
SPORTOVNÍ KLUBY VOLILY SVÉ PŘEDSTAVITELE  

Letošní rok byl volebním pro oba dva sportovní 

kluby, které působí u nás ve Strážově. Vesměs 

ale došlo jen k drobným změnám v obsazení 

vrcholných orgánů těchto spolků. Výbor 

Sportovního klubu Kovodružstvo Strážov bude 

nově pracovat v následujícím složení: Petr  

Presl (předseda), Bronislav Mayer (místopředseda),  

Ing. Milan Presl (sekretář), Ing. Michal Chaluš, Ph.D. (hospodář), Milan Denk a Ing. David 

Kološ. Také březnová valná hromada TJ Sokol Strážov zvolila nový výbor jednoty: 

Stanislav Kopecký (starosta), Věra Rysová (místostarostka), Ing. Miroslav Jiřík, Ph.D. 

(jednatel), Martina Kalivodová, Martin Kalivoda, Radek Pelán a Mgr. Blanka Preslová. 

Všem nově zvoleným funkcionářům přejeme hodně zdaru a děkujeme za nezištnou a velice 

záslužnou činnost ve prospěch spolkové činnosti v našem městě.  
 

STRÁŽOVŠTÍ  TURISTÉ ZAHÁJILI  J IŽ  29.  SEZÓNU  

Již od roku 1994 organizuje parta turistických nadšenců ze Strážova pravi-

delné vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí. Další sezónu společně za-

hájili na konci března v hospůdce na Opálce, kde také naplánovali výlety 

pro letošní rok. Může se přidat kdokoliv, neboť zván je každý, kdo má 

chuť se projít. Termíny i trasy jsou pouze orientační, k jejich upřesnění 

dojde vždy cca 14 dnů předem. Bližší informace o případných změnách 

jsou pravidelně zveřejňovány ve skříňce v autobusové zastávce ve Strá-

žově nebo na internetových stránkách www.turiste-strazov.webnode.cz. 
  

PŘEDBĚŽNÝ ROZPIS TURISTICKÝCH VYCHÁZEK  NA ROK 2022 

 30.04.2022 - Špacír pomezím Šumavy a Chodska (Pocinovice, Hadrava, Nýrsko) 

 21.05.2022 - Křížovou cestou mistra kovářského (Činov a neznámá zákoutí Klatov) 

 03.-05.06.2022 - Krásy Českosaského Švýcarska (Tiské stěny, Königstein, Kamenice) 

 02.07.2022 - Přes lávku nad hladinou Úhlavy (D. Lhota, Hvízdalka, Opálka) + táborák 

 13.08.2022 - Neznámé partie Povydří (Zhůří, Buchingerův dvůr, Jelenov, Svojše) 

 17.09.2022 - Průzračný podzim na Hadím vrchu (Keply, Zhůří, Stará Huť, Kochánov) 

 28.10.2022 - Tradičně ke kapličce (Suché Studánky) 

 12.11.2022 - Závěrečná procházka s posezením a hudbou 

 28.12.2022 - Vánoční trh na lávce v korunách stromů (St. Englmar, Arrach) 
 

 

 
 

 

PO STO LETECH SE V KÁCLINKU DOČKÁME NOVÉHO MOSTU 

Téměř přesně po sto letech bude ve 

Strážově realizována stavba nového 

mostu v Káclinku. Vše proběhne v re-

žii Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, která je také stoprocentním in-

vestorem této náročné stavební akce. 

Projekt zpracovala pražská projekční 

kancelář DOPAS s.r.o. a výběrové ří-

zení na realizaci stavby vyhrála spo-

lečnost Reno Šumava stavby z Vla-

chova Březí, přičemž celkové ná-

klady stavební části jsou vyčísleny na 

11,9 mil. Kč. Vlastní stavba byla zahájena 19. dubna 2022, přičemž práce by měly trvat cca 

pět měsíců. Akce by však neměla zásadně omezit místní dopravu, neboť zde bude postaveno 

provizorní přemostění. To bude sice jednosměrně řízeno semafory, ale projekčně je připra-

veno tak, aby zde mohly 

projíždět i větší vozidla 

(autobusy, traktory, ka-

miony atd.). Každopádně 

realizaci této investiční 

akce zcela jistě přivítají 

zejména občané z při-

lehlé lokality rodinných 

domů, kteří vzhledem  

k povodňovému ohro-

žení svých nemovitostí 

již mnoho let volají po 

novém mostě. Jsme rádi, 

že se nám podařilo pře-

svědčit vedení Plzeň-

ského kraje, které tuto 

akci zařadilo do svého 

investičního plánu pro 

letošní rok. 

VYDÁVÁ MĚSTO STRÁŽOV      ČÍSLO 95 (DUBEN 2022) 

PÁR ÚDAJŮ ZE STARÉ KRONIKY  

Betonový most přes Strážovský potok byl do 

provozu slavnostně předán 2. října 1921. Pro-

jektoval jej tenkrát známý klatovský architekt 

Karel Horák a stavbu provedla firma Václava 

Tomana ze Strážova. Stavbu mostu a úpravu 

přilehlého řečiště tehdy kompletně financovala 

strážovská obec a celkové náklady byly 80 tisíc 

korun. 

 

VYDÁVÁ MĚSTO STRÁŽOV            DALŠÍ ČÍSLO VYJDE V ČERVENCI 

REDAKTOR: ING. JOSEF ROUSEK          EVIDOVÁNO MK ČR E 11854 STAVBA MOSTU BY MĚLA BÝT HOTOVÁ DO PODZIMU 
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FOTOGALERIE Z MASOPUSTNÍHO PRUVODU  

 

 

 

 

26. února 2022 
foto: Jiří Jiřík  

a Jindřich Schovanec ml. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Na naši otázku z minulého kola soutěže 

odpovědělo rekordních 13 čtenářů, 

kteří napsali, že nemovitost stojí 

v Horních Němčicích. Někteří ještě do-

plnili, že se jedná o č. p. 8, říkávalo se 

tam „u Věrtusů“ a dnes tam bydlí Pa-

vláskovi. Ze správných odpovědí byl 

vylosován výherce – Karel Klátil ze 

Strážova, který si může na radnici vy-

zvednout slíbenou odměnu. Máte-li 

chuť se zúčastnit dnešní soutěže, stačí 

vyplněný kupón vhodit do konce května 

do schránky v průjezdu radnice. 

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

 

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

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

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

NA KOVÁNÍ PŘIJÍŽDÍ  
DO BOŽTĚŠIC ODBORNÍK  

AŽ OD JINDŘICHOVA HRADCE 

BĚHEM PRŮVODU BYLO 
JAKO VŽDY VESELO 

ANI JEDEN STRÁŽOVSKÝ MASOPUSTNÍ PRŮVOD NEVYNECHALY MÍSTNÍ ŽENY,  
KTERÉ TENTOKRÁT VYRAZILY V PŘEVLEČENÍ ZA MUCHOMŮRKY ČERVENÉ 

NA NÁMĚSTÍ TRADIČNĚ 
DOŠLO I NA TANEC 

VELMI POČETNÁ BYLA PIVNÍ SKUPINA 



JARNÍ POUŤ LETOS PŘIPADÁ NA NEDĚLI 24. DUBNA  
Letošní jarní pouť bude samozřejmě zejména rájem všech dětí, které se na náměstí mohou 

těšit na tradiční atrakce. Rodiče se budou moci na náměstí občerstvit v pivní zahradě. Vý-

stavy ještě tentokrát vzhledem k probíhající rekonstrukci radnice budeme muset oželet  

a těšit se v tomto směru na podzimní pouť, kdy si vše snad vynahradíme. V neděli 24. dub-

na 2022 se uskuteční mše svatá v kostele sv. Jiří. Začátek je v 11.30 hod. Mši bude celebro-

vat P. ThLic. Pavel Frývaldský, Th.D.  

O pouťovém víkendu můžete zajít také na fotbalová utkání na hřiště SK Kovodružstva Strá-

žov. Bohatý program zahájí v sobotu od 10.00 hod. turnaj starší přípravky. V neděli od 

10.00 hod. budou na místním hřišti starší žáci hostit své vrstevníky z Lub a od 12.30 hod. si 

pak se stejným týmem zahrají také mladší žáci. Na nedělní odpoledne je pak přichystáno 

pouťové utkání staré gardy (bývalých hráčů) SK Kovodružstva Strážov. Od 15.00 hod.  

si proti sobě zahrají místní čtyřicátníci proti padesátníkům.  

DALŠÍ  KRÁSNÝ  ÚSPĚCH  MLADÝCH  PŘÍRODOVĚDCŮ  
Na konci března letošního 

roku se zúčastnilo družstvo 

strážovské základní školy ve 

složení Julie Denková, Anto-

nín Denk a Zdeněk Matásek 

místního kola soutěže YPEF 

(Young People in  European 

Forests), což je znalostní sou-

těž z oblasti lesů a lesnictví 

zaměřená na žáky a studenty 

všech základních a středních 

škol. Naši žáci obsadili 

krásné 2. místo. Toto pěkné 

umístění získali i díky znalos-

tem z mysliveckého kroužku. 

POZVÁNKY NA ZAJÍMAVÉ PŘEDNÁŠKY O PŘÍRODĚ  

❖ Myslivecký spolek Strážov a Česká společnost ornitologická zvou všechny své příznivce, 

děti, rodiče a přátele přírody na terénní přednášku ornitologa a zoologa Ing. Jiřího 

Vlčka.  Akce se koná v sobotu 7. května 2022 od 8.30 hodin u myslivecké chaty v Mlado-

ticích. Zájemci uvidí odchyt zpěvných ptáků v terénu včetně jejich kroužkování a dozví se 

mnoho zajímavých věcí ze života ptactva. Pro děti budou připraveny hry a soutěže o přírodě. 

Na nejlepší čekají drobné ceny.  

❖ Myslivecký spolek Strážov srdečně zve na besedu s pracovníkem Správy Národního 

parku Šumava Mgr. Tomášem Peterkou, jejímž tématem budou výsledky výzkumu 

jelení zvěře na Šumavě. Akce se uskuteční v pátek 20. května 2022 od 18.00 hod. v klu-

bovně hasičské zbrojnice ve Vitni.  

POŘÍZENÍ NOVÉHO NÁBYTKU PRO HASIČSKÉ KLUBOVNY  
Z dotace Programu rozvoje 

venkova ČR prostřednic-

tvím MAS Ekoregion Úh-

lava pořídilo město 274 ks 

židlí a 46 ks stolů. Tyto 

byly rozděleny dle poža-

davků jednotlivých hasič-

ských sborů do kluboven ve 

Strážově, Opálce, Zahorčicích  

a Vitni. Celkové náklady na ná-

kup nového nábytku přesáhly  

jeden milión korun, přičemž  

80 % pokryla dotace. Židle  

a stoly dodalo lukavické truh-

lářství Vladimíra Rendla.  

NOVÉ ASFALTOVÉ POVRCHY DVOU MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 
Naši snahu o postupné zlepšo-

vání všech místních komunikací 

v našem správním obvodu jsme 

v letošním roce opět posunuli  

o krok dál. Z Programu stabili-

zace a obnovy venkova Plzeň-

ského kraje se nám totiž poda-

řilo získat dotaci na dva úseky 

místních komunikací k trvale 

obydleným nemovitostem. Jed-

nou z nich je bývalá pastuška za 

osadou Horní Němčice a druhou 

pak samota „u Krejčů“ v Čes-

kých Hamrech. Celkem se jedná 

o zhruba sedm set běžných metrů komunikací. Asfaltový povrch komunikací položila firma 

Silnice Klatovy a. s., přičemž celkové náklady akce přesáhly 1,8 mil. korun.                                                                                                   
 

KLUBOVNA SDH VITEŇ 

KLUBOVNA SDH ZAHORČICE 

ÚSPĚŠENÍ PŘÍRODOVĚDCI – ZLEVA ZDENĚK  
MATÁSEK, ANTONÍN DENK A JULIE DENKOVÁ 

NOVÁ „ASFALTKA“ V HORNÍCH NĚMČICÍCH 



CO SE NA STRÁŽOVSKU UDĚLALO  V  ROCE 2021?  

❖ Patnáct stavebních parcel nad cestou k Rovné – tento projekt byl zaměřen na pod-

poru dostupného bydlení pro mladé rodiny s důrazem na budoucí rozvoj našeho města. 

Proběhlo kompletní zainvestování patnácti stavebních parcel, které se všechny záhy 

podařilo rozprodat. Projekt, který zahrnoval veškerou technickou infrastrukturu pro vý-

stavbu RD (komunikace, kanalizace, vodovod, elektřina, plyn, telefonní rozvody a ve-

řejné osvětlení), svými náklady převýšil 23 mil. Kč. Na realizaci se stavebně podílel 

klatovský VAK SERVIS s. r. o. a nýrské LS stavby s. r. o. 

❖ Přestavba radnice – již třetí rok pokračovala generální oprava objektu radnice. Loni 

se jednalo o stavební a dokončovací práce v přízemí a v prvním patře radnice včetně 

kompletní výměny oken. Práce prováděli vesměs místní a regionální řemeslníci – sta-

vební, sádrokartonářské a obkladačské práce firma Miroslava Rutkovského z Klatov, 

elektroinstalace Miroslav Jiřík ze Strážova, instalaterské a topenářské práce Miroslav 

Ingeduld ze Železné Rudy a dřevěná okna dodalo truhlářství Jana Prexla z Píchu. 

❖ Parkové úpravy u sokolovny a pod nákupním střediskem – zeleň tvoří nepostrada-

telnou součást každého veřejného prostoru. Rozhodli jsme se veřejné plochy ve Strá-

žově zase o trochu více rozzářit a obnovit jejich svěžest a vitalitu. Plocha na okraji 

náměstí pod nákupním střediskem by se v souvislosti s provedenou úpravou měla pro-

barvit trvalkovým záhonem a místo zde našel také odpočinkový kout s lavičkou. Záro-

veň byly realizovány parkové úpravy na novém prostranství pod sokolovnou. Prvně 

jmenovanou úpravu prováděla firma Šumavské zahrady s. r. o. z Janovic, druhou pak 

realizovalo opálecké zahradnictví Pavla Vavřince. 

❖ Dokončení rozšíření čistírny odpadních vod – protahující se stavební akce rozšíření 

provozu ČOV realizované firmou ČEVAK a. s. bylo v loňském roce konečně dovedeno 

do finále. Nad rámec tohoto projektu jsme navíc za přispění dotace od Plzeňského kraje 

vyasfaltovali veškeré obslužné plochy v areálu čistírny odpadních vod. Asfaltování  

realizovala firma LS stavby s. r. o. Nýrsko, přičemž celkové náklady této akce se vy-

šplhaly na 600 tisíc Kč. 

❖ Oprava kolumbária – v loňském roce byla zahájena generální oprava staré části ko-

lumbária. Zejména šlo o zamezení zatékání vody do tělesa stavby a vyměněna byla také 

dvířka skříněk. Zatím se tímto způsobem stihlo provést opravu poloviny urnových skří-

něk, zbytek by měl přijít na řadu v letošním roce. Akci provádělo klatovské kamenictví 

Václava Krále, přičemž náklady v loňském roce dosáhly zhruba dvou set tisíc korun. 

❖ Nové vybavení pro školní kuchyni – Základní škola a mateřská škola Strážov byla 

úspěšná se svojí dotační žádostí z Programu rozvoje venkova ČR na modernizaci vy-

bavení školní kuchyně. Na sklonku loňského roku pak bylo nakoupeno veškeré vyba-

vení, tj. průchozí myčka nádobí, elektrická pánev, elektrický varný kotel, konvektomat 

a stoly se židlemi do školní jídelny. Celkové náklady projektu, jehož dodavatelem byl  

Gastroservis K+K z Příchovic, se pohybovaly okolo 1,2 mil. korun, přičemž 80 % po-

kryjí dotační prostředky.  

SDH ZAHORČICE ZVE NA TRADIČNÍ TURNAJ V KUŽELKÁCH, 
KTERÝ SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 6. SRPNA 2022. 

 

 

PŘEHLED LETNÍCH KULTURNÍCH AKCÍ 
 

17.06.2022 – pivní slavnosti na náměstí ve Strážově 

18.06.2022 – pivní slavnosti s kulturním programem na náměstí ve Strážově 

18.06.2022 – vystoupení kapel TURBO a GALLILEO na Opálce 

08.07.2022 – vystoupení kapely Kabát West na Opálce 

16.07.2022 – vystoupení kapel Last Moment a AC/DC Tribute na Opálce 

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

23.07.2022 – středověké slavnosti a jezdecký turnaj na kolbišti na Opálce 

23.07.2022 – vystoupení kapel GNOMUS a Whitesnake na Opálce 

24.07.2022 – anenská poutní mše svatá na Opálce 

31.07.2022 – vystoupení kapely Malá muzika Nauše Pepíka ve Vitni 

05.08.2022 – vystoupení kapely ILL Fish na Opálce 

13.08.2022 – koncert Lenky Filipové na Opálce 

13.08.2022 – vystoupení kapely Ukradený vjecy ve Vitni 

14.08.2022 – vystoupení kapely Pošumavská muzika ve Vitni 

19.08.2022 – vystoupení kapel Parade Marche a Uriah heep na Opálce 

20.08.2022 – koncert Dana Bárty – Illustratosphere na Opálce 

27.08.2022 – letní posezení pro starší a pokročilé na hasičském cvičišti ve Strážově 

11.09.2022 – podzimní pouť ve Strážově 

 
 

N Á K U P  P O Z E M K U  
Vážení spoluobčané, koupím pozemek o výměře 110 m2 v sousedství pozemku Města 

Strážov v obvodu města. 

Pozemek bude sloužit pro výměnu pozemku s Městem Strážov. Předpokládám, že po-

zemek bude v budoucnu majetkem Města Strážov. V případě nutnosti dělení pozemku 

zajistím geometrický plán na své náklady. 

Prosím případné nabídky pošlete na mail: honza.pavlasek@seznam.cz 

                                                     mob: 608 514 102    případně na tel:  378 606 004 

Děkuji moc za spolupráci Ing. Jan Pavlásek ml. 



NOVÁ  ŘED ITELKA  ŠKOLY UŽ  BYLA J MENOVÁNA  

Jak jsme vás již infromovali v mi-

nulém čísle našeho zpravodaje, pro-

běhlo v březnu letošního roku 

konkursní řízení na obsazení pracovní 

pozice ředitele naší základní školy. 

Rada města na základě doporučení 

konkursní komise jmenovala s účin-

ností od 1. července 2022 novou 

ředitelku příspěvkové organizace 

Základní škola a mateřská škola 

Strážov Mgr. Petru Pletichovou.  

Budoucí strážovská paní ředitelka 

působí v současné době jako učitelka 

na bolešinské základní škole. Petra 

Pletichová, která bydlí v nedalekých 

Neznašovech, je aktivní mimo jiné 

také v hudební oblasti, hraje na kytaru 

a na klavír, věnuje se sborovému 

zpěvu a pravidelně vystupuje s hudeb-

ním tělesem Musica Imperfecta. 

Přejeme naší nové paní ředitelce 

hodně elánu a úspěchů ve vedení 

školy. 

 

PŘEHLED SPORTOVNÍCH A MOTORISTI CKÝCH AKCÍ  

čtvrtek 5. května 2022 – připomínka osvobození – kolona amerických vozidel zastaví 

na náměstí ve Strážově od 10.45 do 11.30 hod. 

pátek 6. května 2022 – průjezd Historic Vltava Rallye po trase Viteň – Hrudka – 

Zahorčice – Opálka – Blata (start prvního vozidla v 16.58 hod. a 20.58 hod.). Občané 

Patrasky, Krotějova a Zahorčic budou v této souvislosti omezeni uzavírkou místních 

komunikací, která potrvá od 15.25 do 22.51 hod. 

sobota 28. května 2022 – cyklomaratón horských kol AUTHOR Král Šumavy, 

přičemž část závodu povede také po místních a účelových komunikacích na Strážovsku. 

sobota 11. června 2022 – mezinárodní Jízdu Klatovskem automobilových a moto-

cyklových veteránů čeká trať v okolí Klatov a podhůřím Šumavy, přičemž jedna ze 

zastávek historických strojů spojená s dovednostní soutěží bude také na strážovském 

náměstí. Předpokládaný příjezd prvního vozidla je ve 13.35 hod. Soutěž pořádá a diváky 

na podívání zve Historic club PAMK Klatovy. 

CO SE NA STRÁŽOVSKU  PLÁNUJE  NA ROK 2022? 
❖ Dokončení přestavby radnice – probíhající generální oprava objektu radnice, která 

byla zahájena v roce 2019, by měla být v letošním roce definitivně dokončena. Půjde-

li vše podle plánu, budou letos hotové všechny prostory v přízemí i v prvním patře rad-

nice a následně by pak tato náročná investiční akce měla vyvrcholit novou venkovní 

fasádou. Přestěhována by měla být knihovna a zahájení výstav plánujeme též v muzej-

ních prostorách. Vybavit nábytkem bychom chtěli také zasedací místnost a spolkovou 

klubovnu. 

❖ Vybavení spolkových kluboven – z  Programu rozvoje venkova ČR prostřednictvím 

MAS Ekoregion Úhlava získalo město dotaci na pořízení 274 ks židlí a 46 ks stolů. 

Tyto nahradí dle požadavků jednotlivých hasičských sborů již dosluhující vybavení jed-

notlivých kluboven ve Strážově, Opálce, Zahorčicích a Vitni. 

❖ Místní komunikace v Českých Hamrech a Horních Němčicích – z Programu stabi-

lizace a obnovy venkova Plzeňského kraje se nám podařilo získat finanční dotaci na 

rekonstrukci dvou místních komunikací k trvale obydleným nemovitostem. Jednou 

z nich je bývalá pastuška za osadou Horní Němčice a druhou pak samota „u Krejčů“ 

v Českých Hamrech. Celkem se jedná o zhruba sedm set běžných metrů komunikací.   

❖ Zlepšení prostředí na koupališti – také v areálu koupaliště bychom v letošním roce 

rádi vylepšili prostředí pro jeho návštěvníky. Ještě před zahájením sezóny by mělo být 

rozšířeno zastřešení venkovního posezení a rádi bychom také zlepšili technické řešení 

napouštění koupaliště. Návštěvníci koupaliště se mohou též těšit na nově upravený 

vjezd do areálu. 

❖ Nová opěrná zeď v lokalitě bytovek – více než třicet metrů dlouhá opěrná zeď nad 

bytovkou č. p. 267/268 již delší dobu vykazuje známky poškození statiky a nyní dospěla 

do fáze naprosté devastace. To byl také důvod, proč jsme na její kompletní opravu po-

žádali o finanční dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje. 

Žádost byla úspěšná a půjde-li vše podle plánu, měl by být tento projekt v letošním roce 

také kompletně dokončen. 

❖ Příspěvek na opravu věže kostela – z rozhodnutí zastupitelstva města se město bude 

finančně podílet také na plánované opravě věže kostela sv. Jiří. V rámci této stavební 

akce by měla být kompletně opravena fasáda věže a proveden nový nátěr vrcholové 

báně. Podstatná část prostředků na tuto finančně náročnou akci byla získána z dotačních 

prostředků Programu rozvoje venkova ČR. 

❖ Výstavba nového mostu v Káclinku – zde se nejedná o stavební projekt města, neboť 

vše je realizováno v režii Správy a údržby silnic Plzeňského kraje. Přesto půjde o vý-

znamnou stavební akci, která bude po celý rok částečně ovlivňovat dopravu v našem 

městě. Výsledek snad pozitivně ovlivní (sníží) povodňové nebezpečí pro všechny ne-

movitosti v lokalitě při Strážovském potoce. 

 

 

 
 

 

MGR. PETRA PLETICHOVÁ 

 

Město Strážov hledá brigádníka na sekání veřejných ploch 

křovinořezem a další pomocné práce během  

letních měsíců. Minimální věk uchazeče - 18 let.  

Bližší informace a přihlášky na radnici. 
 

 



❖ V sobotu 7. května 2022 čeká strážo-

vský kostel veliká sláva. Opět po 

čase k nám totiž zavítá Mons. Tomáš 

Holub, biskup plzeňské diecéze. Pětice místních mladých věřících v tento den v míst-

ním kostel sv. Jiří přijme svátost biřmování. 

❖ Po Klatovsku se 

na přelomu břez-

na a dubna pohy-

bovala polární 

liška , psovitá 

šelma jejímž vý-

hradním domo-

vem jsou ark-

tické oblasti. Pů-

vodní dohady  

o tom, zda k nám 

tato bílá liška 

mohla migrovat 

z této tisíce kilo-

metrů vzdálené 

domoviny, záhy 

rozptýlilo zjiš-

tění, že se jedná 

o ochočeného jedince, který je chován v zajetí. Chovatelem této polární lišky, slyšící na 

jméno Bluebell, byl totiž jeden z majitelů nemovitostí v Javoříčku u Strážova, avšak 

liška mu v březnu utekla. Příběh však nemá dobrý konec, neboť polární lišku údajně 

srazil vlak na železniční trati nedaleko Bezděkova.  

❖ Na začátku dubna se ve strážovské sokolovně uskutečnila valná hromada Honebního 

společenstva Strážov na Šumavě. Jedná se o organizaci, která sdružuje všechny maji-

tele honebních pozemků na Strážovsku. Valná hromada rozhodla, že na dalších deset 

let se prodlužuje nájem zdejší honitby Mysliveckému spolku Strážov. Vzhledem ke sku-

tečnosti, že se jednalo zároveň o valnou hromadu volební, bylo zvoleno také nové ve-

dení honebního společenstva, kde funkci starosty po Ing. Janu Pavláskovi převzal Aleš 

Potužák a místostarostou byl zvolen Ladislav Chaluš. 

❖ Bohatý středověký víkend čeká Strážovsko v polovině letošních prázdnin. V pátek  

22. července akce odstartuje na strážovském náměstí. Proběhnou zde různé ukázky šer-

mířských vystoupení a historické taneční produkce. Rytířský průvod se pak přesune  

z náměstí na opálecký hrad, kde je přichystán následný bohatý večerní program. V so-

botu bude na Opálce akce pokračovat v režii organizace „Hrad Opálka“, přičemž zlatým 

hřebem programu bude jezdecký turnaj na koních na kolbišti a ukázka pravé bitvy. Akce 

proběhne ve spolupráci s bavorskou obcí Lohberg a historickým spolkem Cave Gla-

dium z Chammünsteru. Významnou finanční podporu přislíbil česko-bavorský dispo-

ziční fond.  

INFORMACE O ODPA DOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ  

S V O Z  S M Ě S N É H O  K O M U N Á L N Í H O  O D P A D U  

Od začátku dubna do konce června je realizován jarní čtrnáctidenní vývoz popelnic. Vývoz 

je prováděn v pátek dopoledne vždy v sudé týdny (tj. 22. 4., 6. 5., 20. 5. atd.). Během ná-

sledujících prázdninových měsíců (červenec a srpen) pak bude odpad opět vyvážen každý 

týden. Vývoz je zajišťován jen u popelnic se známkami na rok 2022. 

M Í S T N Í  P O P L A T E K  Z A  O D P A D Y  

Konec března byl termínem, do kdy je obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích 

stanovena splatnost poplatku za odpady a za psy. Přestože většina občanů svoji poplatkovou 

povinnost v termínu řádně splnila, našlo se několik poplatníků, kteří ještě nemají závazky 

vůči městu uhrazeny. Vyzýváme proto všechny, kteří zapomněli, aby toto neprodleně na-

pravili. 
 

 

NOVÝ STÁNEK S TOČENOU ZMRZLINOU NA NÁMĚSTÍ  
Od velikonočního víkendu se Strážov dočkal příjemné 

novinky. Podařilo se nám získat zájemce o provozování 

kiosku v místní autobusové zastávce. Hlavním artiklem 

je pravá točená zmrzlina. O provoz stánku se postará Ol-

dřich Krýsl, který ve Strážově nedávno koupil stavební 

parcelu nad cestou k Rovné a hodlá se zde již brzy natr-

valo usadit. Podnikatel má bohaté zkušenosti s provozem 

zmrzlinkoven v Hor-

šovském Týně a v Ko-

lovči. Podle ohlasů prv-

ních hostů se můžeme 

ve Strážově těšit na 

úžasné zmrzliny všech 

možných druhů.  Ote-

vřeno bude za přízni-

vého počasí každý den 

vždy od 12.30 do 17.00 

hod. 
 

 

POLÁRNÍ LIŠKU ZACHYTIL POHOTOVÝ FOTOGRAF 
NA SVÉ ZAHRADĚ V ŽELEZNÉ RUDĚ 

STÁNEK NA ZASTÁVCE OPĚT NAŠEL VYUŽITÍ 



 PRVNÍ MUŽI STRÁŽOVSKÉ RADNICE 
Václav Bouček  

(starosta v roce 1945)  
 

V tomto našem novém seriálu se prochá-

zíme historií Strážova za posledních sto 

let a seznamujeme se s jednotlivými před-

staviteli radnice. Od roku 1921 se na po-

stu starosty či předsedy MNV vystřídalo 

celkem čtrnáct mužů, dnes si představíme 

pátého z nich. 

Václav Bouček se narodil ve Strážově  

20. června 1889. Jeho otcem byl Josef 

Bouček z Kozí a matkou Karolína Toma-

nová ze Strážova č. p. 60. Po vychození 

škol se ve Vídni vyučil krejčím. Pak na-

stoupil na vojnu a narukoval do války, 

kde bojoval na několika frontách. V roce 

1918 se v Linci oženil s manželkou 

Anežkou, narozenou v obci Lípa u Vizo-

vic. Do Strážova se po první světové 

válce vrátil a pracoval zde jako krejčov-

ský mistr. Společně s manželkou tehdy 

bydleli v č. p. 65 a vychovávali tři syny – 

Emila, Jana a Radomíra. V době ně-

mecké okupace byl Václav Bouček rok  

a půl z politických důvodů vězněn v kon-

centračním táboře Buchenwald.  

Předsedou MNV se Václav Bouček stal ve svých pětapadesáti letech v čele revolučního 

národního výboru, který se zformoval krátce po druhé světové válce. Veliká inciativa byla 

v té době věnována získání zkonfiskovaných lesů na svahu Želivského vrchu z majetku 

Hohenzollernů. I přes podaná odvolání se však tento záměr rozšíření lesního majetku Strá-

žova nezdařil.  

Poválečné období bylo plné změn mimo jiné také v oblasti školství. Vedení MNV tehdy 

rozhodlo o rozdělení strážovské školy na samostatnou obecnou a měšťanskou školu. Do 

vedení obecné školy byl jmenován Karel Adamovský. Na měšťanské škole pak dosavadního 

ředitele Karla Fialu vystřídal Josef Mareš z Chudenic. Změny se dotkly také místní krajkář-

ské školy. Na tu ztratila vliv komanditní společnost, jejíž jednatelem byl místní farář Ferdi-

nand Kalivoda, a škola spadla pod správu obce. 

Po volbách, které se uskutečnily v říjnu 1945, předal Václav Bouček funkci starosty Matěji 

Prantlovi. 

 

 
 

BRTÍ SI CHTĚLO POSTAVIT SVOJI VLASTNÍ ŠKOLU  

Tato informace se nám zdá v dnešní době skoro z říše pohádek, ale na konci 19. století se 

jednalo o opravdu seriózní myšlenku a vážně míněný záměr. Psal se rok 1898 a pro výstavbu 

nové obecné školy v Brtí se nadchli také představitelé okolních osad – Javoříčka, Božtěšic 

a Vitně. Společně pak požádali Okresní zastupitelstvo v Klatovech o vyřazení ze strážov-

ského školního obvodu a o schválení záměru výstavby nové školy v Brtí. Toto bylo také 

následně i přes protesty strážovských radních okresním zastupitelstvem schváleno. Podporu 

této myšlence vyjádřil tenkrát také okresní týdeník Šumavan, kde se mimo jiné píše:  

"S uspokojením zaznamenáváme zakročení uvědomělých občanů obcí Brtí, Vitně, Javoří  

a Božetic ve příčině založení samostatné české školy obecné v Brtí. Nehledě k mnohým 

důležitým a příznivým okolnostem, jest geografická poloha těchto míst nejlepším přímluv-

čím v celé záležitosti. ... Jisto jest, že by obce tyto, bohaté stavivem, přiložením vlastní ruky 

k dílu v krátké době o důstojnou budovu školní se postaraly bez velikých finančních obětí 

na hotovosti, kterážto okolnost zvláště v nynější, pro rolníky kritické době velmi jest důle-

žitá." Pro vysvětlení musíme ještě samozřejmě uvést, že tehdy žily v Brtí, Vitni, Božtěšicích 

a Javoříčku dohromady téměř čtyři stovky obyvatel. Dnes je to zhruba třetina tohoto počtu. 

K realizaci smělé myšlenky výstavby české školy v Brtí nikdy nedošlo. Nedochovaly se 

bohužel vůbec žádné další písemné prameny, které by nám vysvětlily, proč nebyl záměr 

naplněn. Ani vlastně nevíme, 

kde měla škola stát. Neví toto 

snad někdo z našich čtenářů? 

Každopádně spory Brtí   

a Strážova ohledně školství 

přetrvávaly dále. Na počátku 

20. století v souvislosti s vý-

stavbou strážovské měšťan-

ské školy byli představitelé  

z Brtí iniciátory rezolutního 

odmítnutí úhrady příspěvku 

na provoz tohoto školského 

zařízení. Přidaly se k nim  

i další osady, takže ve finále 

na provoz strážovské měšťan-

ské školy přispívala jen trojice 

obcí (Rovná, Lehom a Luka-

vice). Děti z ostatních osad si 

v případě zájmu o studium 

musely "školné" platit samy.  

VÁCLAV BOUČEK 

ILUSTRAČNÍ FOTO STARÉ ŠKOLNÍ TŘÍDY 



 
Požár. V obci České Hamry u Strážova vznikl v noci na 31. července t. r. oheň 

v osaměle stojícím hospodářství vdovy Marie Krouparové. Oheň rychle se šířil  

a Krouparová, jejíž chasa odešla k muzice do blízké Opálky, jsouc sama doma, stěží 

zachránila život svůj útěkem. Shořelo obytné i hospodářské stavení, zásoby obilí, 

nářadí a stroje hospodářské jakož i 11 kusů hovězího dobytka, 2 prasata, 25 slepic 

a 3 husy. Škoda požárem vzniklá odhaduje se na 3200 zl., pojištění obnáší pouze 

800 zl. Oheň vznikl ve chlévě a byl nepochybně založen. Dle pověsti shořelo vedle 

výbavy dceřiny, která měla se vdávati, také její věno několika set zlatých. K po-

žáru dostavil se pouze nově zřízený sbor dobrov. hasičů z obce Hvízdalky,  

ač v okolí jsou sbory vycvičené. 

Šumavan – 5. srpna 1899 
 

 

Víte, že … 
 … v Českých Hamrech opravdu stával hamr? 

Velice zajímavé informace se zvídavý čtenář dozví v monografii nazvané „Z historie Čes-

kým Hamrů“, jejímž autorem byl Jaroslav Wiendl. V jedné z kapitol tohoto rozsáhlého ma-

teriálu se píše o tom, že v Českých Hamrech opravdu stával historický objekt hamru, který 

byl takovým menším hutním závodem. Vznikl pravděpodobně okolo roku 1530 a byl po-

staven v blízkosti dnešního č. p. 3, kde se po chalupě říká „u Pouberlů“. Hamr byl poháněn 

vodní silou. Za pomoci kovářské výhně a mlýnských kol se zde vyráběla hlavně různá ruční 

hospodářská nářadí. Jméno zakladatele hamru neznáme, ale jedním z jeho nástupců byl Jan 

Hamerschmied, původem ze Zejbiše (Javorné). Ten je ve strážovské farní matrice připomí-

nán v roce 1630. Zánik hamru lze datovat někdy na přelom 17. a 18. století. Poté byl objekt 

přestavěn a upraven k mletí 

obilí. Mlýn měl dle historic-

kých zápisů dvě mlýnská kola. 

Podle dochovaných písemných 

pramenů platil v roce 1737 ha-

merský mlynář bystřickému 

panství ročně vrchnostenský 

plat 82 zlatých a k tomu 4 zlaté 

potočného. Kolem roku 1840 

byl mlýn zastaven a zbourán. 

Nejednalo se však o jediné za-

jímavé stavby v Českých Ha-

mrech. Dle autora monografie 

zde stával také letní zámeček, 

cihelna a veliké ovčíny.  

F O T O G RA F I C KÉ  V Z P O M ÍN K Y  NA  JZD  ST R Á Ž OV  
Ze snímků, které před více 

než třiceti roky v místním 

jednotném zemědělském 

družstvu pořídil Josef Hu-

speka z Vitně, na nás dých-

nou staré vzpomínky na 

práce v zemědělství i na ty, 

kteří toto zaměstnání vyko-

návali. 

 

 

 

 

 

MAPA ČESKÝCH HAMRŮ Z ROKU 1880 

BLAŽENA JANDOVÁ, MARIE BOUBERLOVÁ,  
RUDOLF KRIPL A MARIE JANDOVÁ 

KAREL TOMAN Z LUKAVICE 

STANISLAV TOMAN ZE STRÁŽOVA VÁCLAV BERAN Z LUKAVICE 

VÁCLAV JIŘÍK ZE STRÁŽOVA 


