
V KÁCLINKU SE BUDE JIŽ BRZY STAVĚT NOVÝ MOST 

Už mnoho let volají majitelé 

nemovitostí při Strážov-

ském potoce po novém mo-

stu. Ten stávající je totiž 

díky své konstrukci se stře-

dovým pilířem při každé 

větší vodě překážkou v toku 

a ohrožuje rodinné domy 

stojící v této lokalitě. Vede-

ní města již od povodní 

v roce 2002 opakovaně žá-

dalo majitele mostu, což je 

Plzeňský kraj, o realizaci 

výstavby nového přemostě-

ní vodního toku odpovída-

jící jeho povodňové kapacitě. Nyní se snad blýská na lepší časy, neboť vedení kraje po 

našich dalších naléhavých intervencích rozhodlo, že akci zařadí do svého investičního 

plánu na rok 2022. V nejbližších měsících proběhne výběrové řízení na dodavatele akce, 

přičemž vlastní stavba by měla být realizována v letních měsících letošního roku. 

Průtočný profil mostu by měl být zvětšen zhruba o padesát procent. Vše bude realizováno 

v režii Správy a údržby silnic Plzeňského kraje. Všichni věříme, že to dobře dopadne  

a veliké povodňové trápení Strážova se stane minulostí. Samozřejmě se však musíme 

smířit s tím, že stavba určitým způsobem omezí a zkomplikuje dopravu v této části 

našeho města. O přesných časových parametrech stavby budeme informovat v příštím 

čísle našeho zpravodaje a také na webových stránkách města. 

Nejedná se o jedinou plánovanou akci v této lokalitě. Ve spolupráci se Správou a údržbou 

silnic Plzeňského kraje připravujeme též projekt na rozšíření nedaleké problematické 

křižovatky pod bytovkou, avšak zde zatím nemáme vydané pravomocné stavební 

povolení, proto s realizací této akce musíme ještě chvilku vyčkat.  
 

 

GRATULACE JUBILANTŮM POUZE KORESPONDENČNĚ  

Rada města projednala na své listopadové schůzi způsob odměňování jubilantů. Dle platné  

a dříve schválené praxe je při výročí narození 70, 75, 80, 85, 90 a následně každý rok 

poskytována poukázka na nákup v místním obchodě ve výši 500 Kč. Rada na základě 

doporučení občanské komise a vzhledem k dlouhodobě špatné epidemiologické situaci 

rozhodla, že od 1. 1. 2022 nebude dar předáván osobně, ale doručován do poštovní schránky. 

Z výše uvedeného důvodu byla k 31. 12. 2021 zároveň ukončena činnost občanské komise. 
 

 

 
 

 

PARCELY JSOU VYBRANÉ A ZÁJEMCI ZAČNOU STAVĚT  

Jednou z investičně nejnáročnějších stavebních akcí poslední doby bylo vybudování tech-

nické infrastruktury pro nové stavební parcely nad cestou k Rovné. Většina stavebních 

prací byla realizována v průběhu roku 2021, přičemž na akci se podílely zejména dvě 

regionální firmy – klatovský VAK SERVIS s.r.o. a nýrské LS stavby s.r.o. Náklady na 

vybudování veškerých inženýrských sítí (komunikace, kanalizace, vodovod, elektřina, 

plyn, telefonní rozvody a veřejné osvětlení) se vyšplhaly na více než 23 mil. korun. 

V souvislosti s realizací této akce se ještě jednou omlouváme občanům Rovné, neboť 

stavba na určitý čas zkomplikovala přístup do Strážova. Moc děkujeme za trpělivost  

a pochopení. 

Po celou dobu jsme vedli pořadník zájemců o nové stavební parcely. Podle tohoto 

pořadníku si po dokončení jednotliví zájemci své pozemky pro budoucí výstavbu 

rodinných domů vybírali. Zájem o výstavbu byl zpočátku obrovský. Pak jej malinko 

přibrzdila nepříznivá prognóza vývoje cen stavebních materiálů i překotný nárůst úroků 

z hypoték, přesto však již nyní třináct parcel našlo své budoucí stavebníky. Dvě parcely 

jsou ještě volné a čekají na své nové majitele. Kromě několika Strážováků projevili  

o stavbu rodinných domů zájem také lidé z okolí (z Janovic, Dešenic, Klatov i Sušice). 

Pozitivní je také to, že průměrný věk těchto budoucích obyvatel Strážova je jen něco málo 

přes 35 let a že život na Strážovsku tak obohatí patnáct vesměs mladých rodin. 
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Na otázku z minulého kola soutěže 

odpovědělo správně sedm čtenářů. 

Uvedená nemovitost stojí ve Strá-

žově, má čp. 30, bývala to Feiglova 

koželužna a dnes je v majetku rodiny 

Čermákovy. Ze správných odpovědí 

byl vylosován výherce – Radek 

Toman z Vitně, který si může na 

radnici vyzvednout slíbenou od-

měnu. Máte-li chuť se zúčastnit 

dalšího kola soutěže, stačí vyplněný 

kupón vhodit do konce února do 

schránky v průjezdu radnice.  
 

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

SOUTĚŽNÍ KUPÓN  (OBČASNÍK Č. 94) 
 

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

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

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

VELMI MILOU ZDRAVICI 
PŘEDNESL EMERITNÍ 

PLZEŇSKÝ BISKUP MONS. 
FRANTIŠEK RADKOVSKÝ 

S PÁSMEM VÁNOČNÍCH PÍSNÍ VYSTOUPIL 
ŽIHELSKÝ PĚVECKÝ SMÍŠENÝ SBOR 

CELÝ AREÁL BYL NÁDHERNĚ VYZDOBEN 

V INTERIÉRU KAPLE BYL 
K VIDĚNÍ BETLÉM V ŽIVOTNÍ 

VELIKOSTI 



 

❖ Strážovský lyžař Tomáš Kali-

voda zaznamenal další skvělý 

úspěch. Na Akademickém mi-

strovství České republiky v běhu na lyžích, které se uskutečnilo v polovině ledna  

v Novém Městě na Moravě, získal dvě zlaté medaile a stal se dvojnásobným 

akademickým mistrem České republiky. Své soupeře naprosto deklasoval v závodě 

volnou i klasickou technikou. Úžasným výkonem se nominoval na Zimní světovou 

univerziádu, která se měla uskutečnit ve švýcarském Lucernu. Tato akce byla však 

bohužel z důvodu aktuální koronavirové situace zrušena. 

❖ Na základě rozhodnutí rady města bude strážovské koupaliště v roce 2022 

provozovat stejně jako loni Eduard Bastl. Na novinky se mohou těšit i návštěvníci 

koupaliště. V zimních měsících došlo k demolici starého, dosluhujícího pódia a na 

jeho místě by mělo během jara vzniknout rozšířené venkovní posezení.  

❖ Samota Pohádka nechvalně spojená s doživotně odsouzeným vrahem Ivanem 

Roubalem v posledních měsících zaznamenává neskutečné nájezdy senzacechtivých 

návštěvníků. Ke všemu tomu „humbuku“ přispěla třídílná televizní minisérie Případ 

Roubal a nedávno vydaná kniha Samota Christlhof. Některé internetové servery 

zabývající se paranormálními jevy pak dokonce Pohádku zařazují mezi nejděsivější 

místa na zemi. Logicky tak tato lokalita přitahuje všechny, kteří zde očekávají něco 

mimořádného a nadpřirozeného. Vlivem této mediální kampaně se pak jednoduše 

stane, že v hluboké noci přicházejí do Němčic vystrašení a promrzlí zbloudilci, kteří 

chtěli v šumavských lesích zažít nějaké dobrodružství, avšak vše se jim vymklo 

z rukou a chvilkami bojovali o holý život. Nebo snad na Pohádce opravdu straší? 

❖ Pravidelní diváci televizní zábavné gastronomické show Prostřeno! jistě zazname-

nali, že jeden z lednových dílů pořadu se natáčel ve Strážově. Ostatní čtyři soutěžící  

u nás v Pošumaví přivítal a dobře pohostil sedmadvacetiletý Marek Vošmera. Jako své 

menu si na doporučení přítelkyně Zuzany Štěpánové vybral lososové rolky, cibulačku, 

hovězí po burgundsku a tvarohové noky. Na vítězství to sice nestačilo, přesto v součtu 

bodů soutěžící ze Strážova obsadil hezké druhé místo. 

❖ Strážovská základní škola plánuje pro letošní prázdniny uspořádat příměstský tábor. 

Bude se jednat o tradiční docházkovou týdenní akci pro děti a mládež nabízející 

volnočasový program. Sledujte webové stránky školy, kde se již brzy objeví bližší 

podrobnosti. 
 

 

 

 
 

Stanislav Kalivoda nabízí odborné konzultace  
každou středu odpoledne na MěÚ Strážov.  

tel: 737 165  987 

e-mail: stanislav.kalivoda@generaliceska.cz 
 

Vážení spoluobčané! 

Přelom roku bývá vždy obdobím rekapitulací  

a prostoru ohlédnout se zpět. Rok 2021 toho 

z mého pohledu bohužel nepřinesl příliš dobrého. Nechme tedy pro tentokrát nostalgie  

a pojďme se podívat dopředu, vždyť plány a záměry jsou tím, co nám všem dodává energii 

a nabíjí novým elánem. Posaďme se teď společně na lavičku na strážovské vyhlídce, 

rozhlédněme se po našem krásném Strážovsku a podívejme se na to, co nás v letošním roce 

čeká. 

Při pohledu napravo nás zcela jistě upoutá dominanta opáleckého hradu. Po nádvoří tam 

právě pobíhá paní majitelka plná elánu a nadšení. Také pro rok 2022 plánuje mnoho 

zajímavých akcí, a navíc by ráda opět o kousek posunula rekonstrukci vlastního objektu 

hradu. Vzhledem k podpoře dobrovolníků z řad občanů Opálky i dalších nadšenců je více 

než pravděpodobné, že se jí to podaří. 

Dominantou celého širokého kraje je strážovský kostel svatého Jiří. Jeho věž by měla být 

v průběhu letních měsíců opásána lešením. Farnosti se totiž podařilo získat nemalé 

dotační prostředky na celkovou opravu věže. Finančně se budou podílet také církev  

a město, přičemž dobrovolnými dary přispívají také farníci. Bude tím zakončeno několika-

leté úsilí ve snaze o postupnou opravu exteriéru této památky. Vše bylo započato v roce 

2014 novou střechou a následně byla opravena fasáda lodi a presbytáře. 

Tam dole v údolí pod kostelem pak protéká Strážovský potok. Malá říčka, která se však při 

prudkých deštích dokáže pěkně rozparádit. A každé velké vodě pak v cestě stojí most, po 

jehož výměně již mnoho let voláme. Vše nasvědčuje tomu, že i v tomto směru bude rok 

2022 příznivý a naše volání bude vyslyšeno, starý most zbourán a postaven zbrusu nový. 

Podíváme-li se více do dáli, tak ta nevelká osada pod svahy Plošiny je Viteň. Mají tam 

sbor dobrovolných hasičů a s nadšením se věnují mládeži. V letošním roce je pak čeká 

milá povinnost, vybrat a koupit nový hasičský vůz, na který přispěje kromě města  

i Plzeňský kraj a Ministerstvo vnitra ČR. Snad bude dobře sloužit a nahradí téměř 

pětatřicet let starou Avii. 

A přímo pod námi na svahu Vinného vrchu pak vidíme nové stavební parcely, kde brzy 

najde domov patnáct mladých rodin. Pevně věříme, že se jim bude ve Strážově líbit  

a stanou se z nich praví Strážováci – lidé, kteří jsou hrdí na svůj domov. 

Pohlédneme-li dále, tak na obzoru je několik malých vesniček – třeba České Hamry  

a Horní Němčice – i tam však bydlí lidé a město se dlouhodobě snaží jim ten život alespoň 

trochu ulehčit. Proto jsme se na základě usnesení zastupitelstva rozhodli vyasfaltovat dvě 

komunikace vedoucí k nemovitostem, kde trvale žijí naši spoluobčané.  

Vlastně při pohledu ze strážovské vyhlídky máme jako na dlani celý náš správní obvod. 

Velice si vážím toho, že zde působí patnáct spolků. V jejich čele jsou lidé, kteří se rádi 

sdružují a je jim navzájem spolu dobře. Snad bude v tomto směru letošní rok přívětivější  

a dovolí jim uspořádat tradiční akce, na které se všichni těší a jsou oblíbeným místem 

setkávání lidí všech generací. 

Vážení Strážováci, moc vám všem přeji, aby se nám i v roce 2022 spolu dobře žilo a aby 

radost a sousedská pospolitost převážila nad malichernými spory a nesváry. Hlavně pevné 

zdraví vám přeji! 

                                                                                                        Ing. Josef Rousek 

mailto:stanislav.kalivoda@generaliceska.cz


NOVÝ KONVEKTOMAT – NEPOSTRADATELNÁ 
SOUČÁST KAŽDÉHO MODERNÍHO 

GASTROPROVOZU 

TERMÍNY SVOZŮ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

Stejně jako v loňském roce i pro letošek bude realizována rozdílná frekvence vývozu 

malých (120 litrových) a velkých (240 litrových) popelnic. Termíny svozů po celý rok 

2022 jsou uvedeny v následujícím přehledu.  

Termíny svozů popelnic o objemu 120 litrů: 7. ledna, 14. ledna, 21. ledna, 28. ledna,  

4. února, 11. února, 18. února, 25. února, 4. března, 11. března, 18. března, 25. března,  

8. dubna, 22. dubna, 6. května, 20. května, 3. června, 17. června, 1. července, 8. července, 

15. července, 22. července, 29. července, 5. srpna, 12. srpna, 19. srpna, 26. srpna, 9. září, 

23. září, 7. října, 14. října, 21. října, 28. října, 4. listopadu, 11. listopadu, 18. listopadu,  

25. listopadu, 2. prosince, 9. prosince, 16. prosince, 23. prosince a 30. prosince.  

Termíny svozů popelnic o objemu 240 litrů: 14. ledna, 28. ledna, 11. února, 25. února, 

11. března, 25. března, 8. dubna, 22. dubna, 6. května, 20. května, 3. června, 17. června,  

1. července, 15. července, 29. července, 12. srpna, 26. srpna, 9. září, 23. září, 7. října,  

21. října, 4. listopadu, 18. listopadu, 2. prosince, 16. prosince a 30. prosince.  
 

 

 

M O D E R N Í  V Y B A V E N Í  P R O  Š K O L N Í  K U C H Y N I  

Základní škola a mateřská škola 

Strážov byla úspěšná se svojí 

dotační žádostí na modernizaci 

vybavení školní kuchyně. Projekt 

byl schválen k financování 

v rámci realizace strategie Místní 

akční skupiny Ekoregion Úhlava 

z Programu rozvoje venkova ČR. 

V září loňského roku proběhlo 

výběrové řízení na dodavatele 

vybavení, přičemž nejvýhodnější 

byla nabídka společnosti Gastro-

servis K+K z Příchovic. Na 

sklonku roku pak bylo nakou-

peno veškeré vybavení, tj. prů-

chozí myčka nádobí, elektrická 

pánev, elektrický varný kotel, 

konvektomat a stoly se židlemi 

do školní jídelny. Celkové 

náklady projektu se pohybovaly 

okolo 1,2 mil. korun, přičemž  

80 % pokryjí dotační prostředky. 

Ze stejného dotačního programu 

pak město získalo podporu na nákup nových stolů a židlí pro hasičské klubovny. Tento 

nábytek se již vyrábí v truhlářství Vladimíra Rendla v Lukavici. 

DO VEDENÍ ŠKOLY BYL DOČASNĚ JMENOVÁN ČLEN RADY 

Od počátku ledna byl do funkce 

statutárního zástupce ředitele Základní 

školy a mateřské školy Strážov, 

příspěvkové organizace, jmenován člen 

rady města Pavel Prošek. Ten bude do 

ustanovení nového ředitele školy, který 

vzejde z vyhlášeného konkursního 

řízení, oficiálně zajišťovat veškeré 

úkony spojené s formálním vedením 

školy. Jmenování předcházela diskuze 

s pedagogickými pracovníky školy, kteří 

taktéž přislíbili pomoc v této nelehké 

situaci. Podatelna pro veškerý písemný 

styk se školou byla z výše uvedeného 

důvodu dočasně přemístěna na městský 

úřad.  

Na své lednové schůzi pak rada města rozhodla o vyhlášení konkursního řízení na obsazení 

vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové 

organizace. Písemné přihlášky do konkursu mohou zájemci podávat do 3. března 2022. Poté se 

sejde osmičlenná komise složená ze zástupců města, školské rady, pedagogů, krajského úřadu  

a České školní inspekce. Ta bude následně rozhodovat o tom, který z přihlášených uchazečů 

nejlépe splňuje předpoklady pro výkon funkce ředitele místního školského zařízení. 
 

 

HASIČI ZÍSKALI VÝZNAMNOU PODPORU NA VYBAVENÍ  

Rok od roku si společnost více a více 

uvědomuje, že činnost dobrovolných hasičů 

není samozřejmostí a je velice důležitá pro 

nás pro všechny. Dobrovolní hasiči jsou 

významnou složkou integrovaného záchran-

ného systému, která je nám nejblíže a která je schopna nejrychleji pomoci při požáru či jiné 

živelné pohromě. Vždyť znalost místních poměrů je v každé vypjaté situaci tím nejlepším 

pomocníkem. V roce 2021 přispěl Plzeňský kraj na vybavení všech třech našich jednotek (SDH 

Strážov, SDH Viteň a SDH Zahorčice) finančními prostředky v celkové výši 149 tisíc Kč. 

Pomohla nám i Nadace Agrofert, která poskytla SDH Strážov 45 tisíc Kč na nákup vybavení 

pro hašení zemědělských a lesních požárů. V souvislosti s podporou dobrovolných hasičů je 

nutné zároveň zmínit, že se nám podařilo získat dotaci na nákup nového dopravního 

automobilu pro Sbor dobrovolných hasičů Viteň. V letošním roce tedy bude konečně třicet 

čtyři let stará Avia nahrazena zbrusu novým 

vozidlem. Finance a vybavení však samo-

zřejmě nejsou všechno, veliké poděkování si 

zaslouží všichni členové výjezdových 

jednotek, kteří jsou ochotni věnovat svůj 

volný čas této dobrovolné práci. 

BUDOVA 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 



 
Na tomto místě našeho zpravodaje jste byli 

zvyklí číst informace o aktuálním dění v naší 

základní škole. Ani tentokrát tomu nemělo být 

jinak. Paní ředitelka mi dle dohody dodala na 

konci loňského roku obsáhlý článek se školními 

zprávami včetně přání všeho nejlepšího do 

nového roku pro žáky, rodiče i ostatní spolu-

občany. V pondělí 3. ledna 2022 nás o to více 

zasáhla zpráva o tom, že paní ředitelka Mgr. 

Šárka Rašková zemřela.  

Při vzpomínce na ni vždy uslyším ve svých 

uších pronikavý zvuk zvonečku. Toho malého 

lesknoucího se zvonku, který nosila při sobě na 

slavnostní zahájení a zakončení školního roku  

a symbolicky s ním ohlašovala začátek a konec 

těchto akcí.  

Šárka Rašková, strážovská rodačka, absolvent-

ka klatovského gymnázia a pedagogické fakulty 

v Plzni, zasvětila celý svůj život pedagogické práci. Profesní dráhu zahájila jako učitelka 

mateřské školy v Janovicích, ve Strážově a v Klatovech, pak nějaký čas působila jako 

učitelka na ZŠ Čachrov a od roku 1999 v Chudeníně. Tamní malotřídní základní školu 

šestnáct let z pozice ředitelky vedla a tam také s manželem nyní společně bydleli. Na 

strážovskou školu nastoupila do funkce ředitelky na základě výsledku konkursního řízení 

v únoru roku 2016. S nesmírným elánem se tehdy vrhla do plnění svých pracovních 

povinností. Školu milovala a s téměř neskutečným nasazením se i nyní v době nemoci 

snažila zajišťovat veškerou náročnou a rozsáhlou agendu. Ještě v prosinci mi volala, 

seznamovala se svými pracovními plány a omlouvala se, že se jí nepodařilo všechny 

záměry provést již v roce 2021. Osud tomu však bohužel chtěl jinak... 

Odkaz paní ředitelky Raškové bude žít v srdcích stovek jejích žáků, vždyť v současné 

době už učila děti svých prvních školáků z doby před dvaceti a více roky. Všichni na ni 

budeme vzpomínat jako na člověka dobrosrdečného a energického s neutuchajícím 

elánem. Profesně byla paní učitelkou, která dokázala své žáky zaujmout a uměla se 

neskutečně empaticky vžít do jejich přání i pocitů.  

Až půjdete okolo prvního stupně strážovské základní školy a budete míjet pestrobarevné 

pastelky před vchodem, vzpomeňte si na ni. Byl to tenkrát její nápad, takhle krásně upravit 

vstup do místní školní budovy. Vážená paní ředitelko, děkujeme za vše, co jste pro 

Strážov udělala!                                                                                        Ing. Josef Rousek 

 

N E ZA P O M EŇ T E  NA  PO P LA T K OV OU  P OV I NN O ST  
Zastupitelstvo města se na svém posledním zasedání loňského roku kromě rozpočtu 

zabývalo zejména stanovením místních poplatků a ceny vodného a stočného. 

Vodné a stočné pro Strážov vychází z návrhu provozovatele, tj. společnost ČEVAK. Zde 

bylo schváleno navýšení zejména z důvodu růstu cen energií. Nemalé množství elektřiny 

je totiž spotřebováváno na čerpání vody z janovického vodojemu do Strážova a taktéž při 

přečerpávání odpadních vod na čistírně odpadních vod. Vodné pro příští rok bude ve výši 

39,12 Kč/m3 a stočné 26,93 Kč/m3 včetně DPH. Vodné v osadách Zahorčice, Rovná, 

Lukavice, Viteň a Horní Němčice bylo zachováno na 25 Kč/m3 vč. DPH plus roční paušál 

za odběrné místo ve výši 110 Kč. 

Stejně jako většina okolních obcí a měst jsme museli přistoupit k úpravě poplatku za 

odpady. Ten byl u nás v nezměněné výši od roku 2013. Po devíti letech tak zastupitelstvo 

rozhodlo o zvýšení tohoto poplatku na 600 Kč za osobu, přičemž stejnou částku zaplatí za 

svůj objekt taktéž majitelé rekreačních nemovitostí. Růst nákladů na likvidaci odpadů má 

na vině zejména neustálé legislativní zvyšování poplatku za skládkování.  

Poplatek ze psů i nájem hrobových míst zůstává stále ve stejné výši. Poplatek za psa je ve 

Strážově 100 Kč a v okolních osadách 50 Kč. Nájemné za hrobová místa se vybírá vždy 

na deset let, za jednohrob je to 300 Kč a za dvojhrob 600 Kč. 

Připomínáme povinnost uhradit všechny poplatky do konce března. Můžete tak učinit 

hotově do pokladny města, případně také bezhotovostně. Číslo účtu města je 

0822787359/0800. Variabilní symbol a výši částky vám rádi kdykoliv sdělíme na základě 

e-mailové či telefonické žádosti. 
 

 

NOVÝ KONTEJNER NA KOVY 
Dalším posunem v oblasti třídění odpadů je 

skutečnost, že od ledna letošního roku 

rozšiřujeme možnost třídění o novou sběrnou 

nádobu na kovy, kterou jsme získali do 

bezúplatného pronájmu od obalové spo-

lečnosti EKO-KOM. Sběrná nádoba má 

šedou barvu a byla umístěna na sběrné místo 

pod sokolovnou. Patří tam zejména nápojové 

plechovky a plechovky od potravin. Stále 

platí, že funguje velkoobjemový kontejner 

na sběr kovového šrotu v Káclinku. O ten se 

starají místní hasiči a drobný příjem z jeho 

prodeje jde do hasičské pokladny. Tam však 

naopak nápojové plechovky a plechovky od 

potravin nepatří. 

Děkujeme, že nám poctivým tříděním 

odpadů pomáháte snižovat náklady na 

odpadový systém našeho města! Nyní řešíme optimalizaci sběru kartonových krabic, kterých 

v době hojného využívání e-shopů markantně přibývá. O výsledcích vás budeme již brzy 

informovat. 

MGR. ŠÁRKA RAŠKOVÁ 



ČÁST STRÁŽOVSKÉHO KOLEKTIVU – ZLEVA: 
MIROSLAVA A DAGMAR DVOŘÁKOVY, KRISTÝNA 
FÜRBACHEROVÁ, TEREZA FRICOVÁ, STANISLAV 
PRESL, DOLNÍ ŘADA: VÁCLAV FRIC A KAROLÍNA 

FÜRBACHEROVÁ 

MLADÍ HASIČI JSOU NEJLEPŠÍ NADĚJÍ PRO BUDOUCNOST 

Každý spolek, pokud chce 

zajistit svoji budoucnost, musí 

vychovávat mladé členy. 

Velice dobře si to uvědomují 

hasiči ze Strážova a z Vitně. 

Věnují se mládeži a motivují 

děti stát se v budoucnu 

skutečným hasičem a aktivním 

členem spolku. A první 

úspěchy tito mladí hasiči 

zaznamenávají také na 

soutěžích. Ta poslední se 

uskutečnila 16. října 2021  

v Bystřici nad Úhlavou. 

Jednalo se o závod požární 

všestrannosti v rámci hry 

Plamen.  

Do mladší kategorie vyslali 

své svěřence strážovští hasiči. 

A ti si vedli opravdu úžasně, 

když z patnácti zúčastněných 

kolektivů skončili na třetím 

místě. Ve starší kategorii pak 

soutěžili mladí hasiči z Vitně. Počínali si také velice zkušeně, o čemž svědčí krásné osmé 

místo v konkurenci třech desítek ostatních kolektivů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIČI ZE ZAHORČIC OVLÁDL I POŠUMAVSKOU LIGU 

Členové Sboru dobrovolných hasičů ze Zahorčic patří dlouhodobě mezi nejúspěšnější 

hasičské kolektivy na celém Klatovsku. Po několika druhých a třetích místech z minulých 

sezón se to letos konečně podařilo a hasiči ze Zahorčic dokázali naprosto bravurně 

ovládnout Pošumavskou hasičskou ligu. V rámci devíti kol této dlouhodobé soutěže 

třikrát zvítězili, a kromě jediné výjimky byli vždy do šestého místa. Po sečtení všech 

bodů to znamenalo celkové vítězství před druhou Malou Vískou a třetím Bezděkovem. 

V konkurenci více než dvaceti mužských kolektivů je to úžasný úspěch, který si zaslouží 

velikou gratulaci. Potěšující bylo také celkové šesté místo žen z Vitně, které mají 

budoucnost před sebou, neboť je reprezentují vesměs samé dospívající členky kolektivu 

mladých hasičů.  

 

 

ZLATÍ MUŽI ZE ZAHORČIC 
HORNÍ ŘADA ZLEVA: PETR HUDSKÝ, PETR KOLLROSS, PAVEL KOLLROSS, 
FRANTIŠEK ŠLACHTA Z HABARTIC, DOLNÍ ŘADA ZLEVA: DANIEL HUDSKÝ, 

DOMINIK PROCHÁZKA Z MYSLOVIC A FRANTIŠEK TOMAN Z DĚPOLTIC 

ČÁST VITEŇSKÉHO KOLEKTIVU – ZLEVA: ZUZANA HUSPEKOVÁ, ZUZANA 
TOMANOVÁ, LUKÁŠ JANDA, VOJTĚCH ŠEDLBAUER A AMÁLIE SOUŠKOVÁ 



DALŠÍ SKUPINKU TVOŘILA NINA 
SELTENHOFEROVÁ A SESTRY FRANTIŠKÁNKY 

Ú Ž A S N Á  A D V E N T N Í  A K C E  N A  H R A D Ě  O P Á L K A  
Nasát předvánoční atmosféru mohli v neděli 19. prosince 2021 návštěvníci hradu Opálka. 

Majitelka hradu Marcela Radlingerová pečlivě přichystala milý adventní program, který 

do zdejšího areálu přilákal stovky návštěvníků z blízkého i vzdálenějšího okolí. Každého 

při vstupu zaujalo nádherné vánoční osvětlení, které rozzářilo celý hradní areál. V kapli 

svaté Anny čekal na návštěvníky krásný betlém v životní velikosti a před kaplí k lidem 

promluvil emeritní biskup Mons. František Radkovský. Mimo jiné přečetl statě z milé 

epické básně „Popelka Nazaretská“. Hlavní část večera pak patřila „Žihelskému 

pěveckému smíšenému sboru“. Toto známé pěvecké těleso ze severního Plzeňska udělalo 

letos na Opálce naprostou výjimku a po mnoha letech vystoupilo se svým vánočním 

programem venku. Na zahřátí bylo v nedávno opravené kovárně podáváno lahodné 

svařené víno a výborná medovina Elišky z Opálky a Buška z Opálky, o kterou se postaralo 

Křivoklátské včelařství. Zkrátka a jednoduše – hradní paní z Opálky nás všechny opět 

přesvědčila, že to s obnovou a oživením této dominanty Strážovska myslí opravdu vážně. 

A že ani v roce 2022 nebude na Opálce nuda, dokládá přiložený přehled plánovaných akcí. 

Snímky Pavly Lankusové z vánoční akce si můžete prohlédnout v úvodní části našeho 

zpravodaje. 

 

AKCE NA HRADĚ OPÁLKA V ROCE 2022 
 

28.05.2022 – osmé pracovní slavnosti 

 08.07.2022 – vystoupení kapely Kabát West 

16.07.2022 – vystoupení kapel Last Moment a AC/DC Tribute 

22.07.2022 – rytířský průvod ze Strážova na hrad Opálka při loučích + program 

23.07.2022 – středověké slavnosti a jezdecký turnaj na kolbišti 

23.07.2022 – vystoupení kapel GNOMUS a Whitesnake 

24.07.2022 – anenská poutní mše svatá 

05.08.2022 – vystoupení kapely ILL Fish 

13.08.2022 – koncert Lenky Filipové 

19.08.2022 – vystoupení kapel Parade Marche a Uriah heep 

20.08.2022 – koncert Dana Bárty – Illustratosphere 

17.09.2022 – deváté pracovní slavnosti 

TRADIČNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA SE I LETOS VYDAŘILA 

Po roční koronavirové pauze 

se letos uskutečnila ve Strá-

žově na počátku ledna tradiční 

Tříkrálová sbírka. Skupinky 

koledníků obětavě obcházely 

domácnosti ve Strážově a také 

v některých okolních osadách. 

Koledníci při této obchůzce 

vždy požehnají každé obydlí 

nápisem křídou K+M+B. Tato 

písmena jsou zkratkou latin-

ského nápisu „Christus Man-

sionem Benedicat“, což v pře-

kladu znamená „Ať Kristus 

žehná tomuto domu“.  

V rámci charitativní sbírky se  

i letos u nás na Strážovsku 

vybralo hodně – konkrétně to 

bylo 39 105 Kč. Naši koledníci 

patřili jako vždy k nejpilnějším 

a Strážováci k nejštědřejším na 

celém Klatovsku.  

JEDNA ZE STRÁŽOVSKÝCH 
TŘÍKRÁLOVÝCH SKUPINEK 
– SOUROZENCI RENDLOVI 

Z BOŽTĚŠIC A DARIUS 
ZETOCHA Z KOZÍ 



JAN KALIVODA VE SVÉM KRÁLOVSTVÍ 
 

MIMOŘÁDNÝ  ÚSPĚCH  FLORBAISTEK ZŠ STRÁŽOV  

 
 

Dívčí florbalový tým složený ze žaček šesté a sedmé třídy místní základní školy dosáhl 
úžasného výsledku v rámci florbalového přeboru, který probíhá pod záštitou Asociace 
školních sportovních klubů České republiky. Svoji cestu za úspěchem zahájila naše 
děvčata v okresním kole, které se uskutečnilo 1. prosince 2021 v klatovské sportovní hale 
Masarykovy základní školy. Soutěže se v této věkové kategorii dívek zúčastnilo sedm 
týmů – kromě našich děvčat, čtyři klatovské školy, ZŠ Horažďovice a ZŠ Janovice n. Úhl.  
A zvítězily zástupkyně té nejmenší školy – šikovná děvčata ze Strážova. Svým výsledkem 
si strážovské florbalistky zajistily postup do krajského finále. Krajské kolo florbalového 
přeboru se konalo 9. prosince 2021 v plzeňské sportovní hale TJ Lokomotivy. Ani 
konkurence nejlepších krajských týmů se děvčata ze Strážova nezalekla a postupně 
deklasovala tým 11. základní školy Plzeň a také své vrstevnice z Tachova. Jedinou remízu 
pak Strážovačky zaznamenaly v utkání s týmem z Přeštic. Celkově lepší skóre jim však 
zajistilo první místo a obrovskou radost ze zisku zlatých medailí. Třešničkou na dortu by 
pak samozřejmě měla být účast na celorepublikovém finále. Už samotná možnost zahrát si 
proti nejlepším týmům z celé republiky by pro strážovská děvčata byla zcela jistě 
mimořádným zážitkem. Bohužel vzhledem ke koronavirové epidemii není jisté, zda se 
v letošním roce národní finále uskuteční.  

Nebyl to však jediný sportovní úspěch žáků reprezentujících ZŠ Strážov. Dvě medaile si 
naši zástupci přivezli i z okresního finále v přespolním běhu, které se uskutečnilo na 
podzim v Nýrsku. Martin Kalivoda zde byl v kategorii starších žáků stříbrný a zlatou 
medaili si mezi mladšími žákyněmi úžasným výkonem vybojovala Veronika Maňasová.  
I jim moc děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy! 

MIMOŘÁDNÉ OCENĚNÍ PRO MAJITELE ZAHRADNICTVÍ  

Více než 26 let dojíždí Jan Kalivoda  

z Opálky za prací do zahradnictví  

v bavorském městě Arnbruck. Zdejší 

raritní zahradnictví založil uznávaný 

odborník Franz-Xaver Treml. Před šesti 

lety však majitel odešel do penze a jeho 

nástupcem se stal absolvent mělnické 

střední zahradnické školy Jan Kalivoda. 

Bylo to pro strážovského rodáka šest 

náročných let, kdy si v nové roli 

majitele zahradnictví budoval svoji 

pozici na německém trhu. A podařilo se 

mu to opravdu excelentně, o čemž 

svědčí fakt, že jeho firma byla na 

podzim roku 2021 nominována na cenu 

„nejlepší zahradnictví v Německu“. 

Uspěl dokonce ve dvou kategoriích 

(nejlepší koncept zelenina – bylinky 

– ovoce a nejlepší maloobchodní za-

hradnictví). Vyhlášení cen TASPO-

AWARDS 2021 se uskutečnilo 5. li-

stopadu v Berlíně a Jan Kalivoda zde 

spolu se svojí manželkou reprezen-

tovali nejen své bavorské zahrad-

nictví, ale i Opálku, svůj domov. 

Stříbrná pozice, kterou zahradnictví 

Jana Kalivody z Arnbrucku získalo 

v kategorii maloobchodních zahrad-

nictví, je úžasným výsledkem. Uspět 

v podnikání není nikde jednoduché,  

o to složitější je však podnikat v cizí 

zemi a dosáhnout takového mimořád-

ného úspěchu. Gratulujeme! 

 

 

 

 

 MANŽELÉ KALIVODOVI NA SLAVNOSTNÍM 
VYHLÁŠENÍ V BERLÍNĚ 

HORNÍ ŘADA: ZLEVA THI TRA MY CHU, TEREZA BOUBERLOVÁ, VERONIKA 
MAŇASOVÁ, EMILIE MAZANCOVÁ, DOLNÍ ŘADA ZLEVA: KATEŘINA BEJVLOVÁ, 

NELA VEREŠOVÁ A LUCIE WEINFURTOVÁ 
 



PRVNÍ MUŽI STRÁŽOVSKÉ RADNICE 
Bohumil Denk 

(starosta v letech 1932 – 1945) 

V našem seriálu se procházíme historií 

Strážova za posledních sto let a sezna-

mujeme se s jednotlivými představiteli 

radnice. Dnes si představíme dlouho-

letého starostu Strážova, který svoji 

funkci vykonával také v těžkém období 

druhé světové války.  

Bohumil Denk se dle matričních zápisů 

narodil 1. března 1877 ve Strážově. Byl 

synem Jiřího Denka ze Strážova čp. 23 

a Kateřiny roz. Bouberlové z čp. 3 (ta 

byla dcerou stavitele Jana Bouberleho). 

Starosta byl tedy vnukem významného 

stavitele, který mimo jiné postavil 

strážovskou radnici. Za manželku si 

Bohumil Denk vzal Marii Škachovou  

z čp. 76. 

Dlouholetý člen obecního zastupi-

telstva Bohumil Denk byl starostou 

zvolen po volbách na jaře roku 1932. 

Bylo mu tehdy pětapadesát let a byl 

váženým občanem Strážova. Obecní 

volby tenkrát vyhrála živnostensko-

obchodní strana, před republikány  

a komunisty. 

Bohumil Denk prožil ve funkci starosty 

velmi svízelnou dobu prvorepublikové 

krize. Přesto se v té době podařilo 

postavit několik domků v Káclinku a kompletně opravit silnici ze Strážova na Patrasku, 

která měla veliký význam obchodní, neboť spojovala německé osady v prenetském podlesí 

se Strážovem. Přes Jelenku byl v té době vystavěn nový betonový most. Krátce před 

druhou světovou válkou bylo vydlážděno strážovské horní i dolní náměstí žulovou 

dlažbou, což významně proměnilo vzhled centra Strážova na mnoho desetiletí. Nová 

kanalizace byla vybudována v ulici k Lukavici i v ulici od školy k řece. Starostenský úřad 

zastával Bohumil Denk i ve velmi těžkém období druhé světové války.  

Krátce po skončení války předal funkci svým následovníkům. Bohumil Denk zemřel  

20. října 1958 ve Strážově a je pochován na místním hřbitově. 

 

 
 

KDE VE STRÁŽOVĚ SÍDLILA KRAJKÁŘSKÁ ŠKOLA? 
O tom, že ve Strážově v letech 1896 – 1961 fungovala krajkářská škola, ví asi mnoho 

z vás. Kde však bylo skutečné sídlo strážovské krajkářské školy? Velmi zasvěceně o tom 

hovoří publikace Strážovská krajka, jejíž autorkou je Jitka Jiříková, dlouholetá 

propagátorka paličkování. Pojďme se tedy teď spolu s ní projít po Strážově a podívat se do 

jednotlivých míst, kde ve své více než šest desítek let trvající historii strážovská krajkářská 

škola měla své sídlo. 

Škola měla tu nevýhodu, že neměla své stálé prostory, a tak se často stěhovala. Byla  

v Židovské ulici čp. 199 (u Šípků), na náměstí v čp. 110 (u Gschwendtnerů – u Šilhů, dnes 

Večerka), pak získala na delší dobu bezplatný pronájem ve škole obecné. Dnešní nejstarší 

pamětnice chodily ve 30. a 40. letech minulého století do čp. 169 u Denků v Židovské ulici 

(dnes u Rysů). Prostory tam však byly malé a tmavé, přístup do patra byl po krkolomných 

schodech. Ve školním katalogu z r. 1942 - 1943 je zapsáno 22 žaček školou povinných,  

11 řádných a 7 mimořádných. Po 2. světové válce se škola přestěhovala zpět do školy 

obecné. „Do krajek“ se chodilo zadem ze dvora. Škola byla v místech, kde je dnes 

částečně školní kuchyně a jídelna. A právě tam se v 50. letech vytvářela stóra do 

Národního divadla v Praze a několikadílné stolní soupravy do kanceláří na Pražském 

hradě. V roce 1958 začala ve škole rozsáhlá rekonstrukce a krajkářská škola se přesunula 

do tehdejší šatny. Tou dobou chodilo do krajkářské školy jen 8 žen a 25 školních děvčat.  

V roce 1959 se prodloužila školní docházka na 9 let, z prostor krajkářské školy se zřídil 

kabinet a škola se přestěhovala na faru do dvou místností v patře. V červenci 1961 odešla 

Marie Vogeltancová do důchodu a škola byla zrušena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRÁŽOVSKÝ STAROSTA BOHUMIL DENK 

UČITELKA STRÁŽOVSKÉ KRAJKÁŘSKÉ ŠKOLY BARBORA DRAGOUNOVÁ  
SPOLU SE SVÝMI ŽÁKYNĚMI PŘED ŠKOLOU „U ŠÍPKŮ“ V ŽIDOVSKÉ ULICI 



 
U moře i na Šumavě. Mezi oblíbenou dětskou rekreaci patří družební pobyty 

dětí zaměstnanců výrobního družstva Kovodružstvo Strážov u Baltského moře 

v NDR. Díky několikaleté každoročně obnovované dohodě mezi Kovodružstvem  

a VEM Metallwarenfabrik Bad Köstritz dvacet našich pionýrů odjíždí na 

čtrnáctidenní pobyt k severním přátelům a stejný počet německých dětí tráví 

část prázdnin na Šumavě. Letos poprvé byly ubytovány v objektu TJ Start 

Kovodružstvo Strážov, který družstvo vybudovalo nákladem 850 000 korun.       

                                                       Pravda – 12. srpna 1989 
 

 

 

FOTBAL SE VE STRÁŽO VĚ HRAJE OD ROKU 1904 
Kopaná pronikla do Strážova jako moderní sportovní odvětví v roce 1904. Toho roku ji 

dle kronikářských zápisů začali provozovat strážovští studenti na tržišti "V Jamkách“,  

tj. v místě dnešního parku za Kovodružstvem. Propagátorem a organizátorem těchto akcí 

byl strážovský rodák Rudolf Křížek, který jako student klasického gymnázia na pražských 

Královských Vinohradech kopanou horlivě pěstoval. Kopaná se tehdy ve Strážově velmi 

ujala a záhy bujně vzkvétala. Hráčů, diváků i zapřisáhlých fandů utěšeně přibývalo.  

V červnu 1921 byl založen fotbalový klub AFK Strážov a s povolením obce bylo 

fotbalovými nadšenci brigádnicky vybudováno nové hřiště na obecních drahách, tj. tam, 

kde je dnes hasičské cvičiště. Ve třicátých letech minulého století byl založen druhý 

strážovský fotbalový klub SK Sparta. Byla to tenkrát doba velmi úspěšná  

a strážovskému fotbalu zaslíbená. To už by však bylo na delší povídání... 

Víte, že… 
… v 19. století se ve Strážově pilo jen pivo z Opálky? 

Tato naše rubrika upozorňuje na některé méně známé a často již dávno zapomenuté 

zajímavosti z historie našeho města. Zdrojem informací je bohatý městský archiv. 

Podle dochovaných kronikářských 

záznamů bylo na počátku 19. století 

ve Strážově šest hospod, a to v čp. 

111, 1, 3, 44, 66 a 71. Tři z těchto 

hospod odebírali pivo z vrchnosten-

ského pivovaru na Opálce. Tehdejší 

nájemce opaleckého pivovaru Krištof 

Raušer ve snaze zvýšit výrobu  

a odbyt svého piva uzavřel někdy  

v letech 1800-03 s obcí strážovskou 

smlouvu, podle níž se všechny hos-

pody ve Strážově zavázaly odebírat 

pivo z opáleckého pivovaru. Pivovar 

se na oplátku zavázal odvádět do pokladny městečka Strážova 1 zlatý stříbra z každého 

sudu piva vyčepovaného ve Strážově. Této pivní dávce se říkalo "posudné" a jednalo se po 

dlouhá léta o hlavní příjmovou položkou v rozpočtu obce. Výše uvedená smlouva platila 

do roku 1848. V tomto roce vzplanul prudký konkurenční boj mezi blízkými i vzdálenými, 

malými i velkými pivovary o získání Strážova jakožto odbytiště pro své pivo. A tak  

se čepovalo ve strážovských hospodách pivo z pivovaru opáleckého, březského, 

čachrovského, klatovského, protivínského, českobudějovického měšťanského a z pivovarů 

plzeňských (měšťanského, akciového, Světovar a Gambrinus). 

Tehdejší kronikář píše, že pivo bylo někdy velice bídné jakosti. Spotřebitelé údajně 

dokonce podezírali některé pivovary, že vaří pivo z proutí, košťat nebo cibule. Mnohý 

šenkýř prý tenkrát bral pivo na úvěr nebo se zadlužil vůči pivovaru větším finančním 

obnosem na různé investice do živnosti hostinské, řeznické nebo vlastního hospodářství. 

Tím však upadli do úplné závislosti na pivovaru a dostávalo se jim prý proto piva i z várek 

méně povedených. Nejeden hostinský v konkurenčním boji podlehl. Nejvíce hospod 

vzniklo ve Strážově kolem roku 1900, kdy noví a noví žadatelé podávali k úřadům žádosti 

o udělení hostinské koncese. Hledali v ní zhodnocení svého majetku a záchranu  

v pokračující hospodářské mizérii. Po roce 1900 povolovaly úřady z důvodů fiskálních 

zřizování hospod i v okolních vesnicích: v Lehomě (čp. 15), v Lukavici (čp. 10), v Brtí 

(čp. 21), ve Vitni (čp. 1), v Němčicích (čp. 7), na Splži (čp. 12/13), na Patrasce (čp. 10),  

v Krotějově (čp. 9), v Zahorčicích (čp. 4), na Opálce (kromě původní staré panské 

hospody v čp. 2, nová hospoda v čp. 6) a v Rovné (čp. 16). 

Kronikář pak vtipně poznamenává, že tímto krokem okolní vesničané, kdysi pilní 

návštěvníci kostela a strážovských hospod, zejména o nedělích a svátcích, zanedbávají 

dnes obojí. Škodí tím sami sobě, neboť v strážovských hospodách nacházeli za bujarého 

zpěvu zapomnění všech životních útrap a posilovalo je to v dalším těžkém životním boji. 

SNÍMEK STRÁŽOVSKÝCH ŠTAMGASTŮ 
HOSPOD 

STRÁŽOVŠTÍ FOTBALISTÉ SPOLU SE SVÝMI FANOUŠKY 


