODZIMU JIŽ ZTRACENOU SOUTĚŽ 
Vážení příznivci strážovského fotbalu, po více než dvouměsíční 

přestávce se o posledním srpnovém víkendu otevřely brány 

nového soutěžního ročníku 2016/2017. Ten uplynulý byl pro náš 

klub velmi náročný.  

A týmu se podařilo po téměř ztracené a zpackané podzimní 

sezóně letos na jaře zachránit pro Strážov důstojnou soutěž, 

krajskou 1. B třídu. V novodobé historii fotbalového klubu to bylo zřejmě nejtěžší období, 

kterým v posledním ročníku prošel. Ono opustit soutěž, kam fotbalový tým ze Strážova 

z pohledu posledních minimálně padesáti let vždy patřil, by bylo více než smutné.  

Přes letní přestávku došlo k minimálním obměnám v hráčském kádru. Skončil Tomáš 

Faltín, který má na záchraně mužů nespornou zásluhu, a vrátil se do svého mateřského 

klubu do Velhartic. Na jaře k velké škodě strážovského fotbalu musel ze zdravotních 

důvodů skončit Michal Javorský. Michal jako brankář patřil mezi dlouholeté opory a byl 

vždy odhodlaný podávat co nejlepší výkony na svém postu a za to mu patří velká slova 

uznání.  

Do týmu se vrátil např. náš odchovanec Robert Kalista, po zranění se zdá být fit  

i mladíček Tomáš Volf a hodně jsme si slibovali také od příchodu dalšího odchovance 

Luďka Souška. Tohoto hráče, kterého provázela (a věřme, že ještě bude) vzhledem k jeho 

talentu velká perspektiva. Prokázal to jednak ve svém působení v Klatovech a následně 

v mládežnických týmech Viktorie Plzeň, v jejichž dresech pravidelně nastupoval. Do cesty 

se mu postavilo vleklé zranění a je otázkou, jak jeho léčení dovolí jeho nasazení do hry  

i dalšímu sportovnímu vzrůstu. Při jeho mládí by to neměl být snad problém, nicméně tělu 

poručit nemůžeme. O patáliích se zraněním mohou hovořit i jeho současní spoluhráči. 

Kvůli tomu skončil devětadvacetiletý Marek Šlégl, který také mohl strážovskému fotbalu 

ještě hodně dát.  

Hodně by pomohl návrat dlouholeté opory obrany Jana Michela, kterého zranění vyřadilo 

z týmu. Kéž by třeba zase mužstvu pomohl svým startem další velký fotbalový talent 

Antonín Bouberle, který ve Strážově vyrostl a v Klatovech se zdokonalil.  

Stále velice platným hráčem a osobností týmu je čtyřicetiletý Vladimír Čížek, který s těmi 

nejzkušenějšími Luďkem Jankou, Michalem Chalušem, Martinem Plíhalem, brankářem 

Jirkou Francem by měli tvořit s Davidem Kološem a Ondrou Urubou páteř mužstva. 

Určitě stále věříme, že by mohl mužstvu své co dát také jeho dlouholetý kapitán Broněk 

Mayer.  

Fotbalově stále růst mohou výkony mladíků Milana Denka, Jirky Hosnedla, Aleše Presla  

a Ondry Jánského. Hodně si slibujeme od kvalit Jiřího Flodra, hráče, jehož fotbalové 

krůčky vedly přes s SK Klatovy 1898 a Sokol Mochtín, kde patřil mezi ty hráče, kteří se 

zasloužili o vzestup dorostenecké kopané v tomto klubu, a nyní od 1. 7. 2016 je 

kmenovým hráčem našeho klubu.  

Další možnosti fotbalového růstu má i spoluhráč Jirky z Mochtína Daniel Kotlan 

(odchovanec D. Janovice), nyní kmenový hráč SK Strážov. Pokud se podaří postupně 

zabudovat do týmu některé hráče, kteří skončili v mládežnických kolektivech, pak by to 

bylo ku prospěchu fotbalu ve Strážově. Ti všichni by měli za předpokladu, že budou 

zdraví a disciplinovaní, působit doufejme nejen na podzim v dresu SK Kovodružstva 

Strážov. 

Těm všem patří poděkování zejména za jejich jarní výkony a jejich přínos pro záchranu 

Strážova v 1.B třídě. Zároveň jim všem přejeme do nové sezóny hodně a hodně štěstí a na 

dlouhé cestě, na jejímž konci je jediný a konečný úspěch v podobě záchrany.      

Tým, který je složený ze zkušených harcovníků i dravého mládí, má dohromady ideální 

fotbalový věkový průměr 27 let. Avšak nebude to mít společně s trenérem a předsedou 

klubu v jedné osobě Petrem Preslem v tomto ročníku vůbec lehké. Přesto se soutěží jakou 

je 1.B třída by z pohledu věkového průměru neměl mít hlavní problém. Nejedná se  

o přestárlý tým a může se na něm do budoucna stavět, respektive budovat perspektivní 

mužstvo z hráčů, kteří především budou mít vztah ke klubu a budou ochotni důstojně naše 

město na veřejnosti reprezentovat. 

Možná, že u mnohých vzbudí předchozí věta pousmání, u mnohých pohrdání nad touto 

myšlenkou. Nicméně vážení, vždyť ani další desítky týmů nejen v Pošumaví na tom 

nejsou lépe. Stačí se jen podívat po okolních klubech, ani v nich situace není zrovna 

růžová, spíše opak je pravdou. To vše obecně a hlavně záleží na poctivé práci v tréninku  

a maximálnímu nasazení v utkáních. Zde je třeba hledat základy k zisku dostatečného 

počtu bodů, abychom pro Strážov zachovali úměrně k odpovídající výkonnosti také  

i příslušnou soutěž. Vždy by mělo platit zásadní pravidlo, aby se každý klub sám podíval 

do vyčištěného zrcadla, neboť každé zamlžení by mohlo být později osudové. 

Velké cíle vzhledem ke konkurenci nelze dávat a naplnění tohoto cíle bude pro nás 

všechny dostatečná odměna. Ale kdo by asi nechtěl víc ... Takže ještě jednou hodně štěstí 

a žádná zranění!          

Nicméně někdo sestoupit musí. Taková jsou pravidla a týkají se většiny soutěží, nejen 

fotbalových. Naštěstí my jsme to nebyli, a proto jsme také v neděli 28. 8. 2016 

prostřednictvím týmu mužů stáli opět na startovní čáře v podobě prvního mistrovského 

utkání nového soutěžního ročníku. Startovní čára je pro všech čtrnáct účastníků krajské 

soutěže stejná a přejme si, abychom i my byli v cíli této soutěže mezi těmi, kteří na ní 

mohou nastoupit i do dalšího ročníku 2017/2018. K radosti nás všech, kteří jsme měli 

možná třeba i zbytečné obavy, jsme vstoupili do nového ročníku přesvědčivým vítězstvím 

nad nováčkem z Chotěšova 4:0.  Jakoby hráči ukázali, že to i přes problémy půjde a třeba  

i dva ze střelců branek, které dali shodou okolností bývalí spoluhráči ze žáků dnes 

sedmnáctiletí hráči Tomáš Volf a Ondra Schwarz, předvedli, že by i jejich generace 

neměla přijít o to, co ve Strážově jejich předchůdci vybudovali a vybojovali.  

Není a nebude to pro hráče ani vedení klubu vůbec snadný úkol. Podmínky jsou stále těžší, 

zejména ty ekonomické a o hráčských kvalitách ani nemluvě ... 

Přejme si, aby i v těchto podmínkách, ve kterých se strážovský fotbal s výborným 

zázemím nachází, hráči přetavili úsilí v nadšení ze hry a z dosažených úspěchů. A aby toto 

se přeneslo i mezi nás ostatní a propuklo v nadšení spokojených diváků, které by se 

odrazilo do nadprůměrné návštěvnosti na našich domácích zápasech. 

Miroslav Sedlmaier 


