
D Ě V Č A T A  J E D O U  N A  M I S T R O V S T V Í  E V R O P Y  
Úžasného úspěchu dosáhla dvě strážovská děvčata, která jsou členkami mažoretkové sku-

piny MODERN Klatovy. Desetiletá Emička Skořepová a čtrnáctiletá Kamila Lidinská 

totiž byly součástí kolektivů klatovských mažoretek, které v poslední době získaly několik 

titulů mistrů republiky.  

V Mohelnici mladší děvčata (za účasti Emy Skořepové) vyhrála národní šampionát 

v halových disciplínách. O týden později převálcovaly mažoretky z Klatov celou republi-

ku v Poděbradech v rámci juniorské kategorie klasické soutěže. Tam byla zase pro změnu 

členkou kolektivu Kamila Lidinská. Obě šikovné dívky ze Strážova se tak nominovaly na 

Mistrovství Evropy, které se uskuteční na počátku října v Chorvatsku. Mladé mažoretky 

tak čeká dlouhá cesta a zcela určitě také mnoho zážitků z prostředí a atmosféry evropské-

ho šampionátu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

S O K O L O V N A  B U D E  M Í T  N O V O U  S T Ř E C H U  
Čilý stavební ruch nyní vládne v areálu strážovské sokolovny. Místní tělocvičná jednota 

zde na počátku června započala rekonstrukci střešního pláště tohoto objektu. Projekt je 

primárně zaměřen na výměnu původní eternitové střechy za kvalitní plechovou krytinu 

finské značky Ruukki. Nezbytnou součástí je také oprava krovu, osazení nových okapů, 

sněhových zábran a obnova ventilačního systému. Počítáno je též se zateplením půdních 

prostor tak, aby se co nejvíce zamezilo úniku tepla střechou.  

Celkové náklady stavby, kterou dodavatelsky zajišťuje firma CD Střechy s.r.o., přesahují 

1,5 mil. Kč. Plzeňský kraj schválil Sokolům dotaci ve výši 500 tisíc Kč a významnou 

finanční pomoc přislíbila také strážovská radnice, neboť objekt sokolovny vnímáme jako 

důležitou kulturní a sportovní stavbu pro volnočasové aktivity široké veřejnosti. 

 

PŮVODNÍ ETERNITOVÁ KRYTINA BUDE NAHRAZENA PROFILOVANÝM PLECHEM 

KAMILA LIDINSKÁ EMA SKOŘEPOVÁ 



° ˇ ˇ ̌ FOTOGALERIE Z OKRSKOVÉ SOUTEZE HASICU 

 

 
 

19. května 2018 

hasičské cvičiště  
ve Strážově 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Na otázku z minulého čísla našeho zpra-

vodaje odpověděli správně pouze dva 

čtenáři. Dům se nachází v Božtěšicích  

a po chalupě se tam říká „u Policajtů“. Ze 

správných odpovědí byla vylosována 

výherkyně – žákyně místní školy – Zuza-

na Tomanová z Vitně (sestra výherkyně 

z přechozího kola), která si může na rad-

nici vyzvednout slíbenou odměnu. 

Máte-li chuť se zúčastnit dnešní soutě-

že, stačí vyplněný kupón vhodit do konce 

srpna do schránky v průjezdu radnice. 
 

 
 

 
 

 

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

SOUTĚŽNÍ KUPÓN  (OBČASNÍK Č. 80) 
 

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

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

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

HASIČI ZE STRÁŽOVA  
PŘI ÚTOKU 

PAVEL HUSPEKA  
Z VITNĚ 

STAROSTA SDH ROVNÁ 
SE STAROSTOU OKRSKU 

DANIEL HUDSKÝ  
ZE ZAHORČIC 

BUDOUCÍ HASIČI PEČLIVĚ SLEDUJÍ VÝKONY JEDNOTLIVÝCH DRUŽSTEV 



NA STANOVIŠTI U JENÍČKA S MAŘENKOU 

OBLÍBENÝ POHÁDKOVÝ L ES VE  SMRKOVÉ HOŘE  

Starší děti ze základní školy 

ve Strážově pod vedením 

paní vychovatelky Jitky 

Jiříkové uspořádaly poslední 

květnovou neděli pro své 

mladší kamarády tradiční 

pohádkový les. Smrkovou 

horu a okolí židovského 

hřbitova tak na jedno odpo-

ledne obsadily pohádkové 

bytosti. Na trase pak děti 

plnily různé úkoly, v cíli 

dostaly drobné odměny  

a opekly si špekáčky.  

 

N A  V Í T Á N Í  O B Č Á N K Ů  P Ř I Š LY  Č T Y Ř I  D Ě T I Č K Y  

Letošního prvního vítání občánků se na radnici ve Strážově v sobotu 9. června zúčastnili 

tři děvčata a jeden chlapec. V rámci programu také vystoupily děti z místní mateřské školy 

s půvabným pásmem básniček. Tentokrát byli v obřadní síni strážovské radnice přivítáni: 

Amálie Charvátová ze Strážova, Tobias Malý ze Strážova, Aneta Bohuslavová z Lukavice 

a Monika Potužníková z Vitně. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané! 

Možná jste také v médiích na počátku května 

zaznamenali informaci, že Ministerstvo vnitra ČR 

chystá optimalizaci sítě matričních úřadů. Na základě připravované změny přílohy vyhláš-

ky mělo dojít ke zrušení výkonu matriční agendy na čtyřech stovkách obecních a městských 

úřadů, což je zhruba třetina všech matrik. Bohužel mezi ně spadl i Strážov. Kromě nás se 

v nejbližším okolí jednalo také o Běšiny, Kolinec, Koloveč, Hartmanice, Žihobce, Strašín  

a Žichovice. Rada města Strážov výše uvedený záměr ihned projednala a vyslovila s ním 

zásadní nesouhlas, neboť v něm spatřujeme další postup centralizace a odlivu služeb pro 

občany z venkova do měst. Zásadní redukce matrik by občanům vzdálila další úřad, což 

jde proti snahám o zabránění vylidňování venkova. Nesouhlas byl zaslán Ministerstvu 

vnitra ČR a o pomoc jsme požádali také pana senátora Jana Látku. 

Výchozí analýza výkonů matričních úřadů v letech 2014–2016 totiž brala v úvahu pouze 

základní matriční prvozápisy a vůbec se nezabývala dalšími matričními úkony (změna 

jména a příjmení, určení otcovství, nahlížení do matričních knih), které dle našich zkuše-

ností stále narůstají. Z výše uvedených důvodů jsme také podpořili návrh Svazu měst  

a obcí ČR, aby zůstalo na rozhodnutích jednotlivých samospráv, zda se jim matrika vypla-

tí, či nikoliv. Jako řešení byl navrhován výkonový model, kdy by stát proplácel paušální 

částku za matriční úkon a v případě potřeby by nedostačující peníze dodala obec ze svého 

rozpočtu. 

Vlna nesouhlasu a protestů se zvedla napříč celou republikou, proto vládní představitelé 

od záměru naštěstí ustoupili, avšak již jen pouhá myšlenka omezit služby na venkově je 

jasným důkazem toho, že předvolební proklamované sliby o snahách udržet lidi na vesni-

cích jsou jen populistické řeči. Dle aktuálních informací dojde pravděpodobně od příštího 

roku ke změně financování výkonu této oblasti státní správy. Stát bude obcím činnost pro-

plácet paušální částkou za prvozápis do matriční knihy. Předběžně se mluví o následují-

cích sazbách - 639 Kč za zápis narození dítěte, 1 917 korun za zápis úmrtí a 3 834 korun 

za zápis sňatku. Podle ministra vnitra ušetří změna financování asi 150 milionů korun 

ročně stejně, jako kdyby se část matrik zrušila. Obce budou výkony vykazovat zpětně  

a dostanou je pak následně proplacené. 

Boj o matriku jsme pro tentokrát vyhráli, ale je jen otázkou času, co v Praze zase brzy 

vymyslí a jaká další pohroma venkovské regiony čeká příště.  
Ing. Josef Rousek 

 

PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ PRO MLADÉ CESTOVATELE   
Léto a prázdniny jsou časem výletů a cestování, proto jsme také letos připravili pro všech-

ny naše malé čtenáře ve věku do patnácti let prázdninovou soutěž. Účast je velice jedno-

duchá, 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 oce-

něni pěkným dárkem, všichni ostatní také dostanou malou pozornost. Uzávěrka soutěže je 

30. srpna 2018. Pohledy posílejte na adresu: Městský úřad Strážov, Strážov 71, 34021 

Janovice n. Úhl. a nezapomeňte uvést své jméno a adresu trvalého bydliště. Soutěž jsme 

pořádali už předloni a tehdy nám přišly pohledy od téměř pěti desítek dětí. Jestlipak letos 

tento počet překonáme? ANETKA BOHUSLAVOVÁ Z LUKAVICE SE SVÝMI RODIČI 



ÚČASTNÍCI JEDNOHO Z KURZŮ 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITU TŘETÍHO 
VĚKU SLAVNOSTNÍ PROMOCÍ  
LETOS ZAKONČILI MANŽELÉ 

DAGMAR A JOSEF KODYMOVI 

KNIHA O LEHOMSKÉ HISTORI I  
Lehomský chalupář Ing. Otmar Hrazdil, CSc. vydal 

nedávno velice zajímavou publikaci o historii malé 

osady Lehom nedaleko Strážova. Na téměř 160 strán-

kách zde autor nastínil na základě dostupných pramenů 

a vyprávění pamětníků charakter obce v různých eta-

pách její historie.  

Je až k neuvěření, kolik zajímavých údajů a historic-

kých faktů lze nasbírat a dohledat o tak malé osadě, 

kterou Lehom bezesporu je. Jádro publikace tvoří histo-

rie osídlení jednotlivých stavení podle údajů z pozem-

kových knih. Text je doplněn spoustou krásných foto-

grafií a náhledů historických listin a dokumentů.  

Zájemci o knihu, která se prodává za 250 Kč, si ji mo-

hou prohlédnout a objednat na radnici. 

 

PANDROUSEK SE BRZY PROMĚNÍ VE  STAVENIŠTĚ  
Celkové rekonstrukce by 

se během letošního léta 

měla dočkat ulice na Pan-

drousku. Nejdříve bude 

akce zahájena položením 

nového vodovodního a ka-

nalizačního řadu. Násled-

ně provede společnost 

ČEZ Distribuce a.s. pře-

ložku elektrického vedení 

do země. Ve finále by pak 

měl být položen nový 

asfaltový povrch komuni-

kace, vybudovány nové 

chodníky a také nové 

veřejné osvětlení.  

Součástí akce je též rozší-

ření výjezdu na hlavní silnici. Zde se nám totiž díky vstřícnosti Petra Tomana, majitele 

sousedního pozemku, podařilo domluvit posunutí hraniční zdi, čímž dojde k rozšíření 

problematického výjezdu. Vybudováno bude také nové oplocení severní části mateřské 

školy. Na dodavatele akce byla vyhlášena veřejná zakázka, přičemž nejlepší nabídku po-

dala klatovská firma VAK SERVIS s.r.o. Od počátku července do konce října tak, prosím, 

počítejte s tím, že skrz opravovanou ulici bude omezen průjezd. 

 

 
1.  

 

 

Korálkové jaro - Sluníčko nás po zimě dostává zpět do kondice a dodá-

vá nám chuť k tvořivosti. Drobné odlesky slunečních paprsků můžeme spatřit také  

v korálcích. Z tohoto důvodu patřilo jarní období v místní knihovně převážně korál-

kům. Bylo uspořádáno několik výtvarných dílen pro děti, mládež i dospělé – Náramek 

z korálků, Zápich va-

jíčko (v rámci Dne 

otevřených dveří Ju-

nior klubu), Výroba 

šperků – à la Pando-

ra. 

Jana Dvorská a Miloš Kašpar navštívili 

místní knihovnu začátkem dubna. Fil-

movým dokumentem nás provedli Již-

ním ostrovem Nového Zélandu a spo-

lečně s nimi jsme mohli nasávat krásy 

tohoto ostrova. 

Měsíc květen patřil Virtuální Univerzi-
tě třetího věku. Dne 14. 5. 2018 se stu-
denti s nárokem na promoci zúčastnili 
tohoto slavnostního aktu v aule ČZU  
v Praze, kde obdrželi "Osvědčení o ab-
solutoriu Univerzity třetího věku" při 
Provozně ekonomické fakultě Čes- 
ké zemědělské univerzity v Praze.  
18. května 2018 jsme letní semestr 
2017/2018 VU3V slavnostně ukončili 
na Závěrečném semináři v kulturním 
domě v Klatovech. Studenti zde obdrželi "Pamětní list", certifikát o absolvování se-
mestru.                                                                       Jana Tremlová 

OKÉNKO MÍSTNÍ KNIHOVNY 
  

NEJUŽŠÍ MÍSTO SILNICE NA PANDROUSKU 
A ZOBRAZENÍ ROZŠÍŘENÍ KŘIŽOVATKY 



VZPOMÍNKA NA DOŽÍNKY, KTERÉ SE 
USKUTEČNILY V ROCE 2013 

Z Á J E Z D  D O  P A R T N E R S K É  O B C E  V  P O L S K U  

Římskokatolická farnost Nýrsko ve spolupráci s městem Strážov pořádají zájezd do Polska, 

který se uskuteční ve dnech od 31. srpna do 2. září 2018. Strážováci jsou totiž pozváni 

vedením obce Czarna a panem farářem z osady Dąbrówki na slavnost korunovace zázrač-

ného obrazu Nejsvětější Panny Marie v Dąbrówkách. Zájezd bude spojen s dalším dopro-

vodným programem a poznávacím výletem. Předpokládaná cena je 3 000 Kč, přičemž 

zájemci se mohou hlásit na Městském úřadě ve Strážově nebo v kostele v sakristii. Při 

zápisu se vybírá záloha 1 000 Kč. 

 

V Y D A Ř E N Ý  P R O J E K T O V Ý  D E N  N A  T É M A  U N I E  

Základní škola ve spolupráci s místní farností připravila na poslední dubnový den zajíma-

vou akci, která se konala pod záštitou polského europoslance Kazimierza Ujazdowského. 

Děti z druhého stupně byly rozděleny do šesti skupin a pod vedením svých učitelů si každý 

tým zvolil jeden členský stát Evropské unie. Nejdříve byly jednotlivé státy představeny na 

pódiu. Promítáním fotografií, zpěvem národních písní či státní hymny a prezentací zajíma-

vostí byly představeny zvláštnosti jednotlivých evropských zemí. Zážitkem bylo také po-

kračování, kdy děti prezentovaly regionální speciality včetně jídel a pití. Návštěvníci tak 

během pár chvilek ochutnali polské pirožky, italskou pizzu či francouzské sýry. Všichni 

soutěžící se velmi snažili, proto nebylo vůbec jednoduché soutěž vyhodnotit. Přesto se 

porota jednohlasně shodla, že nejlépe se svého úkolu zhostil tým reprezentující Itálii pod 

vedením paní učitelky Mgr. Šárky Chobotové. Za odměnu pojede celá skupina na podzim 

na zájezd do Evropského parlamentu do Bruselu. Všichni soutěžící obdrželi z rukou pří-

tomného asistenta europoslance pěkné dárky.  

D O Ž Í NK O VÁ  S LA V N OS T  B U D E  K O N C E M  S R P NA  

Na konec srpna letošního roku připravují 

hasiči z Opálky ve spolupráci s městem 

opakování velice vydařené dožínkové akce. 

Konkrétně 25. srpna 2018 si na hasičském 

cvičišti ve Strážově připomeneme bohatou 

zemědělskou tradici našeho kraje. Nadšenci 

historické zemědělské techniky z Opálky již 

dávají do chodu staré zemědělské stroje  

a náčiní, které návštěvníkům připomene 

staré způsoby zpracování obilí. Součástí 

bohatého odpoledního programu na hasič-

ském cvičišti bude také ukázka práce 

s koňmi, které k venkovu a zemědělství 

odjakživa patřili. V souvislosti s touto akcí 

připravujeme fotoknihu dokládající země-

dělské hospodaření na Strážovsku. Máte-li 

doma staré snímky z bachlování či mašinování obilí, práce s koňmi na polích, pasení dobytka 

nebo jiné zajímavé fotografie, budeme za ně vděční. Po naskenování je samozřejmě vrátíme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO STRÁŽOV VE SPOLUPRÁCI SE SBOREM DOBROVOLNÝCH 

HASIČŮ OPÁLKA A ŘÍMSKOKATOLICKOU FARNOSTÍ NÝRSKO 

si Vás dovoluje pozvat na 

POŠUMAVSKÉ DOŽÍNKY, 
které se budou konat v sobotu 25. srpna 2018 ve Strážově. 

Program:  

12.00 hod. - mše svatá s poděkováním za úrodu v kostele sv. Jiří 

12.45 hod. – slavnostní průvod od kostela na hasičské cvičiště 

13.00 hod. – odpolední program na hasičském cvičišti 

               - předvedení soutěže v koňské formanské jízdě 

               - ukázka práce historické zemědělské techniky 

               - požehnání letošní úrody 

               - k tanci a poslechu hraje Pošumavská muzika 

 

 

Tento projekt byl podpořen z Dispozičního fondu Programu přeshraniční 

spolupráce Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020. 

 

                                                    

  

  

 

VÍTĚZNÁ SKUPINA DĚTÍ POD VEDENÍM PANÍ UČITELKY MGR. ŠÁRKY CHOBOTOVÉ 



PETR ŠPERL 
Z KAPELY GRADY ANN 

LENKA BUREŠOVÁ Z KAPELY WEGET ROCK 

DVA MLADÍ FOTBALISTÉ ZAŘAZENÍ 
DO OKRESNÍHO VÝBĚRU 

VYDAŘENÝ ŠESTÝ  ROČNÍK PIVNÍCH SLAV NOSTÍ  

První květnová sobota byla ve 

Strážově ve znamení hudební-

ho maratónu spojeného s ochut-

návkami zlatavého moku 

z produkce několika českých  

a bavorských pivovarů. Pří-

jemný májový den přilákal 

velký počet návštěvníků ze 

Strážova i širokého okolí, kteří 

doslova zaplnili místní náměstí 

do posledního místa. Hudební 

odpoledne bylo věnováno příz-

nivcům dechové a folkové 

muziky. V průběhu večera se 

pak na pódiu vystřídaly tři 

rockové a jedna skáčková 

skupina.  

Potvrzena byla i kvalita 

hudební výchovy na  

strážovské škole, neboť 

se zde kromě žáků  

z hudebního kroužku 

představili i dva zpěváci z 

řad strážovských rodáků. 

Klatovský Weget rock 

má ve svém středu zpí-

vající basistku Lenku Burešovou (rozenou Jiříkovou) a s hard rockovou kapelou Grady 

Ann vystupuje zpěvák Petr Šperl. 

 

i realizačnímu týmu patří od nás všech velké poděkování za super sezónu. Zvláštní obdiv zasluhuje 

nejstarší z nich – osmatřicetiletý Michal Frous. Tento hráč již uvažoval po dlouholetém působení  

v Sokole Týnec o ukončení své hráčské kariéry, ale během léta i zimní přestávky se obdivuhodně dal 

dohromady a i přes všechny zdravotní problémy nastoupil ve 25 utkáních z 26, které Strážov sehrál,  

a dal v nich 15 důležitých gólů. Nejlepším střelcem týmu byl s 25 brankami šikovný hráč s dalšími 

skrytými možnostmi zlepšení – Tomáš Linkeš, který s tímto počtem gólů skončil mezi střelci okres-

ního přeboru na dělitelném třetím místě. Třetím nejlepším střelcem byl hrající kouč Tomáš Strnad, 

jenž přišel do Strážova jako hráč na jaře a s ním přišlo i devět branek. 

Mimo mužů měl SK Kovodružstvo Strážov v mistrovských soutěžích aktivní ještě tři mládežnické 

celky – mladší žáky, mladší a starší přípravku. Pro soutěžní ročník 2017/2018 bylo nově vytvořeno 

družstvo mladších žáků. To bylo zařazeno do skupiny A, kde v silné konkurenci hráči sbírali zkuše-

nosti, které by vzhledem k tomu, že v dalším ročníku nedojde v tomto týmu téměř k žádným změ-

nám, mohli nyní zužitkovat. Hlavní problém nebyla výkonnost hráčů, ale úzký kádr, což při hokejo-

vém střídání bylo se soupeři, kteří využívali velkého počtu hráčů k vystřídání, rozhodujícím fakto-

rem. Nejlepším střelcem kolektivu byl Dominik Fikrle s 13 góly, Martin Kalivoda skóroval devět-

krát a pět branek dala talentovaná Lucie Dubská, která patřila k nejlepším hráčům kolektivu trenéra 

Václava Fikrleho a vedoucího týmu Broňka Mayera.  

Mladší přípravka sehrála na jaře sedm turnajů, ve kterých čtyři vyhrála, jednou obsadila 2., jednou 3. 

a jednou 4. místo. Nejlepšími střelci byli: Tomáš Janda s 58 góly, Vojtěch Pressl s 39 gólů a Adam 

Rubeš, který skóroval třiadvacetkrát. 

Starší přípravka startovala na osmi turnajích – jeden vyhrála, šestkrát byla druhá, jednou obsadila 

třetí a jednou čtvrté místo. Nejlepšími střelci byli Pavel Truhlář s 47 střeleckými úspěchy, Lukáš 

Mayer skóroval 43krát a Dominik Fikrle, který hrál hlavně za mladší žáky, dal 34 gólů.  

Na závěr se pak hráči obou kolektivů zúčastnili závěrečných finálových turnajů pořádaných Okres-

ním fotbalovým svazem. Jedno z těchto finálových klání se uskutečnilo ve Strážově, neboť domácí 

klub byl pověřen pořadatelstvím turnaje mladších přípravek. Za to byl oceněn slovy: "Tak výborně 

zorganizovaný turnaj jsem za dobu svého působení ve fotbale ještě neviděl." Z úst takového funkci-

onáře, který je členem VV OFS, předsedou STK a předsedou TJ Sušice, pana Vratislava Krulicha se 

to moc dobře poslouchalo. Na turnaji ve Strážově skončil místní tým vedený trenérem Václavem 

Presslem v silné konkurenci nejlepších týmů mladších přípravek z okresu na sedmém místě.  

Velkou radost udělal klubu, svým trenérům a ro-

dičům tým starší přípravky. V okresním finále na 

hřišti v Janovicích pod vedením trenéra Davida 

Hracha (druhý trenér Bronislav Mayer nebyl pro 

služební zaneprázdnění přítomný) obsadil nečeka-

né druhé místo. Blahopřejme!   

Výkony dvou členů tohoto týmu, Pavla Truhláře  

a Lukáše Mayera, na uvedeném turnaji byly důvo-

dem jejich zařazení do okresního výběru.  Nomi-

nace a možnost zahrát si za okresní výběr starší 

přípravky na finálovém krajském turnaji na stadi-

onu v Domažlicích, kterého se zúčastnily okresní 

výběry z ostatních OFS z našeho regionu, byla pro 

oba hráče krásným zakončením fotbalové sezony. 

V Domažlicích obsadil výběr OFS Klatovy třetí 

místo a kluci ze Strážova si z tohoto klání přivezli 

bronzové medaile. I jim patří naše blahopřání  

a poděkování za super reprezentaci místního fotba-

lu!                                        Miroslav Sedlmaier 

Foto: Luděk Blovský 

Foto: Luděk Blovský 



HASIČSKÁ SLAVNOST  

U PŘÍLEŽITOSTI 95. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 

HASIČSKÝCH SBORŮ V BRTÍ A V HORNÍCH NĚMČICÍCH 
 

se uskuteční v pátek 6. července 2018 na návsi v Brtí 

 

13.00 hod. - mše svatá za místní hasiče a rodáky 

14.00 hod. – zahájení akce 

           - prezentace sborů 

           - soutěž ručních stříkaček 

           - ukázky hasičské techniky od pravěku do současnosti 

           - zajímavá divácká soutěž 

 

ÚSPĚŠNOU SEZÓNU POKAZILA ČASTÁ ZRANĚNÍ,  

ALE DRUHÉ MÍSTO PŘESTO MUŽI UHÁJILI 
Po sestupu z 1. B třídy skončil Strážov na podzim v okresním přeboru mužů na druhém místě. Toto 

umístění spojené se šancí poprat se na jaře o možnost návratu do krajské soutěže bylo impulzem pro 

hráče, aby vzali zimní přípravu vážně a na nastávající sezonu se co nejlépe připravili. Účast na zim-

ním turnaji v Sušici, kde sehráli pět zápasů a umístili se na pěkném druhém místě, hráčům prospěla  

a jejich rozehranost i dobrá forma zaskočila v první polovině jara všechny soupeře. Na hřišti padal 

před Strážovem jeden tým za druhým a výhry 6:0, 7:1, 8:1 a 7:0 začaly u ostatních soupeřů vzbuzo-

vat velký respekt. O velikonočních svátcích potěšili domácí hráči své věrné fanoušky ihned po prv-

ním jarním vítězném zápase v Janovicích další výhrou nad týmem z Měcholup. Strážov si touto 

výhrou upevnil druhé místo. Výhra bezesporu asi nejvíce potěšila předsedu klubu SK Strážov Petra 

Presla. Ten před utkáním přijal od funkcionářů, diváků i hráčů gratulaci k nedávnému životnímu 

jubileu 50. narozenin. Oslava byla dodatečně navíc ještě vyšperkována „kanárem“ v síti hostů.   

I v dalších následných duelech šlo vše jako po másle. Nicméně radost z přesvědčivého vítězství nad 

jedním ze spolufavoritů okresního přeboru na hřišti v Dlouhé Vsi pokazilo vážné zranění dlouholeté 

opory týmu, odchovance strážovské kopané, Michala Chaluše. Tento hráč, jak se později ukázalo, 

výrazně chyběl v dalších, hlavně závěrečných zápasech, v nichž se rozhodovalo o postupu. Bylo to 

velmi citelné oslabení kolektivu, který měl rozhodně na víc. Bohužel v klíčovém zápase ve Strážově, 

ve kterém náš tým ztrácel na vedoucí Měčín tři body a v případě vítězství se mohl vyhoupnout do 

čela tabulky, přišla další nepříjemná zranění. Vyřazení ze hry hned třech hráčů během jednoho polo-

času již bylo asi přespříliš a zvlášť ve výborné formě hrající Jirka Flodr chyběl do konce jara moc. 

Přesto Strážov s prvním celkem tabulky v boji o postup dokázal uhrát remízu a výhrou na penalty 

snížil bodovou ztrátu na lídra přeboru na jeden bod. To však bylo, jak se později ukázalo, maximum. 

V závěru soutěže přišla bohužel další smolná zranění i bodové výpadky, u některých hráčů odešla 

forma a na postup to již nestačilo.   

Poté, kdy svitla ještě naděje po klopýtnutí Měčína v předposledním kole v  Měcholupech, nedoká-

zali kluci tuto šanci v následujícím domácím klání se třetím týmem v tabulce SK Bolešiny využít. 

Šlo o zápas, jenž se rozhodně nepovedl rozhodčímu Formánkovi. Tento arbitr připustil na hřišti 

příliš tvrdou hru, což mělo za následek další odstoupení třech zraněných hráčů Strážova. Po od-

chodu dvou zraněných v první půli musel na plac nastoupit i padesátiletý Petr Presl  (jak se ukáza-

lo, byl citelnou posilou) i jeho syn Aleš. Když půl hodiny před koncem zůstal na zemi pro zranění 

ležet a následně odstoupil jeden z klíčových hráčů Luděk Soušek, zela lavička Strážova již prázd-

notou. A tak domácí zbytek zápasu odehráli oslabeni v počtu deseti. I přesto se jim podařilo otočit 

výsledek gólem dvě minuty před koncem na 3:2, ale ani to nestačilo! Rozhodčí své dílo dokonal, 

neboť z protiútoku přišla nařízená penalta, červená karta pro Martina Štancla, vyrovnání a nako-

nec i prohra na penalty poslala naše hráče definitivně na kolena. Závěrečný neúspěch venku na 

půdě zachraňujících se Budětic, ke kterému Strážov nastoupil ve zcela zdecimované sestavě, již 

jen smolný konec jara dokonal. Aby se vůbec tento zápas mohl sehrát, muselo vedení týmu požá-

dat o pomoc hráče, kteří již zanechali činnosti – veterány Luďka Janku, Zbyňka Vítovce a Štěpá-

na Presla. Posledně jmenovaný potvrdil svoje bývalé kanonýrské schopnosti, nicméně jediná jeho 

branka k úspěšnému výsledku své spoluhráče nedovedla. Kdyby před zahájením již skončeného 

soutěžního ročníku někdo Strážovu nabídl možnost zisku druhého místa, pak by po těch neúspěš-

ných posledních létech v 1. B třídě toto umístění určitě bral. Jarní postupové ambice nevyšly, 

ale konečné druhé místo nemůžeme hodnotit jako neúspěch, ba naopak. Tak jsme druzí, no a co! 

Hlavně aby se kolektiv dokázal udržet pohromadě, hráči vyléčili všechny šrámy a pokud se to 

podaří, pak není důvod tomuto kolektivu vedenému trenéry Tomášem Strnadem a Petrem Preslem 

nevěřit, že i v novém ročníku, který začne 11. srpna, bude hrát v přeboru okresu první housle. 

Konkurence sice sestupem Hradešic i kvalitou dalších týmů, které skončily v tabulce na  dalších 

místech, vzrostla, ale to je pro fotbalové příznivce , nejen ve Strážově, dobře. Všem hráčům 

 

❖ Fanoušci seriálu Policie Modrava se 

mohou těšit na zbrusu nové díly. Na 

Šumavě totiž vypuklo natáčení dlouho 

očekávané třetí řady této kriminálky. Režisér a scenárista Jaroslav Soukup si pro část natá-

čení opět vybral Strážovsko. Ve druhé sérii si zahrálo zahradnictví u Vavřinců na Opálce, 

tentokrát přijede ve druhé polovině července filmový štáb do místního Kovodružstva. 

V televizi pak bude tento díl vysílán v příštím roce.  

❖ Tradiční žlutá kytička je symbolem charitativní sbírky, kterou pořádá Liga proti rako-

vině. Cílem sbírky je získat prostředky na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života on-

kologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení onkologických 

center. Mimořádně úspěšní jsou každoročně při prodeji kytiček členové místní organi-

zace Svazu zdravotně postižených Strážov. V letošním roce se u nás prodalo 225 kyti-

ček, což přineslo nemalý výtěžek na boj proti zákeřné nemoci. Prodej zajišťovala sku-

pinka ve složení Zdeňka Tomanová, Alžběta Kalivodová a Zdeňka Preslová. 

❖ Moderní provoz autolakovny otevřeli manželé Tomanovi v Brtí. Chloubou nově zří-

zené provozovny s názvem „Autolakovna T plus T“ je špičková lakovací kabina italské 

výroby. Firma nabízí lakování všech typů motorových vozidel. Podle přání zákazníka jsou 

používány buď akryláty, nebo vodou ředitelné barvy, nastříkat dokáží i perletě a metalízy. 

Je zde také možnost lakování zámečnických výrobků.  

❖ Strážovské koupaliště má pro letošní rok nového provozovatele. Vzhledem ke skutečnosti, 

že Monika Faustová, která areál provozovala pět sezón, již nechtěla dále pokračovat, zve-

řejnili jsme v zimě letošního roku nabídku k pronájmu místního koupaliště včetně ubyto-

vacího zařízení. Jediným přihlášeným uchazečem byl Zdeněk Procházka ze Strážova, 

který bude na základě uzavřené pachtovní smlouvy místní koupaliště pro letošní se-

zónu provozovat.  Snad budou letošní prázdniny slunečné a koupací sezóna se vydaří! 



 
M A T E Ř S K Á   Š K O L A 

✓ Závěr školního roku v MŠ  
Kulturní vystoupení dětí při vítání občánků. 

✓ Informační schůzka s rodiči 
V MŠ se sešli rodiče budoucích mateřáčků a školáků.  

✓ Pasování předškoláků 
28. 6. 2018 - pasování předškoláků na školáky 

✓ Přerušení provozu v MŠ 
od 23. 7. do 10. 8. 2018 

Našim budoucím školákům přejeme hodně úspěchů ve škole. 

Š K O L N Í   D R U Ž I N A 
Paní vychovatelka Jitka Jiříková připravila k oslavě MDD „Kouzelný les“. 

Z Á K L A D N Í   Š K O L A 

✓ Recitační soutěž 

Ze 3. místa okrskového kola recitační soutěže postoupila do okresního kola v Klatovech 

Miroslava Dvořáková ze 2. ročníku, což byl v takové konkurenci velký úspěch. 

✓ Biologická olympiáda 

Žákyně 7. třídy se připravovaly pod vedením Mgr. Chobotové na okresní kolo biologické 

olympiády. Vůbec se tam neztratily  ̶  Barbora Prošková se umístila na výborném 5. místě 

a Monika Matásková na 11. místě v kategorii D. 

✓ Pythagoriáda 

V okresním kole matematické soutěže obsadili v jednotlivých kategoriích: 4.–7. místo 

Monika Matásková, 11.–17. místo Barbora Prošková, 9.–13. místo Ondřej Chval, 21.–23. 

místo Eliška Huspeková a Aleš Rendl. 

✓ Soutěž Mladý zahrádkář a floristická soutěž 

V květnu se žákyně naší školy zúčastnily soutěže, kterou pořádá ÚS ČZS v Klatovech.  

 

 

ROZŠÍŘENÁ MOŽNOST SBĚRU PLASTŮ  
Sběrné místo separovaného odpadu u školy je od jara letošního 

roku rozšířeno o velkokapacitní kontejner na sběr plastů. Za-

tím je tento způsob sběru stále ve zkušebním provozu, ale 

podle reakcí občanů se tato forma třídění zatím osvědčila.  

Hlavním přínos vidíme v možnosti vkládání celých 

plných pytlů s plasty. Stále však platí povinnost sešla-

pávat prázdné plastové obaly, aby se jich do sběrných 

nádob vešlo co nejvíce. Platí přísný zákaz ukládat do 

kontejneru jakýkoliv jiný odpad. 

 

 

 

MYSLIVCI PRAVIDELNĚ POŘÁDAJÍ  ZAJÍMAVÉ AKCE  
Místní myslivecký spolek několikrát ročně pořádá zajímavé akce pro širokou veřejnost. 

Nejinak tomu bylo i letos na jaře.  

V pátek 20. dubna se ve viteňské hasičské klubovně uskutečnila beseda o výskytů rysů  

a bobrů na Strážovsku. Ve spolupráci s pracovníky Správy Národního parku Šumava byly 

navíc promítány velice zajímavé záběry ze zdejších fotopastí a vše bylo doplněno pouta-

vým výkladem. 

Třetí květnovou sobotu pak myslivci uspořádali u myslivecké chaty již tradiční venkovní 

přednášku ornitologa a zoologa Ing. Jiřího Vlčka. Na programu byly ukázky odchytů, 

kroužkování a určování ptactva v terénu včetně praktického předvedení odchytových zaří-

zení. Pro děti byly připraveny poznávací hry o přírodě a ukázky různých přírodnin. 

DĚTI NAPJATĚ SLEDUJÍ VYPOUŠTĚNÍ ODCHYCENÉHO JEDINCE 



MLADÍ  MYSLIVCI  NEMAJ Í  V  OKRESE  KONKURENC I  

Stejně jako v minulých letech se většina dětí z místního přírodovědného kroužku zúčastnila 

okresního kola myslivecké a přírodovědné soutěže s názvem „Zlatá srnčí trofej“. Letošní 

místo konání bylo v „domácím prostředí“ na myslivecké chatě a jejím okolí u Mladotic. 

Soutěže se zúčastnila téměř padesátka dětí, podobně jako v minulých letech. Místní děti 

obsadily letos dokonce pět ze šesti medailových pozic. Nejlepší umístění jsou uvedena 

v připojené tabulce. Tři místní děvčata, a to v kategorii „A“ Julie Denková a v kategorii 

„B“ Monika Matásková a Markéta Tomanová, již přijala pozvání do národního kola této 

soutěže letos konané na vzdáleném Šumpersku. Touto cestou nezbývá než popřát našim 

zástupkyním mnoho úspěchů. Některé děti z místní školy se také zúčastnily soutěže „My  

a příroda“ pořádané klatovským Okresním mysliveckým spolkem v klatovské Družbě a ve 

dvou případech obsadily také přední místa. Poděkování patří všem zúčastněným a také 

místnímu mysliveckému spolku za spolupořádání soutěže. 
Aleš Potužák 

 

KATEGORIE POŘADÍ JMÉNO BODY 

A 

2. Julie Denková 109,5 

3. Zdeněk Matásek 108,5 

4. Nela Verešová 102,5 

    

B 

1. Monika Matásková 122,5 

2. Natálie Jakubcová 118,5 

3. Markéta Tomanová 117,5 

4. Aleš Potužák 117,5 

5. Michaela Mayerová 117 

Vědomostní soutěž s poznávačkou: 3. místo Natálie Jakubcová, 4. místo Michaela  

Mayerová, 2. místo Klára Denková a 4. místo Julie Denková. Floristická soutěž: 4. místo 

Markéta Tomanová, 5. místo Monika Matásková. Na soutěž děvčata připravila paní vy-

chovatelka Jitka Jiříková.  

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Soutěž „My a příroda“ 

Aleš Potužák ze 6. třídy se umístil na 1. místě v kategorii C, FOTO části soutěže 

Julie Denková z 5. třídy získala 3. místo v kategorii C, výtvarné části soutěže 

✓ Sport 

Dva týmy se zúčastnily okrskového kola soutěže ve fotbalu McDonald´s Cupu. Žáci se 

umístili na 3.–4. místě a na 2. místě, ze kterého postoupili do okresního finále, kde obsadi-

li 8. místo v kategorii A. 

Modrý minivolejbal – okresní finále 

Dívky ze skupiny A získaly 3. a 4. místo, dívky skupiny B skončily na 3. místě. 

Žáci 1.–4. roč. získali 8. místo ve florbalovém turnaji „O Pohár hejtmana Plzeňského kraje“. 

✓ Projektový den: Státy Evropské unie 

30. 4. 2018 proběhl za přítomnosti široké veřejnosti. Zvítězil tým „Itálie“ pod vedením 

Mgr. Chobotové, který vyhrál podzimní zájezd do Bruselu. Blahopřejeme. Děkujeme panu 

farářovi za spolupráci a Sokolům za umožnění konání této akce v prostorách sokolovny. 

✓ Těšíme se na prázdniny… 

Konec školního roku znamená pro žáky i děti těšení se na školní výlety, exkurze a spor-

tovní soutěže. 29. 6. 2018 se rozloučíme s „našimi deváťáky“. Doufáme, že se jim bude 

v dalším životě dařit a na strážovskou školu budou vzpomínat jen v dobrém. Děkuji všem 

zaměstnancům školy za odvedenou práci ve školním roce 2017/2018. 

Přeji Vám krásné léto a abychom se ve zdraví 3. září 2018 sešli ve škole, kde přivítáme 

nové děti v mateřské škole a školáky v základní škole.  
 

Mgr. Šárka Rašková 
ředitelka Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace 

ÚČASTNICE SOUTĚŽE MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ A FLORISTICKÉ SOUTĚŽE 

TŘI NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ DÍVKY VE STARŠÍ KATEGORII 



JAKUB HANZLÍK (VLEVO) SE SVÝM  
REPREZENTAČNÍM KAMARÁDEM Z OPAVY 

 

PŘEHLED LETNÍCH AKCÍ 
 

29.6.2018 - kapela Kabát Revival na parketu ve Vitni 

 6.7.2018 – hasičská slavnost na návsi v Brtí  

13.7.2018 - kapela Starý Psi z Plzně na parketu ve Vitni 

14.7.2018 - zkoušky loveckých psů u myslivecké chaty 

15.7.2018 - zkoušky loveckých psů u myslivecké chaty 

29.7.2018 – pouťová mše na Opálce 

 4.8.2018 - zkoušky loveckých psů u myslivecké chaty 

11.8.2018 - Železný hasič na náměstí 

11.8.2018 – kapela MASH na parketu ve Vitni 

25.8.2018 - dožínková slavnost ve Strážově 

 1.9.2018 – Pošumavská hasičská liga ve Strážově 

16.9.2018 - podzimní pouť ve Strážově 

 
 

O K R S K O V Ý  P O H Á R  P U T U J E  L E T O S  N A  O P Á L K U  

Šest hasičských družstev 

z našeho okolí se v le-

tošním roce zúčastnilo 

okrskové soutěže, kterou 

tentokrát na strážovském 

cvičišti pořádali hasiči 

z Rovné. Ti zároveň akcí 

oslavili 115. výročí zalo-

žení svého sboru. Vý-

sledky soutěže nejvíce 

zahýbala penalizace hasičů ze Zahorčic, kteří jsou v současné době nejlepším týmem na-

šeho okrsku, avšak kvůli použití startéru při útoku dostali patnáctisekundovou penalizaci. 

Po součtu obou disciplín (štafeta a požární útok) si tak nejlépe vedli hasiči z Opálky, druzí 

skončili Strážovští a bronz putoval do Zahorčic. Letos se soutěžilo pouze v jedné věkové 

kategorii a neobsazena zůstala též ženská část soutěže. Ze sborů pak úplně chyběli hasiči 

z Brtí a z Lukavice. 
 

Sbor dobrovolných hasičů Rovná děkuje všem občanům, kteří přispěli 
dobrovolným vstupným 19. května na okrskové hasičské soutěži na dobrou 

věc. Vybrané peníze v částce 14 500 Kč a výtěžek z této akce  
v částce 10 500 Kč byl předán rodině Jiříkovým, v celkové výši 25 000 Kč. 

N A D Ě J N Ý  H O K E J I S T A  B Y L  N A  D A L Š Í M  T U R N É  
Z jedenáctiletého Jakuba Hanzlíka 

ze Strážova se stává zkušený hoke-

jový harcovník. Po loňsku, kdy si 

zahrál hokej v Kanadě, se letos 

s hokejovým týmem podíval na 

východ, do Ruska.  

Po skončení letošní hokejové sezó-

ny se totiž Jakub zúčastnil v prvním 

květnovém týdnu jarního hokejové-

ho turnaje KOVALCHUK CUP 

2018, v ruském Tveru cca 200 km 

od Moskvy. 

Ruské půlmilionové město Tver je 

rodištěm Ilji Kovalčuka, známého 

ruského hokejisty, a tento turnaj byl 

již 15. ročníkem. Turnaj byl pořá-

daný americkou agenturou LE-

GACY Global Sports, která organi-

zuje nejprestižnější hokejové turnaje 

na celém světě pro všechny mládež-

nické kategorie. 

Tým zastupující Českou republiku 

byl složen na základě tryoutu agen-

tury Sports Connect, který se konal 

ještě v zimním období a kterého se 

zúčastnili stejně staří kluci nejen  

z naší republiky. Proto se v týmu 

sešli mimo našich hráčů ještě hráči 

ze Slovenska, Slovinska a jeden Skot. 

Hráči obdrželi glejt českých rytířů 

„Czech Knights“ a pod tímto  

názvem se účastnili tohoto turnaje. Dalšími účastníky byly výběry Švédska, Finska, Bělo-

ruska, Lotyšska, výběr Tverské oblasti a moskevský klub Křídla Sovětů. 

Čeští rytíři sehráli se všemi soupeři vyrovnaná a vypjatá utkání, nicméně výsledkově se 

prosadili pouze proti Finům a Bělorusům. Největší slabinou byla koncovka a neproměněné 

šance. Navzdory nepříznivým výsledkům sklidili kluci obdiv a uznání za předvedenou hru 

a odnesli si spoustu cenných zkušeností.  

Po skončení tohoto turnaje se kluci zúčastňují pravidelných společných tréninkových 

kempů pro zlepšení svých hokejových dovedností a ti nejlepší budou opět nominováni pro 

nadcházející mezinárodní turnaje.  

Mimo hokejových zážitků si mladý Strážovák z Ruska odvezl i krásné dojmy z prohlídky 

Moskvy, kde právě vrcholily přípravy na velkolepou prvomájovou přehlídku. 

Pořadí SDH Štafeta Útok Celkem 

1. Opálka 70,73 sec 33,99 sec 104,72 sec 

2. Strážov 71,99 sec 40,31 sec 112,30 sec 

3. Zahorčice 72,26 sec 42,80 sec 115,06 sec 

4. Rovná 85,56 sec 34,85 sec 120,41 sec 

5. Viteň 76,79 sec 50,75 sec 127,54 sec 

6. H. Němčice 86,84 sec 56,43 sec 143,27 sec 



T A B L O  N A Š I C H  B U D O U C Í C H  P R V Ň Á Č K Ů  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bc. Stanislav Kalivoda  

zástupce České pojišťovny ve Strážově 

nabízí odborné konzultace  

každou středu od 14.00 do 17.00 hod. na MěÚ Strážov. 

Mimo jiné je zde možnost úhrady pojistného hotově i kartou. 

tel: 737 165 987 

e-mail: stanislav.kalivoda@ceskapojistovna.cz 

NEJČASTĚ JŠ Í  KŘESTNÍ  JMÉNA NA STRÁŽOVSK U  
Nejen v oblékání, ale i v křestních jménech panovala od nepaměti móda. Jména kdysi 

oblíbená upadla časem v nemilost, aby jejich místo zaujala jména nová, líbivější, moderní. 

Pojďme se teď podívat na žebříček nejpoužívanějších křestních jmen na Strážovsku 

v proměnách času: 

1805: 1) Josef 1931: 1) Josef 2002: 1) Josef             2018:     1) Václav 

 2) Jan  2) Václav  2) Václav            2) Josef 

 3) Jiří  3) František  3) Karel      3) Jiří 

 4) Václav  4) Jan  4) František     4) Jan a Karel 

 5) Jakub  5) Karel  5) Pavel a Jan     5) Pavel 

1805: 1) Anna       1931:     1) Marie        2002: 1) Marie            2018:     1) Marie 

 2) Barbora 2) Anna   2) Anna   2) Anna 

 3) Kateřina 3) Barbora  3) Jana   3) Jana 

 4) Marie 4) Františka  4) Zdeňka   4) Zdeňka 

 5) Rozálie 5) Kateřina  5) Věra   5) Věra 

Některá dříve hojně používaná křestní jména vymizela, ale možná se časem ještě vrátí. 

Příkladem jsou: mužská jména: Maxmilián, Wolfgang, Isidor, Theodor, Šebestián, Leo-

pold nebo Kazimír. Dnes už se u nás nesetkáme ani s následujícími ženskými jmény: Val-

burga, Tekla, Petrolena, Albertina nebo Eleonora.  

PŘÍJMENÍ  A JEJICH FR EKVENCE NA STRÁŽOVSK U 

Zajímavé je také sledovat, jak se mění četnost příjmení trvale bydlících obyvatel Strážov-

ska. Pro porovnání jsme zvolili nejčastější rodová jména a změnu jejich četnosti za  

poslední necelé čtvrtstoletí. Zde je asi nejvíce patrný úbytek Tomanů, kteří však stále 

s přehledem zůstávají ve vedení. Naopak Jandů, Preslů a Kolářů je o malinko více. Největ-

ší nárůst populace je zřejmý u příjmení Kalivoda, z prvních příček naopak odpadli Bou-

berlové. Některá v historii velmi početná příjmení se už ve Strážově na počátku 21. století 

nevyskytují vůbec. Příkladem mohou být Cílové, Křížkové či Haasové. 

1995: 1) Toman / Tomanová      133 x  2018: 1) Toman / Tomanová         95 x  

 2) Soušek / Soušková        60 x  2) Soušek / Soušková         49 x    

 3) Presl / Preslová         43 x  3) Janda / Jandová               46 x 

 4) Denk / Denková         41 x  4) Presl / Preslová               45 x  

 5) Janda / Jandová         40 x  5) Denk / Denková               33 x 

 6) Jiřík / Jiříková         33 x  6) Kolář / Kolářová         26 x  

 7) Kolář / Kolářová         24 x  7) Kalivoda / Kalivodová    26 x 

 8) Bouberle / Bouberlová   24 x  8) Jiřík / Jiříková               20 x 

 9) Holub / Holubová           23 x  9) Holub / Holubová            20 x 

Spojením dvou výše uvedených statistik docházíme k tomu, že na Strážovsku by mělo být 

nejvíce žen jménem Marie Tomanová (těch je ve skutečnosti sedm) a mužů jménem Vác-

lav Toman (těch jsme napočítali devět).  

mailto:stanislav.kalivoda@ceskapojistovna


ÚSPĚŠNÍ SOKOLŠTÍ FLORBALISTÉ 

VOJTA SE SVÝM SERVISNÍM TÝMEM 

 

 

ZÁVĚR SEZONY PŘED LETNÍ PŘESTÁVKOU SE VYDAŘIL 

Příchod školních letních prázdnin s sebou každoročně přináší i přestávku ve sportovní 

činnosti TJ Sokol Strážov. Ještě před ní se ovšem uskutečnil přebor Sokolské župy Šu-

mavské v plavání, kde měl Strážov trojnásobné zastoupení. Ve všech třech případech 

nakonec zacinkaly i medaile a se spokojeností ve tváři tak v kategorii mladších žákyň doplava-

la zlatá Bejvlová Kateřina a bronzová Kalivodová Nela. Zlatý byl i starší žák Kalivoda Lukáš. 

O to radostnější tak mohl být později i závěrečný táborák, kde se u jídla, pití a různých her 

sešlo přes 30 dětí. Se sezonou se rozloučila i děvčata z pohybového cvičení pod vedením 

M. Vacínové a E. Fialové. Cvičenky se před zraky rodičů pochlubily svými dovednostmi 

na koberci a lavičkách. Druhou 

částí programu, který se uskuteč-

nil v tělocvičně místní školy, byla 

tři taneční vystoupení.  

Florbalisté Sokola Strážov si ve 

cvičebním roce 2017/2018 vedli 

úspěšně v Přeboru Sokolské župy 

Šumavské. Jednota přihlásila 

tradičně do přeboru družstva ve 

všech čtyřech kategoriích. Všech-

na se umístila na medailových 

pozicích. Přebor byl organizován 

formou 2 turnajů pro každou 

kategorii, na každém turnaji se 

hrálo systémem každý s každým. 

V kategorii mladších i starších 

žáků skončili naši hráči vždy na 

druhém místě za vítěznými druž-

stvy Sokola Švihov. Společně 

hrající junioři a muži se umístili na 3. místě. Nejúspěšnější bylo nejmladší družstvo  

v kategorii mini žáků, které vybojovalo první místo. Jako přeborník župy reprezentovalo 

Strážov a Sokolskou župu Šumavskou na Oblastním přeboru České obce sokolské, který 

se uskutečnil 14. dubna v Tyršově domě v Praze. V turnaji žáci nepostoupili ze základní 

skupiny do play off, ale to nezkazilo jejich náladu. Prohlédli si historickou budovu Tyršova 

domu a prošli se Kampou až na Karlův most. 

Nyní nastává čas odpočinku, který bude opět ukončen koncem srpna. O tom, že místní 

Sokoly bude čekat opět krásná sportovní sezona, svědčí i fakt, že se mohou těšit na novou 

střechu sokolské budovy, jejíž rekonstrukce již začala. 

za TJ Sokol Strážov Věra Rysová, Ing. Robert Kalista a Jindřich Schovanec 

ZAHORČICKÝ MLADÍK PORAZIL MISTRYNI  EVROPY 
Úvodním závodem od-

startoval na konci dubna 

v Nýrsku seriál závodů 

čtyřkolek v disciplíně 

ATV Crossover Last 

Adventure 2018. Jezdci 

v Nýrsku absolvovali 

sedm rychlostních zkou-

šek, čtyři v areálu býva-

lých kasáren a tři na 

sjezdovce. Největším 

magnetem pro diváky, 

ale také pro soupeře, 

byla účastnice letošní 

Rallye Dakar a mistryně 

Evropy Ollie Roučková. 

Pozornost fanoušků mezi 

závodníky z celé České 

republiky po celé dva 

dny poutal také mladý 

jezdec Vojtěch Vítovec 

ze Zahorčic, který cel-

kově obsadil třetí místo 

ve třídě 4x2 Sport  

a připsal si tak skalp 

i čtvrté Roučkové. 

To, kde a jak tento úspěšný motoristický závodník začínal, nám osmnáctiletý Vojta Víto-

vec prozradil na svém internetovém profilu: „Ke čtyřkolkám mě přivedl táta, ten mi ve 

třech letech koupil první malou elektrickou čtyřkolku. Hned jsem se do toho zamiloval, 

většinu času jsem jezdil před barákem v Zahorčicích a na přilehlé louce. V jedenácti jsem 

jel svůj první menší závod. Mě s tátou to hodně chytlo, tak jsme začali jezdit na závody 

více. Ve čtrnácti letech jsme koupili silnou čtyřkolku Suzuki LTR 450. Postupně jsem se 

na ní začal učit a zrychlovat. Letos poprvé bych chtěl odjet všechny závody seriálu 

OFFROAD Maraton a věnovat se tomuto sportu i přípravě mnohem víc. Mým snem je se 

jednou podívat na Dakar nebo absolvovat nějaké vyšší soutěže podobného typu.“ 

  

Od jara letošního roku je v prostorách zdravotního střediska 

nově otevřena POSILOVNA SE ZÁKLADNÍM VYBAVENÍM, 

které bude postupně dokupováno. 
 

Její provoz zajišťují Stanislav Plincelner 

a Martin Kiesenbauer. Pro další informace volejte 

na tel. 606 136 865 nebo 722 944 848. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V souvislosti s koncem školního roku a začátkem prázdnin přinášíme dnes v mimořádné 

příloze našeho zpravodaje literární práce žáků místní základní školy. Paní učitelka čes-

kého jazyka Mgr. Hana Ulrychová vybrala šest slohových prací žáků druhého stupně 

(jednoho chlapce a pěti děvčat).  
 

Noční lampa (líčení) 
Natálie Jakubcová – 7. třída  

Osamělá noční lampa svítila jako poslední lampa ve městě. Moc si 

přála spatřit veselé lidi, kteří kolem ní procházejí ve dne, ale v tuto 

dobu již všichni tvrdě spí. Celé noci přemýšlela, jak asi vypadají ti, 

co kolem ní chodí. Představovala si, kolik lidí pod ní čekalo na 

jakési troubící krabičky. Kolik lidí se pod ní zlostně hádalo  

a kolik zamilovaně objímalo. Přála si mít přátele, chtěla si hrát. Tajně 

záviděla ptákům, kteří celé dny překrásně zpívají a mohou si létat, kam se 

jim zachce. Závidí i stromům, protože to stromy mohou ve dne pozorovat 

lidi a těšit se z jejich štěstí. Toužila po tom, aby se mohla rozběhnout po roz-

kvetlé usměvavé louce a radovat se s dětmi, které kdesi v dálce radostně výskají. Jak 

smutno bylo lampě. Z očí se jí valily slzy světla. Chtěla poznat i jiná místa než ta, která 

hlídá a zalévá svými slzami celé noci. Přála si vidět modré nebe a na něm vesele pobíhající 

bílé beránky. Chtěla by cítit teplo slunce. Náhle se obloha zahalená černým hábitem za-

červenala, jako by se styděla. Červánky lampu fascinovaly, až se jí z toho zavíraly oči. 

Pozvolna začala usínat.    

Příhoda se zvířátkem (vypravování) 
Aleš Potužák – 6. třída 

Když jsem byl menší, dostal jsem od tety k narozeninám andulku. Hned první den jsem jí 

dal jméno Pepa a učil jsem ji mluvit. Jednoho dne jsem se vrátil domů a ihned jsem šel 

Pepu pozdravit. Přijdu na terasu, kde byla klec a – Pepa nikde! Hledal jsem všude, ale 

Pepu jsem nenašel.      

O týden později jsem jel do školy a našel jsem na cestě pod naším domem modré peří, 

přesně takové, jako měla moje andulka. Dokonce bylo trochu od krve, takže jsem měl  

o andulku velký strach. Pořád mi vrtalo hlavou, kdo jí mohl ublížit. ,,Třeba nějaká toulavá 

kočka,“ opakoval jsem si pořád a pomalu se smiřoval s tím, že se už Pepa nikdy nenajde.     

Každý den jsem prohlížel větve stromů a pořád doufal, že se Pepa najde, i když mně to už 

všichni rozmlouvali. 

Po čtyřech týdnech jsem slyšel podivné ťukání na okno. Šel jsem se podívat. Za oknem 

seděl Pepa celý mokrý a hladový. Byl jsem na něj pyšný, že dokázal přežít ve volné přírodě. 



Babiččina chaloupka 
Barbora Prošková – 7. třída 

Ani nevím, jestli v té chaloupce někdo bydlí. 

Hned si ji však spojím s babičkou. Jsou si hod-

ně podobné. Tím nemyslím jejich zevnějšek, 

ale to, jak Vám dokáží přirůst k srdci. Obě jsou 

možná staré, ale stále vypadají krásně. Každá 

vráska, i každá sebemenší rýha přece nese tolik 

vzpomínek! Vítají Vás a lákají do své teplé 

náruče. Smějí se na Vás tak laskavě. Nemůžete 

je nemilovat. Vždy se k nim vracíte rádi. Když 

naopak odcházíte, nechce se Vám. Ani ony Vás nechtějí pustit, minimálně ne jen tak. 

Babička Vám dá alespoň pět krabiček jídla na cestu, cítí potřebu se o Vás dobře starat. 

Chaloupka Vás také nerada pouští ze svého tepla do sychravé zimy. O to víc si jí vážíte, 

když je zima a mráz a Vy to všechno můžete pozorovat z jejího tepla. A i když si to možná 

neuvědomují, obě Vám nadělí ty nejlepší vzpomínky. Loučení je někdy těžké, a tak si 

musíte vážit každé chvíle. 

Večerní Hrusice 
Markéta Tomanová – 7. třída 

Autorem obrázku, který popisuji, je Josef Lada. Nevím, jaký název dal tomuto dílu, pro 

sebe jsem si ho nazvala Večerní Hrusice. V Ladových kresbách se často objevovaly, neboť 

zde byla jeho domovina. Jeho obrázky jsou specifické, jelikož na jedno oko hůře viděl.  

Hlavním motivem obrázku je ponocný, který stojí v popředí a na svůj roh oznamuje půl-

noc. Je oblečen do tmavého kabátu. Teplá černá čepice, jež má na hlavě, zakrývá obličej  

a vlasy. Vidíme pouze nos a hnědý knír. 

Kolem něj stojí domy a před ním rybník. Ten vypadá studeně a chladně. Podle vrb, které 

rostou u rybníka, soudím, že je podzim. Už jsou opadané. 

Za vesnicí se tyčí narůžovělý kostel. Kříže stojící okolo zřejmě představují hřbitov. Podél 

cesty ke kostelu jsou zasazené staré jabloně. Nejsem si tím ale jistá, jelikož nemají listí. Za 

kostelem už jsou jen kopce a modré podzimní nebe. 

Nejvíce autor používal hnědou barvu i jiné teplé odstíny, které kontrastují s bílou a modrou. 

Celkový dojem z díla je pozitivní. Líbí se mi ten protiklad teplých a studených barev. 

Mám ráda Ladovy obrázky, neboť mají nějaké zvláštní kouzlo. 

Tajuplná noc (líčení) 
Michaela Mayerová – 9. třída 

Setmělo se. Všichni se zavrtali do peřin a pociťují únavu, která na ně pomalinku doléhá. 

Jen já a pár nočních bytostí zůstává vzhůru. Vezmu si na sebe pomocníčky, kteří mi dopře-

jí alespoň trochu tepla.  

Jakmile vstoupím do děsivé, tajuplné a leccos napovídající tmy, prožene se okolo mne 

rozbouřený větřík. Svou silou zabouchne staré rozvrzané dveře, které zakvílí bolestí. Když 

uslyším poslední výkřik trpících dveří, nastane zvláštní ticho. Nikdo nechce říct pravdu do 

očí té necitlivé a chladné noci. Ale ve chvíli na mě 

z pohlcující černě něco mrkne. Pomalu a nejistě se temno-

tou prodírám blíž. Vtom se mi před očima mihne jakýsi 

stín. Zastavím se a naslouchám. V hlavě se mi rozpoutá 

zmatek. Byl to kdosi, kdo mě chtěl vystrašit, nebo to byla 

pouze znuděná sova, která se baví tím, že vidí vyděšený 

výraz v obličeji. Snažím se jít dál, ale mé srdce bije tak, že 

by svými ranami bylo schopno odbíjet poledne na věži 

chátrajícího kostela. Zpomalím, snažím se rozprouděné 

srdce uklidnit. Bije tak prudce, že se musím na okamžik 

zastavit. Zavřu oči a zhluboka dýchám. Již se uklidňuje. 

Když je otevřu, spatřím další mrknutí. Asi je v nesnázích,  

a proto mě žádá o pomoc. Vtom znovu zaslechnu to zahou-

kání. Teď už to zní jako sova, ale jistá si nejsem, jelikož 

zase zaburácel ohromný vítr, který ten záhadný hlas překři-

čel. Je to jako příběh, který nezná konce. Chci spatřit tu 

bytost, či něco úplně jiného, ale vždy to něco překazí. Už nesnesu ten pocit, který ve mně 

vyvolává strach. Rozběhnu se – už abych tam byla. Naposledy vidím to záhadné mrknutí  

a už vím, odkud se bere. Byl to poslední tančící plamínek, který prskal jiskřičky, aby si 

přivolal pomoc. Posadím se a snažím se mu naslouchat. Šeptá mi chraplavým hláskem, 

abych mu přinesla nějaké staré, nejlépe suché dřevo a on se mi potom odmění. Splnila 

jsem jeho přáníčko a přinesu mu něco k snědku. On mi na oplátku zahřeje celé mé promrz-

lé tělo.  

Když jsem se konečně trochu ohřála, zjistila jsem, že se celá vesnička uložila ke spánku. 

V dřevěných domcích nikde neplápolal ani plamínek svíčky, jen vysoké dámy na ulici 

svítily na cestu těm, kteří ponocují jako já. Když vzhlédnu k obloze, objevují se první 

zrození té noci. Ráda pozoruji ty malé svítilky, leccos nám napoví. Lehám si do trávy  

a pozoruji noční oblohu. Tisíce září, které na obloze malují obrázky. A tak jsem se do 

noční oblohy zamilovala, jako když člověk usíná. Pomalu – a pak najednou docela.  

Město zalité tmou (líčení) 
Monika Matásková – 7. třída 

Je noc. Ve městě svítí pouliční lampy, aby ulice nebyly tak tmavé. Na kostele poblikává 

červené světélko jako z majáku. Výlohy všech obchodů jsou také zhasnuty. Ve dne se 

prodavači předhánějí svými cenami, ale v noci je ticho jako v hrobě. Občas se ozve štěkot 

psa, či vrzání starých vrat, ale jinak město mlčí. Na nebi nesvítí ani jedna hvězdička. Otlu-

čená stará značka dohlíží na správný provoz. Motoristé z ní mají respekt. Ze dvou věží 

shlížejí starodávná okna. Určitě jsou ráda, že mohou zavřít své okenice a ponořit se do 

spánku. Ulice vypadá, jako by ji pokropili konví. Vše je studené a mokré. Z tmavého zá-

koutí občas vykoukne malé mňoukající stvoření. Vrací se z nočního lovu. Jistě si pochut-

nalo. Když se někdo vrací z práce, otře se mu o nohy a loudí něco k snědku, nebo alespoň 

pohlazení. Lidé však stále někam spěchají a nelámou si hlavu s chlupatou mickou. Musí 

nakoupit, vyprat, uvařit a kočičí starosti je vůbec nezajímají. Je to pro ně až moc šedivé. 

Věže i domy jsou velmi staré, stály tu už za dob císaře Karla IV. Jistě by se dmul  

pýchou, že jeho země stále vzkvétá jako za dob jeho vlády. Proto se o něm dodnes učíme 

ve školách.                


