
CELKOVÉ VÝ S LEDKY 

Hlavní kategorie 

1.  Pavel Rousek 

2.  František Gondek 

3.  Josef Rousek 
 

Starší žáci 

1.  Michaela Mayerová 

2.  Monika Matásková 

3.  Adam Rendl 
4.  

Mladší žáci 

1.  Eliška Huspeková 

2.  Valentýna Kolečková 

3.  Tomáš Rendl 
4.  

Nejmladší žáci 

1.  Terezka Bouberlová 

2.  Julinka Chu 

3.  Veronika Maňasová 

 

O P Á L E C K Á  D Á M A  M Ě L A  2 5  Ú Č A S T N Í K Ů  
Opálecké DÁMĚ letos vládly dámy! Ze skromných 
počátků turnaje v roce 2007, kdy se u piva sešlo 
10 nadšenců, se náš turnaj rozrostl do dvoudenního 
zápolení ve čtyřech věkových kategoriích. Nejdříve 
byla korunována šampionka nově vzniklé kategorie 
nejmladších Terezka Bouberlová. Krásnou obětí kame-
ne vyhrála rozhodující partii a tím i celou kategorii 
mladších žáků Eliška Huspeková. Nejdéle jsme čekali 
na konečné výsledky kategorie starších žáků, kterou 
suverénně ovládla Michaela Mayerová, čímž zkomple-
tovala svůj zlatý hattrick. V sobotu pak po celodenních 
bojích v hlavní kategorii jedenáctého ročníku Opálecké 
DÁMY s přehledem zvítězil pořadatel turnaje Pavel 
Rousek.  

 

OSVOBOZENÍ PŘIPOMENOU HISTORICKÁ VOZIDLA 

Též v letošním roce se 4. obrněná Prácheňská jízda vydává po stopách osvobození  

XII. sboru 3. armády generála G. S. Pattona. Strážov se zařadí mezi města a obce, která si 

díky jejich návštěvě připomenou výroční osvobození jihozápadních Čech americkou ar-

mádou. Kolona historických vozidel se spojeneckými znaky a posádkou v autentických 

uniformách k nám dorazí v pátek 5. května 2017 v 10.45 hod. a zdržet by se zde měla 

45 minut. Přijďte si i vy na náměstí prohlédnout unikátní historickou vojenskou techniku  

a připomenout konec druhé světové války. 

 

 
 

 

POČET  OBYVATE L  U NÁ S  POMALU RO S TE 
Zatímco se český venkov potýká s neustálým vylidňováním a úbytkem trvale bydlících 
obyvatel, můžeme s potěšením konstatovat, že Strážovsko se naštěstí tomuto trendu vy-
myká. Podíváme-li se na data Českého statistického úřadu, žilo v roce 2016 ve Strážově 
a jeho správním území 1406 obyvatel, což je srovnatelné s hodnotou, která byla udávána 
před třiceti roky. Z přiloženého grafu je patrné, že v devadesátých letech minulého století 
počet obyvatel stagnoval či mírně klesal. Posledních pár let je však ve znamení oživení 
růstu. Data ČSÚ zahrnují kromě občanů České republiky i cizince s trvalým pobytem či 
jinou formou dlouhodobého pobytu. Těch jsme v současné době napočítali 74 (přičemž 
většina pochází z Rumunska). K uvedenému trendu tedy nemalou měrou přispívají cizinci, 
kteří sem většinou přicházejí za prací. Ze znalosti místních poměrů víme, že mnozí z nich 
u nás zůstávají, zakládají zde rodiny a jejich děti jsou žáky místní mateřské 
a základní školy. A to je hlavní důvod naší radosti, neboť s růstem počtu obyvatel se zvy-
šuje také početní stav žáků místní školy. Podle třídních výkazů letos základní školu na-
vštěvuje 127 žáků, což je o 28 více než před pěti roky. Nezvyšuje se však jen počet cizin-
ců, ale za posledních 5 let se počet občanů české národnosti ve Strážově rozrostl o více 
než 40. Snad se tento trend podaří udržet i v dalších letech. 
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POČET OBYVATEL STRÁŽOVA A PŘIDRUŽENÝCH OSAD V LETECH 1990 - 2016 

TŘI NEJLEPŠÍ V KATEGORII STARŠÍCH ŽÁKŮ 



NEJMLADŠÍ VÍTĚZKA 
TEREZKA 

BOUBERLOVÁ 

FOTOGALER IE  Z  OPÁLECKÉ  DÁMY  
 

 
 
 
 
 

24. – 25. března 2017 
foto: Pavla Lankusová 

a Ing. Josef Rousek 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Na naši otázku z minulého kola soutěže 
odpověděli čtyři čtenáři a všichni správně 
napsali, že nemovitost stojí v Mladoticích. 
Někteří ještě upřesnili, že usedlost po 
staletí nese pojmenování „u Tomšů“. Ze 
správných odpovědí byla vylosována vý-
herkyně – Anna Jandová z Rovné, která si 
může na radnici vyzvednout slíbenou 
odměnu. Máte-li chuť se zúčastnit 
dnešní soutěže, stačí vyplněný kupón 
vhodit do konce května do schránky 
v průjezdu radnice. 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

SOUTĚŽNÍ KUPÓN  (OBČASNÍK Č. 75) 
 

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

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

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

PRAVIDELNÝ ÚČASTNÍK FR. GONDEK 

ROZBOR SLOŽITÉ HERNÍ SITUACE 
V PODÁNÍ BOHUMILA KALIVODY 

JEDNA Z NEJMLADŠÍCH 
ÚČASTNIC – JULINKA 

CHU 

VÍTĚZKA 
MLADŠÍCH ŽÁKŮ 

ELIŠKA HUSPEKOVÁ 

ZÁTIŠÍ Z TURNAJE DOSPĚLÝCH 



REPORTÁŽ ČESKÉ TELEV IZE Z NAŠEHO MĚSTA  

V neděli 29. ledna 2017 
odvysílala ČT1 v pořadu 
Toulavá kamera reportáž  
o našem městě. Společně  
s redaktory zavítali diváci na 
strážovskou vyhlídku, do 
místního kostela k relikviáři 
sv. Jana Pavla II., podívali 
se do tajuplného podzemí  
a obdivovat mohli také 
krásu paličkovaných krajek. 
Reportáž si můžete také 
zpětně prohlédnout v archi-
vu České televize. Jedna 
kapitola bude Strážovu 
věnována i v dalším díle 
knižního vydání Toulavé 
kamery. 
 
 
 

VYŠLA NOVÁ PUBLIKACE O HISTORII STRÁŽOVSKA 
V únoru letošního roku spatřila světlo 

světa nová kniha o historii našeho kraje. 

Vydal ji vlastním nákladem viteňský ro-

dák Ing. Miroslav Toman, CSc., který 

v úvodním článku poodhaluje důvod své-

ho záměru: „Chtěl jsem přispět k dalšímu 

poznání našeho kraje, jeho minulosti,  

a věřím, že tento počin bude inspirací pro 

budoucí zpracování jeho dalšího vývoje.“ 

Údaje o minulosti Strážova a vybraných 

osad v okolí (Božtěšice, Brtí, Mladotice, 

Viteň a Zahorčice) pečlivě zpracoval kla-

tovský historik Jan Jirák. Zajímavý je též 

podrobný přehled zaniklých osad. Více 

než sedmdesátistránková kniha je doplně-

na unikátními fotografiemi, z nichž většina 

nebyla dosud publikována. Díky této inici-

ativě tak vznikla další cenná publikace, 

která přibližuje bohatou historii našeho 

města. Kniha není prodejná, k zapůjčení je 

v místní knihovně.  

 
Vážení spoluobčané! 

Možná jste si také na jednom internetovém zpra-

vodajském serveru nedávno přečetli článek, který 

informoval o nové městské vyhlášce, která začala platit v italské Neapoli. Italští radní si 

vzali za úkol vystopovat nezodpovědné majitele psů, kteří po svých miláčcích neuklízí, 

podle vzorků jejich DNA. Každý majitel psa má za povinnost navštívit veterináře, který 

zvířatům provede výtěr nebo odběr krve. Ten pak poslouží k odebrání vzorku pro databá-

zi DNA všech registrovaných psů. Kdo nebude uklízet, toho čeká pokuta. Strážník, který 

najde psí exkrement, odebere vzorek na analýzu, a ta během krátké doby určí, komu pes 

patří. Cílem není jenom trestat, ale snaha o zlepšení životního prostředí – zkrátka radnice 

chce mít město čisté. Naopak ten, kdo po svém psu uklízí, dostane poukázku na psí krmivo.  

Také se Vám zdá tento postup přitažený za vlasy? Přitom stačí málo – aby se každý majitel 

psa choval na veřejných prostranstvích a ulicích stejně, jako se chová doma na zahradě. 

Zkrátka a jednoduše po svém psím miláčkovi uklízel… A to je moje dnešní výzva, kterou 

bych chtěl požádat všechny majitele psů, aby neznečišťovali strážovské ulice psími exkre-

menty a poctivě za sebou uklízeli. Vždyť není nic horšího, než když při ranním spěchu na 

autobus cestou šlápnete do čerstvé páchnoucí hromádky. Každý z nás ten pocit asi někdy 

zažil a nikdy více si jej nechce zopakovat! Mohu říct, že z okna radnice často zahlédnu 

majitele psů, kteří s sebou nosí igelitový pytlík a po svém pejskovi řádně uklízejí. Ale na-

jdou se i tací, kteří se rychle rozhlédnou a pokračují dál, jako by se nic nestalo… 

A když už jsem u těch psů. Stále nás trápí, že někteří majitelé je nechávají opakovaně vol-

ně pobíhat. Nejenže tím porušují obecně závaznou vyhlášku a vystavují se finančnímu 

postihu, ale navíc si říkají o pořádný průšvih. Pokud totiž volně pobíhající pes někoho 

kousne anebo způsobí jinou škodu, je za vše odpovědný majitel, který má za povinnost 

uhradit veškeré psem způsobené škody včetně léčebných nákladů.  

Děkuji všem majitelům psů, že budou výše uvedená doporučení a prosby respektovat. 

Vždyť jaro je krásné období, které přímo vybízí k procházkám rozkvetlou přírodou. Proč 

se má člověk vracet z vycházky se psím exkrementem na botě? A to v lepším případě.  

V tom horším s roztrženými kalhotami a krvácejícím lýtkem. 
Ing. Josef Rousek 

 

M A S O P U S T  B Y L  Z N O V U  F A N T A S T I C K Ý  
O strážovském masopustu se povídá široko daleko a regionální tisk o něm píše jako 
o největším masopustním průvodu na Klatovsku. Ani sedmý ročník nezklamal. Před soko-
lovnou se krátce po poledni začaly scházet první masky a diváci ze širokého okolí. Celkem 
letos opět dorazily zhruba čtyři stovky masek a k tomu další stovky diváků. Dobré náladě 
přispělo také krásné počasí. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří svojí akti-
vitou přispívají k věhlasu strážovského masopustního průvodu. Bez vás všech, kteří přijde-
te a masopustní veselí podpoříte, by místní masopust nebyl tím, čím se za pár let stal – 
úžasnou přehlídkou a ukázkou toho, že občané Strážova a okolních obcí dokáží držet po-
spolu a navzájem se bavit a veselit. 

O VÝZNAMU STRÁŽOVSKÉHO RELIKVIÁŘE SV. JANA 
PAVLA II. PROMLUVIL MÍSTNÍ PAN FARÁŘ 

OBÁLKA NOVÉ PUBLIKACE 



 CO SE NA STRÁŽOVSKU UDĚLALO V ROCE 2016? 

 Osm nových stavebních parcel – dvě řady stavebních parcel nad cestou k Rovné byly 
kompletně zainvestovány (voda, kanalizace, plyn, elektřina, telefonní rozvody) a v lokalitě 
byla vybudována také přístupová komunikace včetně veřejného osvětlení. Celkové nákla-
dy akce přesáhly 7 mil. Kč, přičemž část výdajů se vrátila prodejem stavebních parcel. 
Všech osm pozemků pro stavbu rodinných domů je již prodáno a noví majitelé připravují 
výstavbu rodinných domů pro trvalé bydlení. 

 Výměna střešní krytiny na mateřské škole – původní vlnitý eternit už bohužel doslou-
žil, což se projevilo zatékáním do hlavní budovy školky. V letních měsících loňského roku 
byl na střechu položen nový profilovaný povrchově upravený plech. Práce provedl Milo-
slav Vítovec z Běšin za 480 tisíc Kč. Na akci jsme získali dotaci z Havarijního programu 
Plzeňského kraje ve výši 250 tisíc korun. 

 Kompletní rekonstrukce místní komunikace k sokolovně včetně opravy vodohospo-
dářské infrastruktury – na prvotní obnovu vodohospodářské infrastruktury, tj. rekon-
strukci vodovodu a kanalizace, navázala výstavba silnice, chodníků a parkovacích 
stání. Celkový rozpočet stavby přesáhl 4 mil. Kč. Stavbu realizovaly firmy Silnice 
Klatovy a.s. a Vodospol Klatovy s.r.o. 

 Nové veřejné osvětlení v Židovské ulici a v lokalitě od náměstí k sokolovně – 
v souvislosti s realizovaným projektem rekonstrukce elektrických rozvodů, který provedla 
společnost ČEZ Distribuce a.s., jsme souběžně provedli výstavbu nového veřejného osvět-
lení v této části Strážova. Celkem zde bylo osazeno 13 nových lamp veřejného osvětle-
ní s LED svítidly.  

 Asfaltová cesta do Kněžic – jedinou naší osadou, která dosud neměla asfaltové napojení 
na hlavní silnici byly Kněžice. Po majetkoprávním vyřešení pozemků jsme v loňském roce 
také na tuto část místní komunikace položili asfaltový koberec. Celkové náklady byly ve 
výši 400 tisíc Kč a práce realizovala firma Silnice Klatovy a.s.  

 Nová parkovací stání u zdravotního střediska – přímo naproti vchodu do zdravotního 
střediska byla vybudována tři nová parkovací místa a také jejich okolí upraveno. V této 
souvislosti byl rozšířen prostor pro výjezd hasičských vozidel. Stavbu s celkovými nákla-
dy 300 tisíc korun provedla společnost JPS Optimum s.r.o. z Podmokel. 

 Obnova centrálního kříže na hřbitově – jeho podstavec byl v poslední době značně 
porostlý mechem a lišejníkem. Horní díl byl následkem povětrnostních vlivů roztržen na 
čtyři části a v havarijním stavu byla také základová obruba. Restaurační práce provedlo ve 
výborné kvalitě kamenictví Václava Krále z Klatov za cenu 80 tisíc korun. 

 Oprava hasičského vozidla Tatra – havarovaný zásahový automobil SDH Strážov byl 
na konci února předán firmě THT Polička, která na základě smlouvy o dílo provedla jeho 
kompletní opravu. Práce s celkovým rozpočtem 3,3 mil. Kč byly z 90 % hrazeny 
z havarijní pojistky a 200 tisíc Kč přidal ze svého rozpočtu Plzeňský kraj. 

 Oprava ohradní zdi a vstupních bran kostela a fary – původně plánovaná oprava stře-
chy a fasády kostela se díky realizačním úsporám a hlavně získaným dotacím mohla bez 
navýšení vlastních financí rozšířit také na opravu zdí při kostele a faře. Práce provedla pro 
Římskokatolickou farnost Nýrsko společnost Lesní stavby. 

 

ZA BUDOVOU SOKOLOVNY VYROSTE MALÝ CVIČEBNÍ PARK 
Dříve se tomu říkalo posilovna, dnes už říkáme fitness nebo fitness centrum. Tak či jinak, 
jedná se o stále oblíbenější možnost sportovního vyžití, která ovšem z důvodů větších 
pořizovacích nákladů přísluší spíše větším městům.  

Sokol Strážov se tak rozhodl přijít s určitou levnější alternativou a využít zatravněné plo-
chy za budovou místní sokolovny k vybudování tzv. venkovního VITALparku. Podob-
ných venkovních VITALparků se po klatovském okresu či Plzeňském kraji nachází již 
několik a lze pozorovat jejich stále větší oblíbenost. 

V rámci dotačního programu Plzeňského kraje tak byl vytvořen projekt zahrnující pořízení 
pěti základních cvičebních strojů, které slouží k protažení a posilování vlastní vahou. 
Z tohoto hlediska je posilování vhodné pro všechny věkové kategorie a zkušenosti ukazují, 
že tato místa nebývají lhostejná ani seniorům. 

Nákup cvičebních strojů v hodnotě 77 000 Kč byl z převážné většiny hrazen z dotace 
Plzeňského kraje. Sokol Strážov finančně a materiálně zajistí jejich instalaci, která pro-
běhne v průběhu letošního jara. 

Vstup do areálu bude na vlastní nebezpečí možný zdarma po celý rok, a to nejen členům 
tělovýchovné jednoty, ale i všem ostatním sportovním nadšencům. 

Čas ukáže, jak oblíbeným místem se nový VITALpark stane a v případě kladného ohlasu 
je připravené jeho budoucí rozšíření. 

za TJ Sokol Strážov Robert Kalista  

PROSTOR ZA SOKOLOVNOU, KDE BUDOU UMÍSTĚNY CVIČEBNÍ STROJE 



 

1.  
2.  

 

Knihovna plná činů - V lednu 2017 se Místní knihovna ve spolupráci 

se Senior klubem ve Strážově zapojila do projektu zaměřeného na přeshraniční spolu-
práci ve vaření a vydání dvoujazyčného kalendáře s recepty. Na podzim proběhne 
společné setkání zúčastněných obcí. Bude spojeno s ochutnávkou českých a bavor-
ských pokrmů, které připraví autorky receptů vybraných pro kalendář. Strážovské se-
niorky projekt pojaly velmi vstřícně a již se u nás uskutečnily první ochutnávky. 
6. 2. 2017 byl v místní knihovně zahájen letní semestr 2016/2017 VU3V. Ve studij-
ním programu "Svět okolo nás" probíhá semestrální kurz České dějiny a jejich souvis-
losti.V tomto kurzu si připomínáme hlavní události a osobnosti, které české dějiny vy-
tvářely a utvářely od 9. století. 

V prvním jarním měsíci se knihovna připojila k 8. ročníku celostátní akce Březen – 
měsíc čtenářů.V centru zájmu tohoto projektu je čtenář, uživatel knihovny, ale i ostat-
ní, kteří v knihovně prozatím nebyli. O jarních prázdninách proběhlo v Junior klubu 
hravé a tvořivé dopoledne s názvem Daleký sever. Pro všechny zúčastněné bylo při-
praveno několik her a úkolů, kterými pomohli pošťákovi Jankovi k návratu domů (Boj 
o lahev, Cvrnkání, Na zlatokopy, Štafeta a dekorování bloku). 

Na začátku čtvrtého měsíce se uskutečnilo tvořivé odpoledne v rámci Dne otevřených 
dveří Junior klubu v místní knihovně, který je určen pro věkovou skupinu dětí od 6 do 
15 let. Děti, mládež, rodiče i prarodiče si mohli vytvořit dekoraci do bytu, která jejich 
domov provoní příjemně hřejivou vůní. 

Oznámení - Od 9. května 2017 do odvolání bude v Místní knihovně a Infor-

mačním středisku ve Strážově zavřeno z důvodu revize knihovního fondu. 
Jana Tremlová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zpracování lesního hospodářského plánu – jedenkrát za deset let má každý větší majitel 
lesa za povinnost zpracovat kompletní revizi lesního majetku a výhled hospodaření na dal-
ší decennium. V roce 2016 byl Krajským úřadem Plzeňského kraje schválen nový hospo-
dářský plán strážovských městských lesů, který zpracovala společnost Plzeňský lesprojekt 
za 225 tisíc korun, přičemž téměř 90 % nákladů bylo financováno z dotace od Minister-
stva zemědělství ČR. 

 Rozšíření technického vybavení knihovny – v rámci tohoto projektu byla v místní kni-
hovně ze dvou dotačních programů Ministerstva kultury ČR kompletně vyměněna výpo-
četní technika a zakoupen moderní systém evidence knižního fondu. Celkové náklady ve 
výši téměř 200 tisíc korun byly ze 70 % hrazeny z dotačních zdrojů. 

 Podpora kulturních akcí – také v roce 2016 proběhlo na Strážovsku mnoho kulturních 
akcí s podporou města. Mimo jiné se jednalo o oslavy výročí založení místní krajkářské 
školy, tradiční masopustní průvod, pouťové oslavy a výstavy či lampiónový průvod, při 
němž byl představen nový strážovský perníkový betlém.  

 

CO SE NA STRÁŽOVSKU PLÁNUJE NA ROK 2017? 

 Oprava požární nádrže v Zahorčicích – dolní rybníček na zahorčické návsi měl zborce-
nou hráz, proto bylo rozhodnuto o jeho opravě stejným stylem, jaký byl realizován 
v Lukavici. Hráze budou vystavěny z žulových bloků a okolí celkově upraveno. Na akci, 
kterou provádí společnost NovaKam s.r.o. Nové Hrady, jsme získali dotaci z Programu 
stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje. 

 Oprava uliček u sokolovny – poté, co bylo v loňském roce položeno nové zemní elek-
trické vedení, provedeme ve třech uličkách (u Matějků, u Faltýnů a u Rysů) kompletní 
opravu povrchů komunikací. Využijeme zbylé staré kostky z náměstí a všechny tři uličky 
získají vzhled podobný historické části Hradčan. Smlouva o dílo byla na základě proběh-
lého výběrového řízení uzavřena s firmou VAK Servis s.r.o. Klatovy.  

 Oprava místních komunikací v Rovné – v předběžném investičním plánu na rok 2017 je 
zahrnuta také celková oprava místních komunikací v osadě Rovná. Rozsah a konkretizace 
prací bude provedena po dohodě s občany a vlastníky zdejších nemovitostí. 

 Dopravní automobil pro SDH Strážov – z Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu (IROP) jsme získali příslib finanční dotace na nákup dopravního automobilu pro 
výjezdovou hasičskou jednotku. Konkrétně se jedná o vozidlo určené pro evakuaci a nou-
zové zásobování obyvatel. Celkový rozpočet projektu je 1,9 mil. Kč, přičemž 90 % je fi-
nancováno z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu.  Vše je v současné době ve fá-
zi výběrového řízení a pokud nenastanou komplikace, dodávka vozidla by měla proběh-
nout v létě. 

 Střecha zdravotního střediska – původní asfaltová střešní vlnitá krytina již bohužel 
začala vykazovat značné poškození, což se projevuje zejména při silných deštích zatéká-
ním do objektu zdravotního střediska. V letních měsících letošního roku bude na střechu 
položen nový falcovaný povrchově upravený plech, což je v souladu s požadavky památ-
kové péče, neboť stavba se nachází v oblasti městské památkové zóny. Práce byly na zá-
kladě výběrového řízení zadány Josefu Klátilovi. Na akci máme požádáno o dotaci 
z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje.  

OKÉNKO MÍSTNÍ KNIHOVNY  

DĚVČATA PŘI VÝROBĚ DEKORATIVNÍCH SVÍČEK 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Naukové soutěže 

Okrskové kolo recitační soutěže 2. 3. 2017 v Nýrsku: 2. – 3. místo Milan Urban (1. roč.),                                      
4. místo Eliška Burianová (I. kategorie), 5. místo Lucie Denková (IV. kategorie). 

Soutěž „Finanční gramotnost“ školní kolo: 1. místo - David Zábranský 

„Sapere – vědět, jak žít“ školní kolo: 1. místo - Lucie Denková 

„Tuta via vitae“ - soutěž Bezpečná cesta životem pro občana EU školní kolo: 1. místo - 
David Zábranský. 

Zeměpisná olympiáda okresní kolo 21. 2. 2017 kategorie A:  4. místo - Monika Matásková 

Olympiáda v ČJ okresní kolo: 16. – 19. místo Lucie Denková, 32. místo - Leona Bruc-
kdorferová 

17. 3. 2017 naše škola řešila celostátní soutěž  Matematický klokan. Ve školním kole 
v kategorii Cvrček 2. + 3. ročník: 1. místo - Karolína Malánová 

V kategorii Klokánek 4. + 5. ročník: 1. místo - Matyáš Červený 

V kategorii Benjamín 6. + 7. ročník: 1. místo - Monika Matásková 

V kategorii Kadet 8. + 9. ročník: 1. místo - Lucie Denková 

Soutěž ve čtení 1. – 3. roč. - vybraní žáci pojedou 9. 5. 2017 do Nýrska. 

 Připravujeme 

Žáci z výtvarného kroužku připravují výstavu o jarní pouti, která bude doplněna expozicí 
kaktusů a proutěných výrobků. 

Žáci nepovinného předmětu náboženství nacvičili s panem farářem divadlo na motivy 
legendy o sv. Jiří. Hrát se bude ve strážovském kostele 23. 4. 2017. 

Výuku na dopravním hřišti pro 4. a 5. ročník 3. 5. 2017 teorie, praktická část 6. 6. 2017  

Turnaj ve fotbale 

Školní výlety 

Školní exkurze Techmánia Plzeň pro II. stupeň 12. 5. 2017 

Muzikál „Noc na Karlštejně“ 23. 6. 2017 na hradě Švihov pro II. stupeň 

 Poděkování zřizovateli školy 
Během jarních prázdnin jsme vymalovali vestibul, chodby a žákovskou kuchyňku na 
II. stupni a vybílily se některé prostory školní kuchyně. Za přidělené finanční prostředky 
na tuto akci děkujeme našemu zřizovateli. 

 

Mgr. Šárka Rašková 

ředitelka Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace 

 



OPĚT PO LETECH BUDE MÍT STRÁŽOV NA RALLYE ŠUMAVA DOMÁCÍ ZASTOUPENÍ 

 
Mateřská škola pořádala maškarní bál a týden na téma „Ten umí to a ten zas tohle“. 

První jarní den jsme ve školní družině oslavili „Pomlázkováním“ s panem Hnízdem. 

Ve škole od podzimu pravidelně pracují zájmové útvary. 

 Školní kurzy 

Naše škola připravila pro žáky II. stupně lyžařský výcvikový kurz, který proběhl ve dnech 
2. 1. – 6. 1. 2017 na Špičáku. Počasí nám vyšlo, sněhu napadlo dost, žáci za týden zvládli 
tuto aktivitu na výbornou. 

2. 2. a 3. 3. 2017 jsme pro naše 
žáky zorganizovali jednodenní 
kurzy bruslení na zimním sta-
dionu v Klatovech. 

Plavecký kurz v ZŠ na I. st. 
probíhá od 16. 2. 2017 celkem 
20 h. 

Předplavecký kurz absolvovaly 
děti z II. oddělení naší MŠ, 
celkem 10 h.  

Keramický kurz pro rodiče ve 
dnech 10. 2. 2017 a 17. 3. 2017. 
Tentokrát jsme si vyrobili pro-
plétané košíčky, květináče  
a jarní dekorace. Další kurz 
připravujeme na 28. 4. 2017. 

 Turnaj ve stolním 
tenisu 

V okresním finále ve stolním 
tenisu 24. 1. 2017 obsadil  
3. místo Daniel Šmalcl. 

 

Z Á V O D N Í  T Ý M  Z E  S T R Á Ž O V A  
V letošním ročníku Rallye Šumava se představí také jedna strážovská posádka. Za volant 
závodní Hondy Civic usedne Richard Lešák a spolujezdce mu bude dělat manželka Vlasta 
Lešáková, roz. Schovancová. Na trati je budete moci sledovat se startovním číslem  
61. Oba dva nejsou v rallysportu žádní nováčci, proto jsme požádali strážovské závodníky, 
aby pro naše čtenáře napsali pár řádek o svých zkušenostech i plánech do budoucna.   

Jsme malý rodinný team a milujeme Rally. Společně nejenom, že se účastníme závodů jako 
věrní fanoušci, ale od roku 2012 se aktivně účastníme již jako závodní posádka. A přesto, 
že je to krásný sport, tak jako koníček je celkem finančně náročný, a proto ho financujeme 
společně s tátou Richarda a rodinou. Ale od loňského roku je naším největším sponzorem 
kamarád Michal Skala, který má řeznictví v Petrovičkách. Rozhodně i co se týče zázemí 
máme spoustu výborných přátel, kteří nám pomáhají a absolvují s námi všechny závody.  

Avšak technika není věčná, a proto jsme se po pěti letech, kdy naší srdeční záležitostí byla 
italská Lancia Delta HPE, se kterou jsme obsadili dvě krásná 3. místa a jedno 2. místo 
v celkovém hodnocení, letos rozhodli pořídit novou „závodku“ a posunout se zase o kousí-
ček dál a to Hondu Civic TypeR, se kterou bychom chtěli absolvovat vybrané podniky 
Velkého mistrovství ČR a Rallysprint sérii. Ale nyní se pomalu připravujeme na domácí 
Rallye Šumavu, kde se samozřejmě nejvíce těšíme na Strážovskou „RZtu“. Co se týče cíle 
pro letošní sezónu, se budeme hlavně snažit sžít s novou „závodkou“ a hlavně, jelikož je to 
pro nás všechny nové, hlavně poznat ji po technické stránce. Ale každopádně dostát naše-
ho motta „Pomalu, při kraji a hlavně do cíle“. 
 

 

DANIEL ŠMALCL – ÚSPĚŠNÝ STOLNÍ TENISTA 



VÍTĚZ ČESKÉHO POHÁRU 
JE ZE STRÁŽOVA 

AKCE O JARNÍ POUTI SVATÉHO JIŘÍ  

Strážovská pouť sv. Jiří, která se uskuteční o víkendu 22. – 23. dubna 2017, bude  
i letos doprovázena množstvím zajímavých akcí. Jejich přehled je zde:  

 V přízemí prvního stupně místní základní školy budou vystavena díla dětí 
z keramického kroužku. K vidění zde budou také kaktusy strážovského pěstitele Mar-
tina Kopeckého a pletené výrobky z vrbového proutí Zdeňka Nového ze Zahorčic. 
Výstava bude otevřena v sobotu i v neděli od 12.00 do 18.00 hod. 

 V přízemí radnice bude vystavovat své obrazy malíř Alois Anderle z Klatov 
s hostujícími malíři Annou Halasovou z Dešenic a Václavem Tomanem původem  
z Krotějova. Výstava bude otevřena v sobotu i v neděli, vždy od 10.00 do 17.00 hod. 
Slavnostní vernisáž výstavy, na níž vystoupí hudební skupina RELUTOOL, se uskuteční 
v sobotu od 10.00 hod. 

 V přízemí objektu bývalé spořitelny bude vystavovat své obrazy a kresby Roman 
Soušek ze Strážova a Jarmila Chalupná z Liščí. Výstava bude otevřena v sobotu  
i v neděli, vždy od 13.00 do 17.00 hod. 

 Během pouťového víkendu bude na náměstí stánek Michala Hůdy, který dětem na 
přání pomaluje obličej legračními motivy, dočasně zhotoví tetování glitrama a hen-
nou. 

 Tradičně samozřejmě bude po celý pouťový víkend strážovské náměstí rájem všech 
dětí, neboť zde budou umístěny oblíbené pouťové atrakce. Rodiče si budou moci navíc 
na náměstí posedět v pivní zahradě, kterou pořádá bavorský pivovar Aldersbacher. 

 V neděli se v kostele sv. Jiří uskuteční mše svatá. Začátek je v 11.30 hod. a po mši 
svaté bude děkovná pobožnost před vystavenou Nejsvětější Svátostí, modlitba ke svatému 
Jiří, slavnostní zpěv „Te Deum“ (Tebe Bože chválíme) a svátostné požehnání. Po slav-
nostní pouťové mši zahrají v kostele žáci z náboženství divadlo na motivy legendy  
o sv. Jiří. 

 V neděli můžete zajít také na fotbalové utkání na hřiště SK Kovodružstva Strážov, 
kde se od 16.00 hod. mužské „áčko“ v rámci krajské 1.B třídy utká s týmem ze Starého 
Plzence.  

 

 

TERMÍNY DALŠÍCH POUTÍ NA STRÁŽOVSKU 
 

 Rovná – Navštívení Panny Marie – neděle 4. 6. 2017 od 14.00 hod. 

 Lukavice – Slavnost Nejsvětější Trojice – sobota 10. 6. 2017 od 14.00 hod. 

 Opálka – Sv. Anna – neděle 30. 7. 2017 od 14.00 hod. 

 Strážov – Jména Panny Marie – neděle 10. 9. 2017 od 11.30 hod. 
 

S T R Á Ž O V Á K  N A  M I S T R O V S T V Í  S V Ě T A  
Naprosto suverénním způsobem ovládl během zimní 
sezóny 2016/17 české běžecké lyžování v kategorii 
juniorů Tomáš Kalivoda ze Strážova. Ve čtrnáctidíl-
ném seriálu Českého poháru získal 296 bodů (maxi-
mální možný počet je 300) a zaslouženě vybojoval 
žlutý trikot pro nejlepšího juniorského běžce České 
republiky. Z šesti závodů Mistrovství České republi-
ky si devatenáctiletý student vimperského gymnázia 
navíc přivezl tři zlaté medaile (10 km volně, 10 km 
klasicky, 30 km klasicky), jednu stříbrnou (štafeta)  
a jednu bronzovou (sprint).  

Díky těmto výborným výsledkům se český reprezen-
tant kvalifikoval na Mistrovství světa juniorů 
v klasickém lyžování, které se konalo na olympij-
ských tratích v americkém Salt Lake City. Již samot-
ná účast na tomto největším světovém lyžařském 
podniku je úžasným oceněním mnoha let dřiny  
a odříkání. Ani v Americe se mladík ze Šumavy 
neztratil a svými výkony si zajistil nejlepší výsledky 
z české mužské části výpravy a společně pak čeští 
mladíci obsadili šesté místo ve štafetě. Výčet dalších 
úspěšných závodů by byl dlouhý – kromě jiného by 
obsahoval mezinárodní závody ve slovinské Planici 
či úžasné sedmé místo z rakouského Seefeldu.  

Pro zasmání a přiblížení výkonnosti Tomáše vám 
popíšeme jednu situaci, která se mu stala 
v pohárovém závodě v Jilemnici. Tam se jel kombi-
novaný závod (10 km klasicky + 10 km volnou tech-
nikou). V polovině závodu si běžci přezouvají lyže, 
neboť mezi těmi pro klasickou a volnou techniku je 
podstatný rozdíl. Tomáš z „přezouvačky“ vyjíždí ve 
skupince vedoucích závodníků, avšak po pár desít-
kách metrů zjišťuje, že mu to nejede tak, jak je zvyklý. Aby také ne, ve zmatku a spěchu 
na přezouvání si vzal každou lyži jinou. Se sebezapřením takto dojel třetí kolo a před po-
sledním se rozhodl pro další zastávku v přezouvacím depu. Díky tomuto zdržení mu čelo 
startovního pole o téměř půl minuty ujelo. Na posledních pět kilometrů však Tomáš nasa-
dil raketové tempo a nejenže všechny dojel, ale dokonce zvítězil s náskokem více než 
dvacetisekundovým.  

Až jednou při přímém televizním přenosu z nějakého závodu v běžeckém lyžování uvidíte 
jednoho českého závodníka bez rukavic, věřte, že své první sportovní krůčky podnikal 
v okolí Obory. Pozadu nezůstává ani Tomášův mladší bratr Lukáš. I on si z letošního mis-
trovství republiky žákovských štafet přivezl bronzovou medaili. 



P I V N Í  S L A V N O S T I  
sobota 6. května 2017 od 12.00 hod. na náměstí ve Strážově 

Jedná se o pátý ročník pivních slavností, je-
jichž pořadatelem je Lukáš Beneš a kde  

bude představeno 17 druhů piv z devíti malých 
českých a bavorských pivovarů. 

Kulturní program, který začne cca od 12.00 hod. 
a bude s přestávkami navazovat: 

12.00 – 13.00 děti z místní základní školy 
13.30 – 16.00 Obšuka 
16.30 – 17.30 Weget rock (Klatovy) 
18.00 – 19.00 Grafit rock (Klatovy) 
19.30 – 20.30 Třískáč (Klatovy) 
21.00 – 22.00 Chai (Nýrsko) 
22.30 – 23.30 Zoey (Nýrsko) 
24.00 – 02.00 Silent disco – zapůjčení sluchátek zdarma 

 

RODINA PRESLŮ 
MÁ VOLEJBAL V KRVI 

SNOWBOARDCROSS JE HLAVNÍ ZIMNÍ NÁPLNÍ DOBRODRUŽNÉ SÁRY 

  VVOOLLEE JJBBAALL II SS TT KKAA  ZZAAZZÁÁŘŘ II LL AA  VVEE  SSPPOORRTTOOVVNN ÍÍ   AANNKKEE TTĚĚ     
Krásného úspěchu dosáhla osmnáctiletá Blanka Preslová 
ze Strážova v anketě o sportovní hvězdu Klatovska, kterou 
pořádá Pošumavské sportovní sdružení ve spolupráci 
s Klatovským deníkem. V kategorii jednotlivců obsadila 
tato volejbalistka úžasné deváté místo. Smečařka ligových 
juniorek SK Volejbal Klatovy, která zároveň hostuje  
v extraligovém týmu TJ Lokomotiva Plzeň, je dlouholetou 
oporou klatovských týmů postupně všech věkových katego-
rií. Poprvé se prosadila v žákovském týmu v Českém pohá-
ru starších žákyň, nyní dlouhodobě startuje jak za Klatovy 
v I. lize juniorek a také hostuje do extraligových celků 
juniorek TJ Lokomotiva Plzeň. 
 

  SS ÁÁRRAA  VVÁÁLL ÍÍ   NNAA  SSNNOOWWBBOOAARRDDUU   

O víkendu 14. a 15. ledna 2017 se ve skiareálu Dolní Morava konaly první dva závody 
série Českého poháru ve snowboardcrossu. Zúčastnilo se přes 170 závodníků ze 17 zemí 
světa včetně olympijské vítězky Evy Samkové. V sobotu se velmi dařilo Sáře Faustové ze 
Strážova, která v kategorii juniorek obsadila vynikající třetí místo. O čtrnáct dnů později 
dosáhla nadějná strážovská sportovkyně z týmu Snow Rockets dalšího úspěchu. V lyžař-
ském areálu na Lipně se konal třetí závod série Českého poháru ve snowboardcrossu 
a Sára Fausová skončila na fantastickém druhém místě. 

AKTUÁLNÍ  INFORMACE ZE STRÁŽOVSKÉ RADNICE 
 Město Strážov hledá zájemce o pronájem kiosku v autobusové zastávce na letní 

sezónu 2017. Bližší informace a podmínky pronájmu získáte na radnici. 

 Město Strážov a Svaze zdravotně postižených Strážov pořádají sběr šatstva ve dnech 
2. května (8.00 – 16.00 hod.), 3. května (8.00 – 17.00 hod.), 4. května (8.00 – 16.00 
hod) a 5. května (8.00 – 12.00 hod.) v přízemí radnice ve Strážově. Přinést můžete 
oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, záclony, ubrusy, bytové textilie, nepoško-
zenou obuv (ne lyžařskou) a hračky (nepoškozené a kompletní). Věci odevzdejte za-
balené do igelitových pytlů či krabic.  

 Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době používaná vakcína pro očkování psů 
má dvouletou účinnost, nebude letos hromadné očkování zajišťováno.  

 Konec března byl termínem, do kdy je obecně závaznou vyhláškou o místních po-
platcích stanovena splatnost poplatku za odpady a za psy. Přestože většina občanů 
svoji poplatkovou povinnost v termínu řádně splnila, našlo se několik poplatníků, 
kteří ještě nemají závazky vůči městu uhrazeny. Vyzýváme proto všechny, kteří za-
pomněli, aby toto neprodleně napravili. 

 Pravidelný páteční svoz komunálního odpadu je od dubna prováděn 
ve čtrnáctidenním intervalu vždy v liché týdny. Svozy se tedy uskuteční: 28.4., 12.5. 
atd. V červenci a srpnu bude vývoz opět každý týden. 

 Za finanční podpory Plzeňského kraje se nám v loňském roce podařilo vydal další 
sérii strážovských pohlednic. Jednu z nich s jarním námětem vám přikládáme 
v příloze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pečovatelská služba pro Strážov a okolí je v provozu od března 2017 a jejím cílem je, 
umožnit lidem, kteří potřebují pomoc, zůstat co nejdéle v domácím prostředí. Je určena 
občanům, kteří jsou nemocní, po úrazu nebo těm, kterým jejich věk nedovoluje, aby 
doma vše zvládli sami. 

Pečovatelskou službu ve Strážově a okolí zajišťuje jedna pracovnice, která má 
k dispozici služební automobil.  

Zázemí střediska je připravováno v přízemí fary ve Strážově. Od května 2017 bude 
pečovatelka přítomna každé pondělí od 7:00 – 8:00 hodin po domluvě také 
individuálně. 

V případě jakéhokoliv dotazu můžete volat na tel. číslo 734 783 893 nebo psát na 
email chpsstrazov@klatovy.charita.cz  

Pečovatelská služba zajišťuje svým uživatelům kompletní péči: hygienu, nákupy, 
odvoz k lékaři nebo jiné instituce, dovoz oběda, podání jídla, úklid. Dále nabízí 
pedikúru a masáže přímo v jejich domácnosti. 

Občané mají možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek (chodítko, invalidní vozík, 
polohovací postel, klozetové křeslo atd.).  

Péči zajišťujeme občanům těchto obcí: Strážov, Brtí, České Hamry, Horní Němčice, 
Javoříčko, Kněžice, Krotějov, Lukavice, Mladotice, Opálka, Rovná, Splž, Víteň, 
Záhorčice, Lehom, Božtěšice, Běšiny, Hořákov, Kozí, Rajské, Úloh, Vrhaveč, Malá 
Víska, Radinovy, Neznašovy, Dešenice, Děpoltice, Datelov, Divišovice, Městiště, 
Žížnětice, Oldřichovice. 

Pečovatelská služba je poskytována přímo v domácnostech uživatelů v pracovní době 
od pondělí do pátku celoročně v rozsahu 8 hodin denně od 7:00 do 15:30 hodin. Po 
domluvě lze pracovní dobu operativně upravit. 

Pokud člověku ubývají síly, je rozumné si nechat pomoci a ušetřit si tak svou energii 
pro jiné chvilky (návštěva rodiny, koníčky atd.) 

Chceme Vám pomáhat tak, aby jste co nejdéle mohli zůstat v domácím prostředí. 

Jsme tu pro Vás !!! 

Oslovte nás, rádi Vám pomůžeme nebo jen poradíme. 

Pracovnice CHPS Strážov A. Denková, vedoucí CHPS V. Edlová 

T Ř Í K R Á L O V Á  S B Í R K A  B Y L A  Ú S P Ě Š N Á  
Pravidelně od roku 2001 se ve Strá-
žově u příležitosti svátku Tří králů 
koná veřejná sbírka, kterou pořádá 
Charita České republiky. Skupinky 
koledníků obcházely také letos do-
mácnosti ve Strážově a okolí. 
V letošním roce se u nás vybralo 
rekordních 36 206 Kč a zdejší koled-
níci patřili k nejpilnějším a nejúspěš-
nějším na celém Klatovsku. Vybrané 
finanční prostředky jsou určeny na 
následující činnosti: Podpora Domo-
va pokojného stáří, Domova pro 
matky s dětmi v tísni, Charitní pečo-

vatelské služby, Charitní ošetřovatelské služby a Osobní asistence. Poděkování zaslouží 
všichni občané, kteří do kasiček přispěli, a také všichni dobrovolníci, kteří v průběhu ex-
trémně mrazivého víkendu poctivě navštívili velkou část našeho správního území. O tom, 
že jejich cesty vedly i na zapadlé samoty, svědčí fotografie Pavly Lankusové. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z P R Á V A  C H A R I T N Í  

P E Č O V A T E L S K É  S L U Ž B Y  

S T Ř E D I S K O  S T R Á Ž O V  

 

 

 

26.  4. - posezení u kávy                          31.  5. – zájezd do jarní Prahy 

  3.  5. – exkurze SŠZP Klatovy               7.  6. – posezení u kávy 

10.  5. – výlet do Horšovského Týna        14.  6. – výlet na Klenovou 

17.  5. – posezení u kávy                 21.  6. – posezení u kávy 

24.  5. – posezení u kávy                28.  6. – posezení u kávy 

  

CESTA NA BRTSKOU STRÁŇ SNÍH ANI MRÁZ KOLEDNÍKY NEZASTAVIL 

JEDNI Z KOLEDNÍKŮ V ZAHORČICÍCH 



STALO SE PŘED STO LÉTY 
V červnu r. 1917, kdy ve světové válce stálo proti 4 středoev-

ropským mocnostem, zvláště proti Německu, 22 států 

v boji, došlo i na zvony strážovské. Dříve, již v roce 

1916, snímali je vojáci v ostatních vikariátech. Dne  

13. června t. r. (1917) dopoledne o sv. Antonínu Padu-

ánském přišlo 5 vojáků na rozkaz vojenského velitel-

ství v Praze a odkuli od hlavy své na věži umíráček, 

který byl ulit r. 1847, byl 30 cm vysoký, 40 cm 

v průměru dole a 42 kg těžký. Jeho základní tón 

zněl H, měl na povrchu vypouklý obraz Nepo-

skvrněného početí Pany Marie s rozpjatýma 

rukama, držena dvěma andílky a snesli ho 

s věže dolů. Dopraven obcí na nádraží do 

Běšin. 

Dne 20. června přišlo opět oněch 5 vojáků, jichž velitel byl Jos. 

Albín Veitenhausl, svobodník, stavitel, němec. A ježto nebylo 

možno faráři (Tomáši Waldmanovi) déle zvon ten zachrániti, (největší zvon „Kuba“,  

0,69 m vysoký, 0,86 m v průměru, 327 kg váhy čisté zvonoviny) vyhrožováno bylo, že 

budou povoláni četníci, zdrží-li se jeho snětí, že to bude na útraty farářovy, proti moci 

musil farář ustoupiti. Po mši svaté, vyzváněno ještě déle oběma zbylými zvony, dáno více 

smutných posledních úderů ještě zvonem   a vojáci dali se do práce. Odmontovali (odkuli) 

hlavu kladivem, rozbili na 3 kusy a shodili je věžním oknem dolů, kdež v zemi vyryly 

veliké díry, z jedné bylo vyčnívající 2 velké kosti viděti. (Býval tu do let 60. hřbitov.) 

Mnoho lidí se u kostela shromáždilo, najmě žen a dětí a s pláčem přihlíželi smutnému dílu. 

Oněm 5 vojínům, ač jen rozkaz vyšších prováděli, nikdo neposkytl ve Strážově noclehu, 

museli přespati venku. Žádný kovář nepůjčil k takovému činu kladiva, takže museli jen 

svými nástroji dílo toto dokonati. 

Na hlavě dřevěné, v níž byl upevněn velký zvon jest letopočet 1783, na zvonu žádný ná-

pis, jen na hořejší obrubě vlys s gotickými obloučky (asi ze 14. – 16. stol.). Nepochybně 

byl sem zvon ten v Josefínských dobách (1780 – 90) dodán, byl připevněn 4 železnými 

tyčemi, provrtanou hlavou zvonu protaženými a silnými šrouby připevněn k hlavě až na 

dvě malé 6cm dlouhé uši všechny upevňující oblouky uraženy, jest za to míti, že pocházel 

z některého zrušeného kláštera v okolí. Masa – zvonovina jeho jest silně bílá, stříbrného 

lesku – bronzu a mosaze i mědi jevilo se málo. Zvuk byl jasný, základní tón C, vrchní tóny 

jevily se: E, C. Byl dle toho na strážovské věži 134 let. Škoda ho veliká, s prostředním 

ponechaným zvonem „Bártou“ zněly velmi lahodně symfonicky a bylo je daleko slyšeti.  

 ze strážovské farní kroniky, v původní jazykové formě, vypsal Josef Kodym 

 

POVĚST O ŽÍZNIVÉM MUŽI Z PATRASKY 
V lese nad Patraskou a v přilehlém 

okolí zdržoval se prý odpradávna žíznivý 

muž. Ještě v době dětství našich dědečků 

a babiček bylo mnoho lidí, kteří 

v něj věřili a nejednoho z nich 

dokonce postrašil. Kdo žíznivého 

muže zahlédl, popisoval jej jako 

ohnivou postavu připomínající 

hořící otep slámy.  

Nejraději prý tajemný muž odpo-

číval na hranatém kameni velikosti 

kuchyňského stolu nad jednou 

krotějovskou samotou. Všichni 

v okolí o jeho oblíbeném kameni 

dobře věděli a mnozí jej ze strachu 

raději oklikou obcházeli.  

Když jednou byli v divišovické 

hospodě místní sedláci po pár pivech v dobré 

náladě, rozhodli se žíznivého muže v legraci 

přivolávat. Jaké bylo jejich překvapení, když se 

v mžiku ohnivá postava objevila za oknem a 

dobývala se dovnitř. Všichni přítomní se začali 

hned křižovat, modlit a dokonce i polévat svěcenou vodou. Dlouhé a hlasité modlitby 

strašidlo skutečně odehnaly, avšak divišovičtí sedláci na tuto příhodu dlouho nezapomněli. 

Říkalo se, že žíznivý muž musel po své smrti takto pykat za své pozemské hříchy. Při 

jedné opravě silnice byl kámen, na kterém tak rád sedával, palicemi roztlučen na štěrk. Od 

té doby se již v širokém okolí neobjevil. 

pověst čerpána ze staré kroniky osady Krotějov 



PLESY A BÁLY MAJÍ VELKOU TRADICI 
Po roce 1840 začaly 
se pořádat ve měs-
tech, později též na 
venkově "bály" neboli 
plesy. Konaly se pou-
ze v masopustě a byly 
jen pro ženaté. Bály 
byly výnosné, a proto 
je pořádali postupně 
za sebou všichni strá-
žovští hostinští, i když 
neměli vhodné taneč-
ní místnosti. Tančilo 
se v šenkovně – v pra-
chu a kouři. Teprve  
v roce 1845 byl ve 
Strážově postaven 
první taneční sál. 
Učinil tak Krištof 
Kalivoda, hostinský  
v čp. 28 (U pramene, 
později u Lukšíků). 
Druhý taneční sál 
zřídil Čeněk Denk, 
hostinský v čp. 125 
(proti faře) v roce 
1866. Kolem roku 
1895 postaven byl 
třetí taneční sál při 
hospodě čp. 144/47  
u Endrichů. 

První plesy, honosné a noblesní, byly pořádány Měšťanskou besedou ve Strážově po roce 
1870. Říkalo se jim "besední". K nim časem přibyly plesy židovské, po roce 1875 hasičské 
a po roce 1900 sokolské.  Po první světové válce byly pořádány plesy hasičské, sokolské, 
agrární, dělnické, živnostenské, včelařské, Národní jednoty pošumavské aj. Většina uve-
dených plesů byla po vybudování strážovské sokolovny v roce 1925 pořádána v její pro-
storné dvoraně.  

Ani vesničtí šenkýři nezůstali pozadu a pořádali v masopustě bály pro domácí i přespolní 
zejména v Lehomě, Lukavici, Brtí a ve Vítni. Také němečtí sousedi rádi "plesali". Bály 
byly pořádány zejména na Splži hostinským Wenzlem Hellem v jeho hospodě "U zámeč-
níků" neboli "Beim Schlosser" čp. 12/13 a Josefem Tauscherem v Divišovicích. Také  
z obchodních důvodů byly tyto německé bály navštěvovány některými obchodníky ze 
Strážova.  

Krásná je i vzpomín-
ková úvaha tehdejšího 
kronikáře: Nejeden 
bodrý našinec se  
o bále či svatbě jakse-
patří rozdováděl. 
Kroutil to s Baruškou 
nalevo, napravo, válel 
to kupředu a zas na-
zpátek, podél zdi nebo 
pod lampou. Občas si 
divoce zavýskal, no-
hama podupal, z furie 
sólo si dával hrát.  
K ránu se dávali roz-
jaření tanečníci zvlášť 
ti venkovští, hudbou  
z hospody vyprovázet. 
Mělo to do sebe pra-
zvláštní půvab, kus 
selské pýchy v tom 
bylo. Bylo to cos nevý-
slovného dojemného 
tohle noční loučení, 
poesie sama! Zato 
druhý den! Těžká 
hlava - lehká kapsa. 
Všecky ty rajské, jíma-
vé melodie uletěly 
kamsi do vesmíru a co 
nejhoršího, s nimi i ty 
peníze! A pachatel 
všeho? Kdo jiný než ta 
"banda" muzikantů. Bandou jsou a bandou zůstanou, ovšem jen do příštího bálu. Tak 
kouzelná a podmanivá byla hudba všech našich muzikantských "band"! 

 

 


