
MLADÍ PŘÍRODOVĚDCI OPĚT NA PRVNÍCH MÍSTECH 
Stejně jako v minu-

lých letech se většina 

dětí z místního příro-

dovědného kroužku 

zúčastnila okresního 

kola myslivecké a pří-

rodovědné soutěže 

s názvem „Zlatá srnčí 

trofej“. Soutěž se ko-

nala poslední květno-

vou sobotu v areálu 

střelnice poblíž Lub  

u Klatov. Letos se zú-

častnilo přes padesát 

dětí. Naši soutěžící 

obsadili čtyři ze šesti 

medailových pozic. 

Vítězem v kategorii 

„A“ (3. až 5. třída ZŠ) 

se stal Zdeněk Matásek. V kategorii „B“ (6. až 9. 

třída ZŠ) stupně vítězů patřily jen naším reprezen-

tantům, a to první místo Monice Matáskové, druhé 

místo Markétě Tomanové a třetí místo Aleši Potu-

žákovi. Poděkování patří kromě uvedených vítězů 

všem zúčastněným dětem, protože – jak bylo uve-

deno při vyhlášení výsledků – strážovské děti pro-

kázaly vynikající a celkově vyrovnané výsledky 

zejména při určování druhů rostlin a zvířat. Tři 

místní děvčata, Monika Matásková, Markéta Toma-

nová a Julie Denková, všechna již v kategorii „B“ 

přijala pozvání do dvoutýdenního národního kola 

této soutěže letos konané na Táborsku. Nezbývá než 

popřát našim zástupkyním mnoho úspěchů. Některé 

děti z místní školy se také zúčastnily soutěže „My  

a příroda“ pořádané 8. června klatovským Okres-

ním mysliveckým spolkem v kulturním domě 

Družba v Klatovech a ve dvou případech naše děti 

obsadily první místa ve výtvarné a fotografické 

soutěži.                                                Aleš Potužák 

 

 
 

 

ČERPACÍ STANICE MÁ NOVÉ VÝDEJNÍ STOJANY  

Jak většina z Vás asi ví, zajiš-

ťuje město Strážov prostřed-

nictvím společnosti Strážov-

ská čerpací stanice s. r. o. pro-

voz místní čerpací stanice  

pohonných hmot. Přestože 

provozovna je vzhledem 

k nízkým obchodním maržím 

v posledních letech v lehké 

ekonomické ztrátě, bereme 

její fungování jako jednu 

z důležitých služeb pro ob-

čany našeho města. Proto se 

také zastupitelstvo rozhodlo 

zainvestovat nákup nových 

výdejních stojanů. Ty staré 

totiž pomalu dosluhovaly  

a vysoká poruchovost zvyšo-

vala náklady na jejich nutné 

opravy. Dodavatelem nových 

stojanů byla znojemská firma 

UNIDATAZ s. r. o. Za dva 

nové výdejní stojany a navazující pokladní systém jsme zaplatili 393 tisíc korun.  

Zastupitelstvo města dalo výše uvedenou investicí do nových stojanů jasný signál, že nám 

na provozu čerpací stanice záleží a chceme ji pro naše občany zachovat. Teď je řada na Vás, 

abyste využíváním služeb naší čerpací stanice přispěli k zajištění fungování tohoto subjektu 

i do budoucna. Vždyť je to zařízení nás všech, a tak bychom se k němu měli také chovat. 

Okruh našich zákazníků je omezený a pro svoji polohu nemůžeme ani ve skrytu duše doufat, 

že k nám budou jezdit tankovat kamiony či lidé z celého Klatovska. Velice si proto vážíme 

každého zákazníka a jsme vděčni, když našich služeb využívají i místní podnikatelé.  

Stále pro nás platí, že prvořadou zásadou při nákupu pohonných hmot je pro místní čerpací 

stanici záruka kvality, proto je také po dlouhá léta naším výhradním dodavatelem Agropod-

nik Domažlice a. s., který má pohonné hmoty přímo od společnosti ČEPRO a. s., jež vznikla 

privatizací bývalého státního podniku Benzina.  

MONIKA MATÁSKOVÁ, MARKÉTA TOMANOVÁ A ALEŠ 
POTUŽÁK – TŘI NEJLEPŠÍ ZE STARŠÍ KATEGORIE 

ZDENĚK MATÁSEK 
VÍTĚZ KATEGORIE „A“ 

MODERNÍ VÝDEJNÍ STOJANY JSOU NOVOU 
CHLOUBOU STRÁŽOVSKÉ ČERPACÍ STANICE 



FOTOGALERIE Z POHÁDKOVÉHO LESA  

 

 
 
 
 
 
 

STRÁŽOVSKÝ HÁJ 
23. května 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Na naši otázku z minulého kola soutěže od-

pověděli čtyři čtenáři a všichni správně na-

psali, že nemovitost stojí ve Strážově. Ně-

kteří ještě doplnili, že se jedná o ev. č. 5, 

které stojí naproti hostinci u Lukšíků. Pro za-

jímavost uvádíme, že tato nemovitost 

vznikla sloučením dvou domů č. p. 161 a 217. 

Ze správných odpovědí byla vylosována vý-

herkyně – Jiřina Jandová ze Strážova, která 

si může na radnici vyzvednout slíbenou od-

měnu. Máte-li chuť se zúčastnit dnešní sou-

těže, stačí vyplněný kupón vhodit do konce 

srpna do schránky v průjezdu radnice. 
 

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

 

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

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

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

ČERVENÁ KARKULKA  
S MYSLIVCEM A BABIČKOU  

RUMCAJS S MANKOU A CIPÍSKEM 

LOUPEŽNÍCI Z OPÁLKY 

ČARODĚJNICE BYLY HODNÉ  
A ROZDÁVALY BONBÓNY 

ÚČASTNÍCI DĚTSKÉHO DNE PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ 



P Ř I V Í T Á N O  B Y L O  S E D M  N O V Ý C H  O B Č Á N K Ů  

První letošní vítání občánků se uskutečnilo v sobotu 4. května 2019. Starosta města slav-

nostně v obřadní místnosti radnice přivítal čtyři chlapce a tři děvčata. V doprovodu svých 

rodičů se na vítání dostavili: Jáchym Ducháček, Tomáš Fric, Anna Kuželíková, Julie Mi-

kovcová, Natálie Němcová, Jakub Potužník a Bogdan Andrei Viţa. Půvabný kulturní pro-

gram si na akci připravily předškolní děti z místní mateřské školy. Jako upomínku na slav-

nostní vítání dostali noví občánci zlatý přívěšek se znamením horoskopu a dětskou pamětní 

knihu. Všechny maminky pak pravidelně potěší květinou zdejší dohlížecí výbor Západočes-

kého konzumního družstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení spoluobčané! 

V březnu letošního roku byla zahájena přestavba 

radnice, přičemž první přišla na řadu věž. V ma-

kovici na vrcholu věže byl při její demontáži objeven na měděném plechu psaný vzkaz z roku 

1982. Mimo jiné jsou zde uvedena jména těch, kteří rekonstrukci na počátku osmdesátých 

let minulého století prováděli. Konkrétně pak Josef Trefanec z Klenové a další tři Strážováci 

– Josef Šejba, Josef Chval a Josef Čermák. 

Plech s ručně tepaným textem jsme po pečlivé opravě makovice vložili zpět a přidali také 

naše poselství pro budoucí generace. Mimo samotného písemného vzkazu též fotografie sou-

časného vzhledu města, poslední číslo našeho zpravodaje a platné mince. Kdo ví, za jak 

dlouho budoucí Strážováci tuto schránku a její obsah objeví? Podobný vzkaz jsme umístili 

také do základů sochy sv. Jana Nepomuckého při rekonstrukci náměstí v roce 2011. 

Možná jste si všimli ještě další novinky. Na vrcholku věže se objevila zlacená korouhvička. 

Ta tam totiž podle historických fotografií na počátku dvacátého století bývala, ale pak 

nadobro zmizela. Nechali jsme tedy vyrobit její kopii a v sobotu 1. června jsme ji na vrcholek 

věže slavnostně umístili. Korouhvička nese letopočet výstavby objektu radnice v roce 1858. 

V následujících týdnech a měsících bude rekonstrukce radnice pokračovat výměnou krovové 

konstrukce a střešní krytiny. Během této etapy oprav bude ze střechy dočasně demontována 

požární siréna a bude tedy na nějaký čas nefunkční varovný systém. Pro ohlášení případ-

ného požáru je nutno využívat pouze tísňové linky (112 nebo 150). Členové výjezdové jed-

notky pak budou svoláváni operačním střediskem prostřednictvím mobilních telefonů. 

                                                                                                        Ing. Josef Rousek 

MILOSLAV VÍTOVEC Z BĚŠIN A MILAN MUNDL Z VRHAVČE  
PŘI PEČLIVÉM USAZOVÁNÍ OBNOVENÉ MAKOVICE 

NOVÍ OBČÁNCI V DOPROVODU SVÝCH RODIČŮ 



PÁR SLOV  K  VÝVOZU KO MUNÁLN ÍHO  ODPADU  

✓ Vývoz komunálního odpadu v letním období – pravidelný páteční svoz směsného ko-

munálního odpadu bude v červenci a v srpnu opět každý týden. První prázdninový vývoz 

bude i o svátku v pátek 5. července.  

✓ Ukládání bioodpadu – Upozorňujeme všechny spoluobčany, aby na mezideponii biood-

padu při silnici ze Strážova do Rovné ukládali pouze vymezený materiál. Větve na určené 

místo a na druhou hromadu pouze bioodpad – trávu, listí, ovoce a drobný bioodpad z do-

mácnosti. Nepatří sem stavební suť ani výkopová zemina. V žádném případě zde není 

možné ukládat nebezpečný a velkoobjemový odpad, který se vyváží bezplatně každý rok 

na jaře a na podzim. 

✓ Pořádek okolo kontejnerů na separovaný odpad – Opakovaně bychom Vás chtěli požá-

dat, abyste udržovali pořádek okolo kontejnerů! Plasty se v současné době vyvážejí každý 

týden do konce prázdnin ve čtvrtek v celém Strážově a ve Vitni. Kontejner na papír se 

vyváží na náměstí a u sokolovny ve Strážově vždy v sudý týden v úterý, u bytovek a v Kác-

linku jedenkrát za měsíc. Velký kontejner na plasty a kontejnery na sklo se vyváží dle 

objednání. Děkujeme Vám všem za udržování pořádku okolo kontejnerů, je to i vizitka nás 

všech! 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĚTI PŘEDVEDLY SVŮJ TALENT NA  ŠKOLNÍ AKADEMII 
V duchu kultury se nesl předposlední 

květnový podvečer ve strážovské so-

kolovně. Nechyběl zpěv, hudba, diva-

delní ani taneční vystoupení. Základní 

a mateřská škola Strážov společně  

s hudebním oborem si připravila 

pásmo představení. 

 „Celý rok jsme pracovali na naší 

školní akademii, kterou jsme připravo-

vali s heslem TO JSME MY. Bez po-

moci kantorů a píle dětí by tato akce 

nevznikla,“ řekla ředitelka školy Šárka 

Rašková. 

Mateřská škola otevřela akademii di-

vadelním představením Sněhurka  

a sedm trpaslíků, základní škola před-

vedla operetu Včelí medvídci, zahrála 

představení Dívčí válka a Mravenečci. 

Nechyběly ani individuální hudební 

ukázky žáků. K vidění byla také ta-

neční vystoupení mažoretky Emy 

Skořepové z 5. třídy.  

Martin a Hanka Kalivo-

dovi provázeli slovem di-

váky po celý podvečer. Na 

představení přišli nejen ro-

diče, prarodiče, příbuzní, 

ale i starosta Strážova Jo-

sef Rousek a strážovský 

farář Ryszard Potega. 

V sokolovně si mohli ná-

vštěvníci prohlédnout vý-

tvory dětí, jako umělecké 

fotografie, keramické oz-

doby i paličkované krajky, 

které jsou pro Strážov ty-

pické. 

Lucie Denková, bývalá 
žákyně ZŠ Strážov 

STRÁŽOVSKÁ ČERPACÍ STANICE  

NABÍZÍ ŠIROKÝ SORTIMENT  

KRMIV PRO PSY A KOČKY 

Nejžádanější balení psích granulí „Mazlíček standard“ - 18 kg  

je prodáváno za bezkonkurenční cenu 390 Kč. 

Oblíbené jsou také půlkilové „salámky“ za 35 Kč. 

 

UVADĚČSKÉ DUO  
MARTIN A HANKA  

KALIVODOVI 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SNĚHURKA A 7 TRPASLÍKŮ 

N A B Í D K A  P R O N Á J M U  N E B Y T O V Ý C H  P R O S T O R  

Město Strážov nabízí k pronájmu nebytové prostory  

v bývalém hospodářském pavilónu mateřské školy,  

které jsou vhodné pro drobnou výrobu, montážní práce  

nebo administrativní činnost. O bližších podmínkách  

se můžete informovat na radnici. 

 

 
 



 

  

1.  
 

 

Výstava v knihovně - Do 30. 8. 2019 si můžete v provozní době místní 

knihovny zhlédnout výstavu „Vzdělávání pro všechny. Odkaz J. A. Komenského“. Vý-

stava reprezentuje životní osudy Jana Amose Komenského, představuje Komenského 

díla i myšlenky. Výstava je zapůjčena z Národního pedagogického muzea a knihovny  

J. A. Komenského v Praze, které je zároveň autorem této výstavy. 

V hlavní roli seno - Místní knihovna ve Strážově se svými aktivitami při-

pojila v březnu 2019 k celostátní akci Březen – měsíc čtenářů 2019. Během tohoto mě-

síce připravila knihovna pro čtenáře i nečtenáře několik akcí. V Junior klubu si dívky 

vyráběly dekorativní slepičky ze sena. Pro děti a mládež od 6 do 15 let se uskutečnil 

Čtyřlístkový rok s mottem „Fifinka“. Pro všechny zájemce byla přichystána hra Hledání 

myších ocásků a výroba náramku z kamínků a korálků. Poslední týden v březnu 2019 

proběhl Den otevřených dveří Junior klubu, který byl spojen s tvořivým odpolednem 

pro všechny generace. Účastníci tohoto kreativního odpoledne si vytvořili zajíčka 

ze sena, symbol jara, 

který dokáže rozve-

selit každý veliko-

noční stůl. 

V dubnu se uskuteč-

nilo další hravé a tvo-

řivé odpoledne pro 

děti a mládež zamě-

řené na Velikonoce. 

Pro všechny zájemce 

byla připravena hra 

Foukání vajíček a vý-

tvarný workshop s ná-

zvem Vajíčko z poly-

styrenu s kytičkami. 

Jana Tremlová 

 
 

 

Stanislav Kalivoda (zástupce České pojišťovny ve Strážově) 

nabízí odborné konzultace každou středu odpoledne na MěÚ Strážov. 

Mimo jiné je zde možnost úhrady pojistného hotově i kartou. 

tel: 737 165 987, e-mail: stanislav.kalivoda@ceskapojistovna.cz 

NOVÉ PARCELY PRO VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMŮ  

Všech osm stavebních parcel, které město zainvestovalo v roce 2016 nad cestou k Rovné, 

bylo ihned prodáno, čtyři stavby jsou již obydleny a na dalších pozemcích rodinné domy 

postupně vyrůstají. Z velké části se lokalita stane domovem mladých rodin s malými dětmi. 

To byl také hlavní cíl celé akce – podpořit výstavbu a přeneseně zajistit i děti pro budoucnost 

zdejší školy. Proto se také nyní zastupitelstvo rozhodlo zahájit realizaci dalšího navazujícího 

projektu. Směrem dále k Rovné by mělo v budoucnu vzniknout okolo patnácti dalších sta-

vebních parcel. Samozřejmě je před námi ještě běh na dlouhou trať spočívající v adminis-

trativně náročném územním a stavebním řízení a následná výstavba všech inženýrských sítí.  

Předběžně předpokládáme, že zhruba za dva až tři roky by mohly být stavební parcely při-

praveny k výstavbě rodinných domů pro trvalé bydlení. Již nyní na radnici vedeme seznam 

zájemců o budoucí výstavbu. Uvažujete-li se ve Strážově usadit, neváhejte a přijďte se in-

formovat na bližší podrobnosti! 

 

OKÉNKO MÍSTNÍ KNIHOVNY  

NELA VEREŠOVÁ, ŠTĚPÁNKA KLÁTILOVÁ  
A JULIE DENKOVÁ SE SVÝMI VÝROBKY ZE SENA 

TRADICE VELIKONOČNÍ POMLÁZKY JE JEDNÍM Z KRÁSNÝCH ZVYKŮ, KTERÉ  
SE DODNES UDRŽUJÍ NA ČESKÉM VENKOVĚ. SNÍMEK, KTERÝ NÁM ZASLALA 
KATEŘINA BOHUSLAVOVÁ, ZACHYCUJE KOLEDNÍKY NA LUKAVICKÉ NÁVSI. 



UŽ VÍTE, KAM NA SV. VÁCLAVA? ZVEME VÁS DO VESELÍ! 
Přestože svatováclavský víkend je ještě daleko, přinášíme Vám na  

28. – 29. 9. 2019 tip na velmi zajímavou akci pro všechny gene-

race. Již čtvrtým rokem se v celém Plzeňském kraji pro veřejnost 

otevírají ateliéry regionálních umělců. V loňském roce se na  

61 míst a 135 vystavujících umělců přišlo podívat přes 8 000 ná-

vštěvníků. Akci pořádá plzeňská agentura Grafia a všechny vstupy 

do ateliérů jsou po celý víkend zdarma. 

Jeden krásný přírodní ateliér se otevírá také u nás v regionu, a my 

vás do něj zveme a přinášíme podrobnosti… 

Rodina Papežových je již řadu let pojem pro všechny zahradníky. 

Jan Papež s manželkou Jarkou jsou zakladatelé projektu Zahrady  

s duší a sami si takovou zahradu s duší tvoří kolem svého dřevěného 

ekologického domu, nedaleko zámku Veselí u Janovic. Možná ne 

všichni ale vědí, že Jarka se kromě zahradní tvorby od mládí věnuje 

výtvarnému umění – maluje olejem, akrylem, vyzná se v knihař-

ství, dělá výrobky z keramiky, květinové vazby atd. V jejich pří-

rodní zahradě, na níž stojí umělecká maringotka, stará stodola  

a 250 let starý dub, s výhledem na široké louky a Ostrý, našla její 

umělecká duše opravdový domov. 

Jarka se Víkendu otevřených ateliérů účastní každoročně od za-

ložení této akce. Ale teprve v letošním roce konečně může ná-

vštěvníky pozvat do své domácí tvůrčí dílny. A nejen ukázat, co 

umí, ale také ostatní naučit kus malířského kumštu – v rámci akce 

bude pro zájemce zdarma pořádat hodinový workshop s názvem Ta-

jemství akvarelu. 

Aby si návštěvníci sváteční odpoledne co nejvíce užili, hledala do svého 

otevřeného Ateliéru s duší uměleckého kumpána. A našla ho za humny Strážova… 

Pavla Lankusová ze Zahorčic se již několik let věnuje především dokumentární černobílé 

fotografii, s její tvorbou jste se mohli potkat také v našem občasníku. Vytvořila projekt Fo-

tografické dokumenty o nejstarších členech rodin a delší dobu také spolupracuje s Diakonií 

v Písku (Domov pro seniory), kde vznikla řada emotivních záběrů a kde poprvé vystavovala 

své fotografie ve velkých formátech. S Jarkou rychle našly společnou řeč. Zájem o tradice 

a poznávání historie určil i téma jejich společného zářijového víkendu, tj. „DĚDICTVÍ NA-

PŘÍČ GENERACEMI“. A tak návštěvníci Ateliéru s duší ve Veselí čp. 7 uvidí obrazy  

a další tvorbu Jarky doplněnou o Pavliny velkoformátové černobílé dokumentární snímky. 

Abyste si odnesli také něco na památku, je pro vás připraven fotokoutek ve stylu šerosvitu. 

Po skončení akce si budete moci svoji fotku zdarma stáhnout z internetové galerie. 

A ještě se chystá malé překvapení. Umění má mnoho tváří, a každá z nich touží sloužit 

lidem, a tak bude-li počasí přát, můžete si pod tím vysokánským starým dubem pro pobavení 

poslechnout housle Pavla Marcinka. 

Přijeďte si na sv. Václava potěšit svoji uměleckou duši do Veselí, určitě bude na co koukat! 

Ateliér s duší bude otevřen oba dva dny od 14 do 20 hodin. A chcete-li navštívit ateliérů 

více, inspirujte se na stránkách akce www.otevreneateliery.cz. 

MLADÍ TECHNICI ZABODOVALI NA KRAJSKÉ OLYMPIÁDĚ 

V prostorách Západočeské univerzity v Plzni se na počátku února letošního roku uskutečnila 

prezentace soutěžních prací a slavnostní předávání cen vítězům šestého ročníku soutěže 

Technická olympiáda Plzeňského kraje. Úspěšní řešitelé náročných technických projektů 

převzali ceny z rukou hejtmana Josefa Bernarda a rektora Západočeské univerzity v Plzni 

Doc. Dr. RNDr. Miroslava Holečka. Je nám ctí, že mezi oceněnými byli také tři mladí Strá-

žováci, studenti klatovského gymnázia. 

V kategorii studentů gymnázií v krajské kon-

kurenci zvítězil Marek Seltenhofer ze Strá-

žova, který na projektu spolupracoval se svým 

kamarádem Tomášem Čížkem. Společně tito 

žáci kvinty šestiletého gymnázia vytvořili pá-

sové vozítko na dálkové ovládání. Zdárně jej 

nejen zkonstruovali, ale také bravurně doká-

zali svoji práci obhájit před odbornou porotou. 

Úspěšní byli v této soutěži také další dva stu-

denti klatovského gymnázia, sourozenci Ri-

chard a David Váňovi ze Strážova. Ti v soutěži 

pracovali na projektu – Ovládání a stabilizace 

vrtulníku pomocí AVR chipu (ATmega328)  

a MPU-6050.  

Možná nám ve Strážově vyrůstají budoucí 

úspěšní konstruktéři leteckého či automobilo-

vého průmyslu.  

MAREK SELTENHOFER 
PŘI PREZENTACI PROJEKTU 

ÚSPĚŠNÁ BRATRSKÁ DVOJICE – DAVID A RICHARD VÁŇOVI 



O P Á L K A  P R Ý  N E N Í  T V R Z Í  A L E  H R A D E M  

Druhé pracovní slavnosti na hradě 

Opálka spojené s bohatým kulturním 

programem se uskutečnily v sobotu 

18. května 2019. Dopoledne věnovalo 

několik desítek přítomných dobrovol-

níků pomoci při záchraně hradu, kdy 

brigádníci pomáhali s čištěním okolí 

od náletových dřevin a prováděli další 

úklidové práce. Večer, který patřil zá-

bavě, odstartovala zajímavá přednáška 

historika Ing. Jana Anderleho o pivo-

varnictví se zaměřením na opálecký 

pivovar. Ne náhodou se povídání 

uskutečnilo přímo v původní varně 

zdejšího pivovaru. Poutavé bylo také 

následné vystoupení šermířů i finální 

ohňová show. K tanci a poslechu vy-

hrávala folkrocková kapela Zrcadla.  

Z Opálky nám také přišla zajímavá in-

formace. Na jaře letošního roku totiž 

byla provedena revize stavebně histo-

rického průzkumu, který opáleckou 

tvrz povyšuje na hrad. Hrad Opálka je 

také název neziskové organizace, 

která se pod vedením majitelky areálu Marcely Radlingerové snaží o záchranu této histo-

rické stavby. Jedním z prvních objevů, které se na Opálce podařilo zrealizovat, je nalezení 

historických sklepních chodeb. Dokonce nikdo z místních pamětníků o nich neměl ani tu-

šení. Po prvním průzkumu bylo konstatováno, že se pravděpodobně jedná o historické pi-

vovarské sklepy. 

OCENĚNÁ REG IONÁLNÍ  P OTRAV I NA  JE  OD  NÁS  
Regionální potravina je prestižní značkou, která je synonymem kvality 

a poctivosti místních výrobců. Letos se o tento titul v Plzeňském 

kraji ucházelo celkem 106 produktů, neboť soutěž si za deset let 

své existence vybudovala renomé a popularita výrobků s touto 

značkou stoupá. Odborná hodnotitelská komise v Plzeňském kraji 

vybírala nejlepší výrobky v každé z devíti kategorií. Jedním z ví-

tězů regionální potraviny se letos staly šnečí jatýrka od manželů 

Studničkových ze Strážova. O jejich úspěšném chovu šneků  

a výrobě šnečích specialit jsme již na stránkách našeho zpravodaje psali. Slavnostní vyhlá-

šení výsledků soutěže proběhne na Festivalu Regionálních potravin Plzeňského kraje v Pl-

zeňském Prazdroji v pátek 30. srpna 2019. Výrobci oceněných potravin nejen převezmou 

plakety a certifikáty, ale budou zde své výrobky prezentovat a prodávat. 

V E L M I  V Y D A Ř E N Á  P R E M I É R A  N O C I  K O S T E L Ů  

Noc kostelů je každo-

ročně pořádaná akce, 

která má umožnit ši-

roké veřejnosti ná-

vštěvu kostelů a kaplí. 

V letošním roce se 

tento celonárodní pro-

jekt uskutečnil v pátek 

24. května 2019 a po-

prvé se do něj zapojil 

také strážovský kostel. 

Zdejší farnost sesta-

vila velice poutavý 

program. Vše bylo  

o šesté hodině večerní 

odstartováno mší sva-

tou, následně pak se-

stry františkánky seznámily přítomné s historií svého řádu a poutavě vyprávěly také o své 

řeholní misijní činnosti v Estonsku. Milé povídání bylo doprovázeno spoustou krásných fo-

tografií z této pobaltské země. Poté vystoupila se svým hudebním vystoupením strážovská 

Schola sv. Jiří pod vedením sbormistryně Terezy Groesslové, DiS. a o historii místního kos-

tela zajímavě pohovořil Ing. Pavel Prošek. Na závěr pak byli všichni přítomní pozváni na 

prohlídku strážovské fary, kterou od konce loňského roku obývá Kongregace Sester Nepo-

skvrněného Početí Panny Marie III. řádu sv. Františka z Assisi. Bylo nám ctí na akci přivítat 

také Mons. Tomáše Holuba, biskupa plzeňského. 

POZVÁNKY NA LETNÍ AKCE 

6. 7. 2019 – TURNAJ V KUŽELKÁCH V ZAHORČICÍCH 

28. 7. 2019 - POUŤOVÁ MŠE NA OPÁLCE 

3. 8. 2019 - ZÁPADOČESKÁ HASIČSKÁ LIGA NA HASIČSKÉM CVIČIŠTI  

10. 8. 2019 – SKOTSKÉ HRY NA PROSTRASTVÍ PROTI KOUPALIŠTI 

10. 8. 2019 - ZÁBAVA MASH NA PARKETU VE VITNI 

17. 8. 2019 - ŽELEZNÝ HASIČ NA NÁMĚSTÍ 

18. 8. 2019 - MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA NA PARKETU VE VITNI 

 31. 8. 2019 - HASIČSKÁ SLAVNOST NA OPÁLCE  

28. 9. 2019 - SVATOVÁCLAVSKÁ KOŇSKÁ JÍZDA 

 

PŘIVÍTÁNÍ BISKUPA PLZEŇSKÉHO  
VE STRÁŽOVSKÉM KOSTELE 

VYSTOUPENÍ ŠERMÍŘSKÉ SKUPINY 



 
Činnost celé školy je velmi bohatá a pestrá. Po celý školní rok jsme se snažili o co nejlepší 

výsledky, zúčastňovali jsme se různých soutěží a aktivně jsme se zapojovali při plnění úkolů. 

M a t e ř s k á   š k o l a 

✓ Závěr školního roku v MŠ  

4. 5. 2019 - kulturní vystoupení dětí při vítání občánků  

15. 5. 2019 - besídka pro maminky s tvořivou dílničkou 

21. 6. 2019 - divadlo „Letadlo“ 

30. 5. 2019 - návštěva klatovských kasáren 

31. 5. 2019 - oslava MDD – dětské indoorové hřiště Cirkus v Klatovech 

5. 6. 2019 - školní výlet do Westernového parku v Plzni 

18. 6. 2019 - zábavné odpoledne s tatínky „Den otců“ 

✓ Informační schůzka s rodiči 

V MŠ se 6. 6. 2019 sešli rodiče budoucích školáků se svojí třídní učitelkou a ředitelkou 

školy. 

✓ Pasování předškoláků 

26. 6. 2019 - pasování předškoláků na školáky s panem Pohodou 

✓ Přerušení provozu v MŠ 

od 22. 7. do 9. 8. 2019 

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 „Pohádkový les“. 

ŠD má v době hlavních prázdnin přerušen provoz, k obnovení provozu dojde od začátku 

nového školního roku 2019/2020. 

Z á k l a d n í   š k o l a 

✓ Pythagoriáda 

V okresním kole matematické soutěže jsme v jednotlivých kategoriích obsadili 4. - 7. místo 

Monika Matásková, 17. - 23. místo Markéta Tomanová, 4. - 7. místo Lukáš Denk, 14. – 16. 

místo Eliška Huspeková, 21. místo Aleš Rendl. 

✓ Soutěž Mladý zahrádkář a floristická soutěž 

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

domostní soutěž s poznávačkou: 5. – 6. místo Natálie Jakubcová a Monika Matásková,  

 

STRÁŽOVÁCI  SE  ZÚČA STNIL I  B ITVY O ŽIŽKOV  

Veliké poděkování patří Lukáši Benešovi a Pavlu Wernerovi (Lukášův kamarád, stará se  

o fanouškovské aktivity Viktorie Žižkov), kteří uspořádali 19. 5. 2019 v Praze mezinárodní 

fotbalový turnaj pro holky a kluky ročník 2010. Na fotbalovém stadionu Viktorie Žižkov se 

tedy konal zbrusu nový turnaj „Bitva o Žižkov“. Rozlosování týmů turnaje provedlo trio 

bývalých „Viktoriánů“ a nejlepší současní fotbaloví trenéři Trpišovský, Houštecký, Köstl. 

Dorazilo celkem 13 týmů, kromě strážovské mladší přípravky a domácí FC Viktorie Žižkov 

např. FC Viktorie Plzeň, FC Teplice, FK Dukla Praha, SK Klatovy, ČSK Uherský Brod či 

Slovan Bratislava. Turnaj byl rozdělen na sobotní zábavnou a nedělní zápasovou část.  

V sobotu nás Lukáš provedl Prahou, užili jsme si druholigový zápas Viktorie Žižkov s Vla-

šimí, sehráli přípravný zápas s Holýšovem a večer poseděli u táboráku. Děti ani nemohly 

usnout, probíraly nové zážitky a těšily se na samotný turnaj. Ten začal v neděli v 9 hodin na 

hlavním stadionu FK Viktorie Žižkov. Během doprovodného programu si děti vyzkoušely 

kopat na terč, boxovat pod vedením nejlepšího českého boxera Zdeňka Chládka a malé gól-

many si vzal do parády bývalý gólman a dnes trenér Viktorie Žižkov Peter Bartalský. 

Naši malí fotbalisté vybojovali v osmičlenném týmu (hrálo se 5+1) 10. místo. V takto kva-

litně obsazeném turnaji zaslouží pochvalu za bojovnost a odhodlání nejen naše mladší pří-

pravka, ale i děti z SK Klatovy, které vybojovaly 12. místo. 

Chtěla bych poděkovat i rodičům, tvořícím fanouškovskou základnu, že si našli čas a obě-

tovali hlasivky, aby podpořili náš tým. Lukáši, ještě jednou moc děkujeme, že jsi našim 

dětem i nám, rodičům, připravil super víkend v Praze a krásné zážitky. Jsme na tebe pyšní, 

perfektně jsi vše zvládl. Díky. Už se těšíme na druhý ročník „Bitvy o Žižkov“. 
Mgr. Simona Presslová 

MALÍ FOTBALISTÉ SI PŘIVEZLI Z PRAHY NEZAPOMENUTELNÉ ZÁŽITKY  



ÚSPĚŠNÁ SEZÓNA NA FO TBALOVÉM TRÁVNÍKU  
Sportovní klub Kovodružstvo Strážov měl v jarní části soutěžního ročníku 2018/2019 zapo-

jena 3 družstva mládežnická a 1 družstvo mužů. Všechna družstva se účastnila soutěží or-

ganizovaných OFS Klatovy a to v kategoriích mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci 

a muži, kteří obsadili v konečné tabulce okresního přeboru nepostupové 2. místo za Soko-

lem Bolešiny.  Přestože v jarní části soutěžního ročníku se mužům dařilo a k zisku 58 mis-

trovských bodů nastříleli také nejvíce branek do sítí soupeřů – celkem 89, nestačilo to v cel-

kovém účtování na víc, než zdramatizování konce soutěže. Nejlepšími střelci celku byli Da-

vid Kološ s 23 a Tomáš Linkeš s 22 vstřelenými brankami. 

Našim přípravkám se po celou soutěž, v níž nastoupily k řadě turnajů, velice dobře dařilo  

a patřily vždy k těm nejlepším, což potvrdily také při účasti ve finálových turnajích obou 

kategorií, které se odehrály na hřištích Svatoboru Hrádek a SKP Okula Nýrsko začátkem 

června. Mladší žáci obsadili také po velmi dobrých výkonech celkové 4. místo, které potvr-

dili i v nadstavbové části soutěže. Nejvíce branek nadělili soupeřům Dominik Fikrle 18, 

Martin Kalivoda 15 a Lukáš Mayer 11 zásahů. 

Po skončení soutěžního ročníku nastává období příprav a do nového ročníku 2019/2020 

budeme přihlašovat stejné kategorie dětí i mužů. Následovat budou také jednání o změnách 

v kádru mužů o odchodech i příchodech nových tváří a změnách v kategoriích dětí většinou 

z věkových důvodů. Pro všechny mládežnické kategorie bychom rádi oslovili se žádostí  

o pomoc při zajištění tréninků i turnajů kohokoliv z příznivců a hlavně pak z řad dětí, kterým 

se chceme především věnovat s ohledem na budoucnost našeho klubu.  
Petr Presl, předseda SK Kovodružstvo Strážov 

 

 

2. místo Klára Denková. Floristická soutěž: 4. místo Julie Denková, 5. místo Markéta To-

manová. Na soutěž děvčata připravila paní vychovatelka Jitka Jiříková, které tímto děkujeme. 

✓ Soutěž „Zlatá srnčí trofej“ a „My a příroda“ 

Zdeněk Matásek z 5. třídy vybojoval 1. místo v kategorii dětí do 12 let.  

V kategorii dětí do 15 let získala Monika Matásková 1. místo, na 2. místě se umístila Mar-

kéta Tomanová a 3. skončil Aleš Potužák. 

Magdalena Hrachová ze 6. třídy zvítězila v kategorii C výtvarné soutěže – 1. místo. 

Aleš Potužák ze 7. třídy se umístil na 1. místě v kategorii D FOTO části soutěže a na  

3. místě v kategorii do 15 let. 

Všem gratulujeme a děkujeme vedoucí přírodovědného kroužku – M. Potužákové. 

✓ Výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí a mládeže“ 

V okresním kole jsme se umístili takto: kategorie ZŠ 3     2. místo Eliška Svítilová 

                                                                kategorie ZŠ 4     1. místo Nicoleta Dumitras 

                                                                                             2. místo Eliška Schwarzová 

Do krajského kola postoupila Nicoleta Dumitras, kde získala 3. místo a postoupila do re-

publikového kola. Blahopřejeme. 

✓ Sport 

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

umístili v kategorii B na 3. místě a na 4. místě v kategorii A.  

Zúčastnili jsme se turnajů ve volejbale a fotbale. 

„Hry bez hranic“ SRN - Lam 6. 6. 2019. Tímto čtvrtým setkáním mezinárodní projekt skon-

čil a my děkujeme paní místostarostce Nýrska Bc. Soně Hladíkové za organizaci a realizaci 

této akce. 

✓ Školní akademie 

23. 5. 2019 se konala školní akademie. Na naše děti a žáky se přišli podívat jejich rodiče  

i prarodiče. Jednotlivá vystoupení se vydařila. Škola děkuje za umožnění konání této akce 

v prostorách sokolovny a všem, kteří se podíleli na nácvicích a organizaci. 

✓ Poděkování 

Jelikož paní učitelka Mgr. Zdeňka Benešová odchází na zasloužený odpočinek, chceme jí 

tímto poděkovat za celoživotní pedagogickou práci. Naučila několik generací dětí „číst, 

psát, počítat…“ a nastudovala mnoho krásných divadelních představení. Přejeme jí hodně 

zdraví a štěstí do dalších let. 

✓ Těšíme se na prázdniny… 

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

soutěže. 28. 6. 2019 jsme se rozloučili s „našimi deváťáky“. Doufáme, že se jim bude v dal-

ším životě dařit a na strážovskou školu budou vzpomínat jen v dobrém. Děkuji všem za-

městnancům školy za odvedenou práci ve školním roce 2018/2019. 

Přeji Vám krásné léto a abychom se ve zdraví 2. září 2019 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 

ÚSPĚŠNÝ TÝM MLADŠÍCH ŽÁKŮ S TRENÉRSKOU DVOJICÍ 
BRONISLAV MAYER A DAVID HRACH  



S TR Á Ž O VŠ T Í  T U R I S T É  P O Z NÁ V A L I  Č ES K Ý  R Á J  

Oblíbené výlety strážovských turistů každý měsíc pravidelně přilákají několik desítek vy-

znavačů pěší turistiky. Nabídka výletů bývá pestrá, neboť turisté se vydávají do blízkého  

i vzdálenějšího okolí poznávat krásy malebného česko-bavorského pomezí. Jedenkrát ročně 

je navíc připraven třídenní výlet. Letos se Strážováci vydali do Českého ráje, kde obdivovali 

krajinu vyšperkovanou mnoha pískovcovými skalními útvary. Program zavedl téměř čtyři 

desítky účastníků také na rozhlednu Kozákov, do mučírny hradu Kost i do údolí řeky Jizery 

v okolí Malé Skály. Další výlet spojený s táborákem se připravuje na 27. července. Zván je 

každý, kdo má chuť se projít. Bližší informace o výletech se dozvíte ve vývěsní skříňce na 

autobusové zastávce případně na webových stránkách www.turiste-strazov.webnode.cz.  
 
 

PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ PRO MLADÉ CESTOVATELE   
Léto a prázdniny jsou časem výletů a cestování, proto jsme již potřetí 

připravili pro všechny naše malé čtenáře ve věku do patnácti let 

prázdninovou soutěž. Účast je velice jednoduchá, neboť stačí, 

když nám poštou pošlete klasický pohled z vašich výletů. Ne-

musí to být z druhého konce světa, stačí například z letního tá-

bora, z prázdninového pobytu u babičky či jednodenního výletu 

po Šumavě.  

Tři vylosovaní autoři pozdravů budou oceněni pěkným dárkem, 

všichni ostatní také dostanou malou pozornost. Uzávěrka soutěže je 

30. srpna 2019. Pohledy posílejte na adresu: Městský úřad Strážov, Strážov 71, 34021 Ja-

novice n. Úhl. a nezapomeňte uvést své jméno a adresu trvalého bydliště.  

❖ Letošní strážovské pivní slavnosti měly 

co do hudební produkce nejbohatší pro-

gram za celou svoji sedmiletou historii. 

Bohužel účastníkům a pořadatelům letos vůbec nepřálo počasí, neboť první květnový 

víkend byl mimořádně studený a deštivý. I tak si akci všichni příchozí náramně užili. 

❖ Účast voličů i výsledky voleb 

do Evropského parlamentu 

se i tentokrát ve Strážově ná-

padně podobaly celorepubli-

kovému průměru. K volebním 

urnám u nás přišlo 24,98 pro-

cent voličů. Nejvíce hlasů zís-

kalo tentokrát ve Strážově 

hnutí ANO 2011. Druhá skon-

čila Občanská demokratická 

strana a třetí pak Svoboda  

a přímá demokracie Tomio 

Okamury.   

❖ Tak jako každoročně, i letos 

se v březnu uskutečnila Opá-

lecká dáma. Soutěž má pro 

rok 2019 tyto šampiony: Lu-

káš Mayer mezi mladšími 

žáky, Dominik Makás mezi 

staršími žáky a celkově Pavel 

Rousek. 

❖ Nové odpočinkové místo bu-

dujeme na počátku letní se-

zóny při cestě ze Strážova do 

Lehoma. U nedávno obnove-

ného pramene bude umístěna stylová lavička s korytem na vodu. Veškerý dřevěný mo-

biliář vytvořil Ivan Rubeš z Neznašov. Nebudeme zde pravidelně sledovat jakost vody, 

avšak nyní odebraný vzorek ukázal, že se jedná o velmi kvalitní pitnou vodu. Věříme, 

že lavička s přírodním pramenem bude dobře sloužit turistům i lidem na procházkách  

a nestane se terčem vandalů či jiných nenechavců. 

❖ V sobotu 10. srpna 2019 budou mít všichni Strážováci unikátní příležitost zhlédnout 

skotské neboli horalské hry, které stejně jako kilt, skotské dudy a whisky patří ke 

kulturnímu dědictví Skotska. Klání těch nejlepších borců z celé republiky se uskuteční 

na prostranství naproti koupališti. Určitě neprohloupíte, když si uděláte čas a přijdete se 

podívat na zajímavou akci s ukázkami těžkoatletických disciplín. Muži v tradičních 

skotských sukních zde budou závodit například v hodu kládou, vrhu kamenem do dálky 

a mnoha dalších zajímavých disciplínách.  

SKUPINKA STRÁŽOVSKÝCH TURISTEK NA JEDNÉ  
Z VYHLÍDEK V PRACHOVSKÝCH SKALÁCH 

ANNA ŠKACHOVÁ ZE STRÁŽOVA 
VE VOLEBNÍ MÍSTNOSTI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V Š E S T R A N N Ě  Č I N N Ý  U Č I T E L  A N T O N Í N  J I Ř Í K  
 

Dne 5. dubna 2019 uplynulo 10 let od úmrtí legendy 

strážovského školství Antonína Jiříka. Ten se narodil  

9. ledna 1921 v č. p. 138, kde se po chalupě říká „u Luk-

šů“. Otec Karel byl jedním z posledních tkalců na Strá-

žovsku. Mladý Antonín po absolvování strážovské zá-

kladní školy navštěvoval v letech 1936–40 učitelský ústav 

ve Svatém Janu pod Skalou.  

V roce 1940 nastoupil strážovský rodák jako 

hospitant na místní obecné škole, což byla uči-

telská praxe bez nároku na finanční odměnu. 

Následně byl povýšen na učitelského prakti-

kanta. Ihned po skončení druhé světové 

války byl ustanoven řídícím učitelem 

v Petrovicích u Janovic a následně v Bys-

třici u Nýrska. Po absolvování základní 

vojenské služby působil krátce na škole 

v Hadravě, odkud se v roce 1946 přesunul do 

Krotějova. Tam v místní škole spolu s man-

želkou Miroslavou po dlouhou dobu také 

bydleli. V jednotřídce zde vychoval mnoho 

generací žáků z Krotějova, Hájku, Splže i Di-

višovic. V této malé škole působil až do 60. let 

20. století, kdy byl její provoz ukončen. Antonín 

Jiřík ještě pak učil ve Strážově, odkud odešel 

v roce 1981 do důchodu.  

Antonín Jiřík měl až neskutečně vše-

stranné zájmy. V mládí hrával aktivně 

fotbal a cvičil v Sokole. Po celý život 

pak působil v mnoha místních spol-

cích – včelařský, myslivecký, chova-

telský i zahrádkářský. S nadšením se 

zajímal o historii Strážova, fotografo-

val a rád o starých časech vyprávěl.  

Zkrátka a dobře – byl učitelem na 

správném místě, neboť dokázal žáky 

svým povídáním zaujmout a na-

dchnout pro dobrou věc. 

ANTONÍN JIŘÍK PŘI SETKÁNÍ ŽÁKŮ 
MÍSTNÍ ŠKOLY V ROCE 2008 



 

Přílišné požehnání. Ve Strážově u Klatov porodila v těchto dnech manželka děl-

níka Václava Ježka tři zdravé klučíky. Jelikož „šťastní“ manželé měli již před tímto 

nadělením devět živých dětí, vzrostl počet tento na plný tucet. To je na rodinu 

prostého dělníka ovšem více než dost. Tamní farář dp. Vasilko obrátil se telegra-

ficky k císaři, aby přijal kmotrovství novorozených trojčat.  

Jihočeské listy – 19. listopadu 1902 

Pozn.: Všichni tři chlapci však bohužel jen pár dnů po narození zemřeli. 

 

 

Strážovské zemědělské družstvo bylo v sedmdesátých letech minulého století podnikem, 

který zaměstnával přes 200 stálých pracovníků. Družstvo v té době hospodařilo na téměř  

1 900 hektarech zemědělské půdy s převahou polí. Na archivním snímku pořízeném okolo 

roku 1970 jsou čtyři pracovníci JZD Strážov – Karel Taušer ze Zahorčic, Jaroslav Koutník 

z Božtěšic, Jiří Fremut z Mladotic a Jaroslav Toman z Lukavice. 
 

 

K A P L E  N E J S V Ě T Ě J Š Í  T R O J I C E  V  L U K A V I C I  

Původní lukavická kaplička stá-

vala odpradávna nahoře na ná-

vsi, nad současným kuželníkem. 

Na místě té nynější kaple býval 

dřevěný domek č. p. 16. Před 

druhou světovou válkou bylo 

Františku Jandovi, majiteli dom-

ku poskytnuto místo na stavbu 

nové usedlosti na obecním po-

zemku nad rybníkem. Starý do-

mek na návsi byl rozbořen, na 

jeho místě byla postavena nová 

kaple a okolí pěkně upraveno.  

Kaple byla pravděpodobně do-

končena již někdy kolem roku 

1942. Avšak vysvěcena byla až 

po druhé světové válce.  Kon-

krétně to bylo dne 23. květ- 

na 1948 na svátek Svaté Trojice, 

jíž je kaple zasvěcena. 

Průčelí kaple je pět metrů vy-

soké a dominuje mu trojúhelní-

kový štít s oplechovanou věží. 

Oltář dle zápisů z farní kroniky 

zhotovilo chrámové družstvo 

v Pelhřimově. Obrazy Nejsv. 

Trojice, sv. Václava a sv. Lud-

mily nama-

loval na ple- 

chu místní akademický malíř Václav Soušek, rodák z nedalekého 

Javoříčka. 

O tom, jak probíhalo slavnostní vysvěcení kaple krásně pojednává 

stať ve farské kronice. V jednu hodinu odpoledne vyšel prý z kos-

tela ve Strážově průvod s hudbou a družičkami. Než došel průvod 

do Lukavice, čítal již údajně na šest stovek osob. Tam uvítal hosty 

zástupce předsedy MNV Jaroslav Toman z č. p. 3. Nato předná-

šely družičky básně a kapli na závěr slavnostně posvětil strážovský 

farář Ferdinand Kalivoda. Slavnost se i díky pěknému počasí velice 

vydařila. Po celé odpoledne hrála na návsi hudba a večer pak byla 

v místním hostinci taneční zábava.  

Každoročně se dodnes v Lukavici na Slavnost Nejsvětější Trojice, která 

připadá na první neděli po Letnicích, pořádá poutní mše svatá. 
ZAMĚSTNANCI PŘED DÍLNOU JEDNOTNÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA 

SOUČASNÁ PODOBA LUKAVICKÉ KAPLIČKY 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Liturgick%C3%A1_slavnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na konci školního roku přinášíme již tradičně v mimořádné příloze našeho zpravodaje 

literární práce žáků místní základní školy. Paní učitelka českého jazyka Mgr. Hana Ulry-

chová vybrala tentokrát pět slohových prací žáků druhého stupně.  
 

Na cizí planetě (líčení) 
Natálie Jakubcová – 8. třída  

Cizí planeta. Planeta, na které ráno slunce probudí svými odrazy světla z úsměvu tisíce  

a miliony šťastných zvířat a starých i mladších, ba i úplně nejmladších stromů. Planeta, kde 

člověk svými hloupými a neuváženými skutky nezasáhl a nikdy nezasáhne. Místo, kde král 

je vysoký, starý a přesto stále usměvavý jasan. Voda v řece zpívá hlasitou písničku lesu, 

malé pramínky rozpustile dovádí a hrají na honěnou s oblázky. Pak přijde velká matka vlna 

a všechny je zažene spát po vydatném obědě z prachu a písku. Starý ubručený kámen už 

nervózní ze skotačivé vody, vyčkává, až se voda z hor odežene do zeleného údolí. Kousek 

dál je mýtina, v noci tichá, jako by byla němá. Jen co ale slunce její líčka zahřeje, překypuje 

životem. Mláďata snad všech lesních zvířátek tady jako by našla společnou řeč. Mýtina je 

místo, kde mír drží žezlo a zlaté jablko. Tady ruku v ruce liška s myškou jako nejlepší přá-

telé. Štěstí odsud překypuje a jasnému slunci kouzlí na tváři mnohem větší úsměv. O další 

kus dál, kde je ticho a klid mají stromy svou vlastní zemi. Velké stromy s větvemi hustými 

jako noc zabraňují slunci projít, nebo poslat nebeskou poštou aspoň trošku světla. To ale 

neznamená, že život tady je horší. Malé stromečky se pilně každý den v lesní škole učí 

melodii písně, kterou jejich otcové, matky, babičky i dědové, strýcové a celé velké rodiny  

o stovkách členů zpívají již tisíce let společně s nesmrtelným větrem. Ptáci jim zpívají tichý 

podklad k jejich písni. V tom se slunce přehoupne přes polovinu nebe, rozhání malé bílé 

beránky, ale i jejich našedlé tatínky. Vmžiku malé kapky deště jako slzy děťátka, co hledá 

maminku, se spustily na zelenou zem. Zvířata nadšená z nadílky chladného deště a mláďata 

opět dovádí. Kapky vzbudily dokonce i malé pramínky v říčce a ty opět hledají své kama-

rády oblázky a začínají novou hru. Déšť ustál. Děťátko našlo svou maminku, stejně jako 

malé kapičky svůj pramen. Všechny lesní maminky teď svolávají děti na večeři. Srnky 

zpátky na mýtinu na šťavnatou trávu, myšky na červené brusinky... Už i říčka je zase klidná 

a ptáčci zpívají poslední sloku. I stromy už teď klimbají únavou z celodenního zpěvu. 

Všichni už uloženi ke spánku, čekají na poslední opozdilce a nedočkavě vyhlíží sovu, která 

jim i sluníčku řekne, jako každý den pohádku o lese. Pak už jen popřeje dobrou noc a zmizí 

ve tmách hustých jako noc sama. Les usíná a vítá sen o dalším dni plném učení poznávání 

nových věcí. Nakonec i sova usedá a usínají úplně všichni. To je den na planetě MÁ.   
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Podzimní alej (líčení)               
Aleš Potužák – 7. třída 

Rozkvetlá letní alej rázem přešla do podzimní krajiny. 

Sedím na lavičce a koukám na nebe. Slunce si hraje  

s deštivými mraky a poslední listí poletuje rázem k 

zemi. Kapky z tmavé oblohy se předhánějí, která 

dopadne na zem. Lidé už odešli. Jsem tu jen já  

a zamračená příroda. 

Ležím v nádherné knížce a čtu. Čtu o lese, údolí, stráni, kde 

ptáčci dozpívali poslední verše svých symfonií. Kde je všechen ten 

život? Kde jsou ty veselé sluneční dny? 

Déšť už přeběhl v první sníh, slunce se jen chladně mračilo a já jen 

cítil chladný sníh na tvářích. Na oknech se začaly objevovat první 

malby paní Zimy, která už vyhnala ten pochmurný podzim. 

 

Život řeky (líčení) 
Monika Matásková – 8. třída  

Řeka začíná jako docela malý pramínek. Vyvěrá ze země a dělá první opatrné krůčky po 

hlíně a mechu. Seznamuje se se stromy, květinami a listím. Postupně je pramínek větší  

a větší, až je z něj pramen. Pospíchá do velké řeky. Nic ho nezastaví, ba ani velké překážky. 

Oběhne je a chvátá dál. Pak se dostane do řeky. Buď líně plyne v údolí, anebo hopsá po 

kamenech v horách. Pozná pořádný kus světa. Cestuje Prahou, Plzní. Povídá si s rybami  

a češe řasy. Nese těžké lodě i lehké pramice. Odpovídá na vodácké „Ahój“. Nemá rád 

bouřku. Vždy se rozzuří a neví, kdy 

přestat. Když je klidný, potichu si šeptá 

s okolím. Podplavává mosty a pře- 

skakuje spadlé stromy. Pak dopluje až 

do moře. Posolí ho jako brambory. 

Olizuje skály a rozbíjí je. Kreslí do 

písku a odnáší si ho s sebou. Vypravuje, 

co všechno zažil a poslouchá co se 

přihodilo ostatním. Odpovídá sluníčku 

na jeho svit, který se od něj odráží.  

V bouři se houpe ze strany na stranu, až 

je mu z toho špatně. Jak krásné to bylo 

v mechových peřinách. Na severu 

pramínek vozí tučňáky. Musí mít sílu, 

aby je unesl. Rozveseluje delfíny. Nad 

ním se vznášejí racci. Štěbetají na něj, 

ať si s nimi jde hrát. On ale cestuje jen 

na zemi. Od drobného pramínku do 

velkého moře. 

Tajemství tmy (líčení) 
Markéta Tomanová – 8. třída 

Tma. Zkouším ji rozkoukat, abych 

viděla alespoň obrysy. Vzpomí-

nám, jak jsme byli ve stříbr-

ných dolech v Kutné Hoře. 

Paní průvodkyně zhasla 

všechna světla a nebylo 

vidět nic, ale naprosto 

vůbec nic. Tahle tma 

byla jiná. V téhle tmě 

jsem dokázala rozpo-

znat některé okraje nábytku. Tma je 

královna noci. Tma je kouzelnice. Ve tmě si dokážu vymýšlet všelijaké příběhy, dokud ne-

upadnu do říše snů. Ve tmě mám nutkání zavrtat se pod peřinou a použít ji jako ochrannou 

zeď. Opevnění proti veškeré havěti a všem vrahům. Vím, že je to jenom peřina a určitě by 

mě nezachránila, ale v této tajemné noci ji vnímám jako štít, jako zbraň. V létě není tma tak 

temná jako v zimě. V létě většinou svítí hvězdy a je jasná obloha. Hvězdy, které se spojují 

do skupin a vytvářejí souhvězdí. Připomínají mi roztleskávačky nebo mažoretky, které mají 

svoje vystoupením před zápasem. Před zápasem mezi mnou a všemi sny. Zato v zimě na 

hvězdy nevidím. Buď za to mohou mraky, které oblečou nebe do svého chmurně tmavého 

pláště, nebo zase sníh obleče okna do jasně bílé. A to je ta pravá tma na přemýšlení. V téhle 

tmě si moje myšlenky tak krásně hrají. Nejdříve napíší scénář, pak mají všelijaké zkoušky 

a nakonec premiéra. Premiéra v podobě snu. Příběh krásný třeba o budoucnosti, nebo nao-

pak zlý sen. Po probuzení z „noční můry’’ mám chuť rozsvítit lampičku a uklidnit se nad 

pár řádky z nové knížky. Tohle ale nemohu udělat. Vždyť přece mohu nechat své myšlenky 

vymýšlet nový příběh. Tentokrát hezčí příběh. A ta tma? Co je vlastně tma? Pro každého 

asi něco trochu jiného. Pro někoho může být stresující, pro někoho krásná. Ale pro všechny 

je to chvíle klidu a ticha. Tma má svoje tajemství. Tma je prostě nádherná. 

Léto (líčení)  
Hana Kalivodová – 7. třída 

Miluju léto. Všechno působí tak uspořádaně  

a klidně. Slunce vysílá své paprsky, aby 

rozzářily vše, co jim přijde do cesty. V lese 

hučí spokojený potůček a voda utíká přes 

kameny, které jí stojí v cestě, omývá 

břehy, aby nebyly tolik od bláta a odnáší 

si ho s sebou. Stromy to všechno pozorují  

a libují si jak si ta voda utíká hlava nehlava. 

Nerovnoměrně se pohupují do tempa 

lehkého vánku.   

Ten les i voda pamatují něco, co my si ani představit 

nedokážeme. Taky bych chtěla umět zbytečné věci neřešit a užívat si toho, co je teď. 


