
V SRPNU ODEŠLA VELKÁ LEGENDA STRÁŽOVSKÉ KOPANÉ 
V uplynulých dnech zastihla nejen funkcionáře a příznivce 

fotbalu ve Strážově velmi smutná zpráva. Do fotbalového 

nebe odešla 16. srpna velká ikona místního fotbalu a vážená 

osobnost města Strážov pan Josef Beran.  

Tato zpráva o jeho úmrtí přišla uprostřed měsíce, ve kterém 

každoročně se svými nejbližšími a velmi často i se svými 

sportovními přáteli oslavoval své narozeniny. Letos to bylo 

při oslavách 93. narozenin bohužel naposled. Asi to tak měl 

námi všemi milovaný a obdivovaný Josef Beran naplá-

nováno… Odešel do fotbalového nebe s pocitem dobře 

vykonané práce. Odešel s vědomím, že k tomu, čemu 

věnoval velkou část svého života, sportu a místnímu 

fotbalu, přivedl i pro další léta úspěšné nástupce. V červnu 

ještě měl možnost si užít radost z postupu místního týmu 

do krajské soutěže. Do soutěže, do které Strážov desítky let 

nejen v minulosti, ale i v současnosti patřil a byl stálým 

účastníkem.  

Radost z postupu nyní střídá smutek. Smutek z odchodu člověka, který pro fotbal ve Strážově 

jako dlouholetý předseda a sekretář klubu v minulosti udělal tolik, že se to ani nedá spočítat. 

Předseda klubu to bylo, je a bude pouhé pozlátko. Ve skutečnosti, tak jak to ostatně ve 

vesnických klubech bývalo, je a bude, je tato funkce hromosvodem pro případ klubových 

neúspěchů. Ale jinak, jak se říká, je to funkce s označením – děvečka pro všechno. A to platilo  

i v případě Josefa Berana a od nás všech mu za to děkujeme! 

Poděkování přichází již pozdě, ale musí zaznít. Snad mu kluci z jeho klubu SK Kovodružstvo 

Strážov budou v jeho novém působišti, ve fotbalovém nebi, dělat radost. Čest jeho památce! 

Všem nejbližším, rodinným příslušníkům a příbuzným upřímnou soustrast. 

Za SK Kovodružstvo Strážov Miroslav Sedlmaier  
 

 

Strážovští nohejbaloví nadšenci pořádají 

v sobotu 24. září 2022 na zdejším koupališti 

druhý ročník nohejbalového turnaje trojic. 

Turnaj začíná v 9.00 hod., 

přičemž registrace hráčů je od 8.30 hod. 

 
 

 

 
 

 

CELKOVÁ REKONSTRUKCE RADNICE JE ZDÁRNĚ U KONCE 
V úterý 30. srpna 2022 byla provedena 

úspěšná kolaudační prohlídka téměř 

čtyři roky trvající přestavby strážovské 

radnice. Na jaře roku 2019 byla stavba 

zahájena výměnou krovu a střešní kry-

tiny. V podstatě po celé čtyři roky se na 

tomto historickém objektu pracovalo. 

V létě letošního roku byla provedena 

venkovní fasáda a práce již šly do 

finále.  

Přestavbou vznikl přímo v centru města 

multifunkční objekt. V přízemní klu-

bovně najdou své zázemí místní spol-

ky. Na druhé straně průjezdu byla roz-

šířena obřadní a zasedací místnost. 

Prvnímu patru pak dominuje knihovna 

a informační centrum. Své místo zde 

našly také expozice strážovkého kraj-

kářství a výstavní místnost, jejíž obsah 

by se měl průběžně měnit. V rozlehlých 

podkrovních prostorách se nachází 

kanceláře městského úřadu, přičemž výhodou objektu je nový výtah, který zajišťuje 

bezbariérový přístup do všech prostor radnice.  

Na stavbě se podílelo více regionálních firem i živnostníků. Snažili jsme se vše dělat 

poctivě a odpovědně, neboť tento historický objekt, který Strážováci před více než 150 roky 

postavili, si to jistě zaslouží.  

Celkové náklady stavební části této akce přesáhly 22 mil. korun. Na jednu stranu je to veliká 

částka, avšak strážovská radnice po velké opravě již několik let volala. Dosluhovala zde 

okna, bylo třeba vyměnit ekonomicky neefektivní elektrické akumulační topení, daleko za 

dobou životnosti byly též vodovodní a elektrické rozvody. A vzhledem k vývoji cen 

stavebních prací a materiálů nelze předpokládat, že by to v budoucnu bylo levnější. 

O tom, jak se celá přestavba povedla, se budete moci přesvědčit již o následující pouti. 

V prostorách radnice proběhne několik zajímavých výstav, srdečně vás na ně zveme  

a věříme, že budete mít z odvedené práce radost. 

VYDÁVÁ MĚSTO STRÁŽOV        ČÍSLO 97 (ZÁŘÍ 2022) 

POHLED NA RADNICI 
Z VĚŽE KOSTELA SV. JIŘÍ 

JOSEF BERAN 

https://fotbal.strazov.cz/smutna-zprava-odesla-legenda-strazovske-kopane/
https://fotbal.strazov.cz/wp-content/uploads/2016/08/Beran-Josef.jpg


ˇ ˇ ˇ FOTOGALERIE Z HASICSKÝCH SOUTEZÍ 

 
 

 
 
 
 

hasičské cvičiště  
ve Strážově 

3. září 2022 

foto: Iveta Kalivodová 
a Ing. Josef Rousek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na naši otázku z minulého kola soutěže 

odpověděli správně pouze tři naši 

čtenáři. Napsali, že uvedená nemovitost 

stojí ve Vitni, má čp. 20 a po chalupě se 

tam říká „u Traxlů“. Ze správných 

odpovědí byla vylosována výherkyně – 

žákyně místní základní školy Amálka 

Soušková z Vitně, která si může na 

radnici vyzvednout slíbenou odměnu. 

Máte-li chuť se zúčastnit dalšího 

pokračování soutěže, stačí vyplněný 

kupón vhodit do konce října do schránky 

na radnici. 
 

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

 
 

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

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

Adresa: ..................................................................................................................................................... 
MUŽSTVO MLADÍKŮ Z OPÁLKY SE PREMIÉROVĚ ZÚČASTNILO POŠUMAVSKÉ LIGY 
– ZLEVA JAKUB HOMOLKA, TOMÁŠ KALIVODA, ALEŠ RENDL, MICHAL WEINFURT, 

MARTIN KALIVODA, LUKÁŠ KALIVODA A ADAM RENDL 

MLADÍ HASIČI Z VITNĚ NA STARTOVNÍ ČÁŘE – ZLEVA RADKA TOMANOVÁ, 
KAROLÍNA SOUKUPOVÁ, MICHAELA SOUKUPOVÁ, AMÁLIE SOUŠKOVÁ, ZUZANA 

HUSPEKOVÁ, ZUZANA TOMANOVÁ A LUKÁŠ JANDA 

KRISTÝNA FÜRBACHEROVÁ (SDH STRÁŽOV) 



ZVEME VÁS NA PODZIMNÍ PŘEDNÁŠKOVÉ VEČERY  
Rádi bychom i letos pokračovali s oblíbeným cyklem 

přednášek. Loni do všeho bohužel zasáhla koronavirová 

epidemie a některé plánované akce jsme museli zrušit. Snad 

letos bude líp a my budeme moci opět jedenkrát za čtrnáct dnů 

uspořádat veřejné besedy. Jako prostor pro tyto akce využijeme 

novou zasedací místnost v přízemí radnice. Program bude 

velice pestrý a máme se jistě na co těšit. Na úvod nás člen České 

ornitologické společnosti seznámí se svými zkušenostmi při 

pozorování ptáků na Klatovsku. Ve druhé polovině října nás pak 

čeká již vícekrát plánovaná a vždy odložená přednáška místního 

rodáka o pracovních cestách do Izraele. Pak nám autorka knihy 

Falešné hranice odkryje doposud téměř neznámou nezákonnou činnost StB na pomezí 

Šumavy a Chodska. Na závěr nás pak božtěšický chalupář RNDr. Anděra zavede do míst, 

kde žijí lvi. Vstupné je dobrovolné.  

středa 5. října 2022 od 19.00 hod.  
Ing. Antonín Gibiš – Výprava do ptačího světa 

středa 19. října 2022 od 19.00 hod.  
Ing. Vlastimil Soušek – Zážitky z cest do Izraele 

středa 2. listopadu 2022 od 19.00 hod.  
Ing. Václava Jandečková – Falešné hranice 

středa 16. listopadu 2022 od 19.00 hod.  
RNDr. Miloš Anděra, CSc.– „Hic sunt leones“, aneb povídání o Africe 

 

 

VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ ZA VYNIKAJÍCÍ REPREZENTACI  

Již v minulém vydání občasníku jsme psali o Julii Denkové, jedné z nejúspěšnějších 

reprezentantek místního přírodovědného a mysliveckého kroužku. Dalším jejím 

vynikajícím úspěchem je třetí místo v národním kole soutěže O zlatou srnčí trofej, tentokrát 

pořádanou ve vzdálených Beskydech. Jedná se o zatím nejlepší umístění našeho 

reprezentanta, a to v konkurenci 60 soutěžících z celé republiky. Opět tímto Julča zaslouží 

velké poděkování a přání mnoha dalších úspěchů nejen v této oblasti.   
Aleš Potužák 

 

 

SEDMÉ SETKÁNÍ RODÁKŮ V ZAHORČICÍCH SE VYDAŘILO 

Již od roku 2009 se v Zahorčicích pravidelně schází rodáci. Po koronavirové pauze se letos 

v sobotu 3. září uskutečnilo již sedmé setkání. Sešly se na něm v zahorčické hasičské 

klubovně téměř čtyři desítky místních rodáků. Nejstarší účastnici setkání bylo 91 let  

a nejmladší pouhé dva roky. Při promítání starých fotografií si pamětníci zavzpomínali na 

své dětství a připomněli si své kamarády, kteří už tu dnes nejsou mezi námi. Hudební 

doprovod zajistil harmonikář Miroslav Marval. 

Vážení spoluobčané! 

Téměř každý rok bývá volebním (jednou jsou to 

volby parlamentní, podruhé krajské, pak prezi-

dentské, senátní nebo evropské). Letos na konci září nás čekají volby komunální. Končí totiž 

čtyřleté funkční období obecních a městských zastupitelstev. Konec volebního období bývá 

vždy spojen s určitým ohlédnutím a rekapitulací toho, co se podařilo více a co méně. Já 

osobně za dva naše největší úspěchy posledních let považuji realizaci patnácti nových 

stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů pro trvalé bydlení na svahu Vinného vrchu 

a pak také rozsáhlou rekonstrukci radnice a multifunkční využití tohoto objektu (úřad, 

knihovna, výstavní prostory, spolková místnost). Vzhledem ke stoupajícím cenám energií 

bude sloučení těchto institucí pod jednu střechu rozhodně ekonomicky výhodné.  

Musím přiznat, že letošní přelom srpna a září byl pro mne osobně velice náročným obdobím. 

Kolaudovali jsme radnici, což bylo spojeno s obrovsky administrativně složitým procesem, 

k tomu jsme chystali slavnostní otevření expozice krajkářství a na Strážovsku se navíc 

roztrhl pytel s dalšími akcemi. Když jsem pak často někdy okolo desáté hodiny večer 

odcházel z kanceláře, sám sebe jsem se ptal, jestli to má vůbec smysl takhle žít a věnovat 

téměř veškerý čas radnici. Ráno jsem však vstal a cestou do práce pohlédl na nádherně 

sluncem ozářenou věž strážovského kostela a hluboké šumavské lesy na obzoru, a to vše mi 

opět dodalo takovou sílu a energii, že jsem veškeré pochybnosti ztratil. Jsem zkrátka  

a jednoduše strážovský patriot, mám tenhle kraj hluboko ve svém srdci a bez rozmýšlení 

věnuji energii na to, aby se tady nám všem dobře žilo a bylo to tu krásné pro občany i turisty. 

Dělám tuhle práci rád, naplňuje mě možnost realizovat věci, které z mého pohledu posouvají 

mé rodné město dál a dál. To je také hlavní důvod, proč jsem se rozhodl znovu ucházet  

o post starosty. Nebudu slibovat, co vše chceme na Strážovsku společně udělat. Myslím si, 

že za každého starostu, který je ve své funkci dvě a více volebních období, by měly mluvit 

hlavně činy. A proto nechám na vás, abyste posoudili klady a zápory činnosti našeho 

sdružení nezávislých kandidátů pro rozvoj Strážovska. Záleží pak jen na vás, zda tento směr 

považujete za správný a chcete nás ve volbách podpořit. 

Na rovinu však říkám jednu věc. Pokud bych vycítil, že mi tu Strážováci nechtějí a že není  

o mé další setrvání ve funkci starosty mezi mými spoluobčany zájem, nechtěl bych jim ani 

sobě šlapat po štěstí. 

Určitě už víte, že i pro letošní komunální volby byla u nás podána jen jedna kandidátní 

listina. Jak jsem říkal už při minulých a předminulých volbách, možná je to z mého pohledu 

trochu škoda, neboť zdravá opozice je vždy přínosem. Na druhou stranu je to snad malý 

důkaz toho, že to neděláme tak špatně a že občané nemají potřebu něco zásadního měnit. 

Pro informaci ještě podotýkám, že jsme neměli možnost na naši kandidátní listinu napsat 

více než 15 osob. Stávající legislativa toto bohužel nedovoluje, i když by to bylo samozřejmě 

z pohledu voliče lepší a existovala by možnost výběru. 

Na závěr bych chtěl poděkovat stávajícím zastupitelům za to, že uplynulé čtyři roky 

pracovali ve prospěch Strážova a vás všechny vyzvat: „Pojďte k volbám a dejte najevo svůj 

názor!“ 
Ing. Josef Rousek 



KNIHOVNA OBNOVILA PROVOZ V NOVÝCH PROSTORÁCH 

Místní knihovna ve Strážově zahájila od pondělí 5. září svůj 

provoz v nových prostorách v 1. patře radnice. Čtenáře tak 

přivítalo kompletně nové prostředí moderní knihovny 

s oddělenými prostorami pro dětské a dospělé čtenáře. Díky 

výtahu je knihovna bezbariérová. Kromě knihovnických 

služeb bude zařízení 

zajišťovat též provoz 

informačního centra  

a v otevírací době bu-

dou přístupné také při-

lehlé výstavní a muzej-

ní prostory. Paní kni-

hovnice se těší na své 

stálé i nové čtenáře, 

kteří do zbrusu nové 

knihovny zavítají.  

 

TRADIČNÍ PODZIMNÍ SBĚR ODPADŮ BUDE LETOS 22. ŘÍJNA 

Svoz nebezpečného a elektro odpadu bude proveden v sobotu 22. října 2022 ze sběrného 

dvora v Káclinku. Odpad musí být ve sběrném dvoře uložen nejpozději do 9.00 hod.  

Z ostatních osad je tentokrát nutné odpad dopravit do Strážova. V odůvodněných případech 

zajistí odvoz na základě telefonické domluvy zaměstnanci města. Sbírat se budou 

akumulátory, pneumatiky, barvy, zářivky, lednice, televize a veškeré další elektrické 

spotřebiče. Tradiční svoz ze všech obcí a osad bude proveden opět v jarních měsících 

příštího roku.  

Na prostranství před autobusovými garážemi v Káclinku bude umístěn kontejner na 

velkoobjemový odpad v sobotu 22. října 2022 od 8.00 hod. do naplnění kontejneru. Občané 

tam budou moci uložit odpad, který se nevejde do popelnic. Do kontejneru nepatří stavební 

suť, železo nebo nebezpečný odpad.  

Pro přehlednost ještě jednou zveřejňujeme termíny svozů směsného komunálního 

odpadu. Stejně jako v loňském roce je totiž realizována rozdílná frekvence vývozu malých  

(120 litrových) a velkých (240 litrových) popelnic.  

Termíny svozů popelnic o objemu 120 litrů: 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: 9. září, 23. září, 7. října, 21. října,  

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

HASIČI PŘIPRAVILI DĚTSKÉ DNY PLNÉ HER A ZÁBAVY 

Sbor dobrovolných hasičů z Opálky pravidelně pořádá pro děti a vnoučata svých členů soutěžní 

odpoledne plné her a zábavy. Tzv. „cikánský den“ se letos uskutečnil v sobotu 3. září 2022. Přes 

tři desítky dětí si to u hasičské zbrojnice na Opálce nádherně užily, stejně tak jako dospělí, kteří 

pro ně vše připravili a zorganizovali.  

Podobnou dětskou zábavu připravili pro své mladé hasiče v červenci ve Vitni. Zde také děti 

soutěžily a přichystány pro ně byly též výtvarné dílničky. Veliký zájem byl o skákací hrad  

a nafukovací skluzavku. Zpestřením odpoledne pak byla možnost malování na obličej. Tuto 

formu náboru nových adeptů o vstup do dětského hasičského družstva podpořil finančním 

příspěvkem Ekoregion Úhlava. 
 

 

PUBLIKACE O KRAJKÁŘSTVÍ  
Před časem jsme za finanční podpory Plzeň-

ského kraje vydali knihu „Strážovská krajka“. 

Její autorkou je dlouholetá propagátorka pa-

ličkování Jitka Jiříková. Publikace vycházela 

z podkladů, které byly shromážděny v rámci 

výstavy připravené u příležitosti 120. výročí 

založení krajkářské školy ve Strážově.  

Trochu jsme tenkrát vydání knihy tajili a řekli 

si, že ji veřejnosti dáme k dispozici při 

plánovaném otevření expozice strážovského 

krajkářství. Teď tedy nadešel ten správný čas! 

V průběhu strážovské pouti ji budou mít u sebe 

malé strážovské krajkářky, které budou na 

radnici předvádět své umění. Zde bude tato 

velice krásná publikace k dispozici pro všechny 

zájemce, kteří se o strážovské krajce chtějí 

dozvědět více.   
 

 

NOVÉ A MODERNÍ PROSTORY MÍSTNÍ KNIHOVNY 

ÚČAST NA LETOŠNÍM „CIKÁNSKÉM DNI“ NA OPÁLCE BYLA OPRAVDU VELIKÁ 

KNIHOVNA MÁ NOVÉ PROSTORY I NOVÝ INVENTÁŘ 



 
✓ Zahájení školního roku 2022/2023 
Milí rodiče, 1. září Základní škola a mateřská škola 

Strážov úspěšně vstoupila do nového školního roku,  

s nímž přichází řada novinek. 

Nejprve bych se však ráda krátce vrátila k roku 

předešlému. Minulé pololetí přineslo, z důvodu úmrtí 

paní ředitelky Raškové, mnoho zármutku, ale také 

starostí o běžný chod školy nejen panu starostovi, 

zaměstnancům městského úřadu a zastupujícímu řediteli 

panu Pavlu Proškovi, ale také učitelům. Jako nově 

nastupující ředitelka bych všem velice ráda poděkovala 

za jejich nasazení a za udržení školy v chodu. 

Další poděkování taktéž patří vyučujícím a žákům, kteří 

se v minulém školním roce účastnili okresních a kraj-

ských kol soutěží, vybojovali totiž krásné 2. místo mezi 

základními školami z hlediska umístění v krajských 

soutěžích. Jako odměnu jsme získali pohár a možnost dopravy na vybranou soutěž  

v následujícím školním roce zdarma. 

Během dvou měsíců prázdnin jsem se snažila připravit školu na nový začátek, který snad 

bude oproti tomu loňskému veselejší. Důkazem toho pro mě, vyučující a jistě i rodiče bylo 

12 prvňáčků, které jsme první školní den přivítali v nově vybavené třídě. Ta dříve sloužila 

jako učebna hudební výchovy. Kromě nového vybavení na žáčky čekala také nová paní 

učitelka, Mgr. Renata Fikrlová, která k nám přestoupila ze ZŠ v Nýrsku. Věřím, že se její 

nadšení a optimismus rychle přenese na děti a školu budou navštěvovat rády. 

Nemalé změny proběhly také v rámci učitelského sboru. Paní učitelky Mgr. Schovancovou 

a Mgr. Bělovou, které vyučovaly cizí jazyky a hudební výchovu, vystřídali noví 

zaměstnanci, Josef Míšek a Viktorie Schneedörflerová. 

Aby škola nebyla jen o výuce, připravujeme společně s novými kolegy i stávajícími 

zaměstnanci pro žáky širší nabídku zájmových kroužků, od pohybových, přes rukodělné  

a technické až k přírodovědným. Věřím, že v dětech probudí zájem o různorodé aktivity. 

Závěrem bych chtěla vyslovit přání, aby se nám všem v tomto školním roce dařilo, aby 

spolupráce vyučujících mezi sebou, ostatními kolegy, žáky a rodiči byla založena na 

porozumění, vstřícnosti a vzájemné toleranci a žáci se na nás pedagogy obracely vždy  

s důvěrou. Věřím, že nadcházející období dětem přinese mnoho nových poznatků  

a dovedností, které posléze obohatí a usnadní jejich úspěšný vstup do života. 

Mgr. Petra Pletichová 

ředitelka Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace 

S T R Á Ž O V S K Á  P O U Ť  ̶  1 0 .  A  1 1 .  Z Á Ř Í  2 0 2 2  

Letošní strážovská podzimní pouť bude po několikaletých omezeních z důvodu opravy 

radnice obohacena nebývalým množstvím doprovodných akcí.  

➔ Tradičně bude po celý pouťový víkend strážovské náměstí rájem všech dětí. Pouťové 

atrakce (houpačky, kolotoč, střelnice a skákací hrad) budou tentokrát obohaceny  

o autodrom. Rodiče se budou moci navíc na náměstí občerstvit v pivní zahradě s nabídkou 

českých i bavorských piv. 

➔ Po celý víkend bude otevřena radnice, kde proběhla celková rekonstrukce tohoto 

historického objektu. V průjezdu budou k vidění panely s fotografiemi dokumentujícími téměř 

čtyřletou stavební rekonstrukci objektu městského úřadu. Přístupná bude zasedací a obřadní 

místnost (zde bude výstava o Janu Pavlu II.) a výstavní prostory v 1. patře (zde bude dominovat 

paličkovaná krajka a její tradice). 

➔ Na strážovské radnici bude v průběhu pouťového víkendu premiérově otevřena nová 

expozice krajkářství doplněná o výstavu paličkovaných prací Marie Podstatné. Prostory 

můžete navštívit v sobotu od 13.00 do 17.00 hod. a v neděli od 10.00 do 17.00 hod. 

➔ Město Strážov a Římskokatolická farnost Nýrsko srdečně zvou na výstavu „Karol Wojtyła, 

Narození“. Výstava, která představuje nejdůležitější okamžiky v životě papeže - sv. Jana  

Pavla II., byla vytvořena v roce 2020 v souvislosti s oslavami stého výročí jeho narození. Účast 

na slavnostní vernisáži této výstavy přislíbil Konzul Polské republiky v Praze Artur Łukiańczuk. 
Výstavu, kde bude mimo jiné k vidění vzácný relikviář s kapkou krve sv. Jana Pavla II., můžete 

navštívit v přízemí strážovské radnice v sobotu od 13.00 do 17.00 hod. a v neděli od 10.00 do 

17.00 hod. Následně (do 21. září 2022) bude výstava (bez relikviáře) přístupná v pracovní dny 

od 8.00 hod. do 15.00 hod. 

➔ Strážovští zahrádkáři představí svoji letošní úrodu na výstavě ovoce, zeleniny a květin, která 

se letos uskuteční v prostorách bývalé spořitelny. Otevřena bude v sobotu od 13.00 do 17.00 hod. 

a v neděli od 10.00 do 17.00 hod. 

➔ Místní organizace svazu chovatelů pořádá výstavu drobného zvířectva (drůbeže, králíků  

a holubů) ve školním dvoře za obecnou školou. Výstava bude otevřena v sobotu od 13.00 do 

18.00 hod. a v neděli od 8.00 do 14.00 hod. Připravena je bohatá tombola o zajímavé ceny.  

➔ Na kurtech u sokolovny pořádá v sobotu od 8.30 hod. TJ Sokol Strážov tradiční volejbalový 

turnaj smíšených družstev s názvem Burčák open. Přijďte se podívat a ochutnat lahodný burčák 

a kvalitní moravská vína s možností jejich koupě. Zajištěno bude také další občerstvení.  

Od 17.00 hod. pak u sokolovny vystoupí oblíbená country kapela.  

➔ V neděli se uskuteční mše svatá v kostele sv. Jiří.  Její začátek je v 11.30 hod. 

➔ V neděli od 13.00 do 16.00 hod. bude na náměstí vyhrávat kapela „Horalka“. Přijďte 

posedět a poslechnout si vystoupení této domažlické kapely, která má v repertoáru, jak chodskou 

tvorbu, tak i skladby populárních autorů z jiných částí Čech a Moravy. Možná dojde i na tanec. 

Od 15.00 hod. zde pak proběhne vyhlášení výsledků prázdninových dětských soutěží  

a vylosování výherců. 

➔ Fandit můžete přijít také na fotbalová utkání na hřišti SK Kovodružstva Strážov. Starší 

žáci zde budou v neděli od 10.00 hod. hostit své vrstevníky ze Švihova. Poté pak ve 12.30 hod. 

vyběhnou na hřiště mladší žáci, kteří své soutěžní utkání sehrají proti kombinovanému družstvu 

z Chanovic a Kasejovic. Mužské „áčko“ se pak v neděli od 16.00 hod. utká s týmem z Měcholup. 

JEDNÍM Z LETOŠNÍCH 
PRVŇÁČKŮ JE TAKÉ 

ŽOFINKA MAZANCOVÁ  
Z OPÁLKY  



STUDENT ZE STRÁŽOVA VÍTĚZEM KRAJSKÉ SOUTĚŽE  

Již osmý ročník projektu 

Kraje pro bezpečný internet 

realizovaný pod záštitou 

Asociace krajů ČR byl na 

počátku léta vyhodnocen  

a bylo provedeno vyhlášení 

vítězů a předání cen úspěš-

ným řešitelům. Z rukou 

hejtmana Plzeňského kraje 

Rudolfa Špotáka převzal 

cenu pro nejúspěšnějšího 

krajského řešitele žák Gym-

názia J. Vrchlického v Kla-

tovech Marek Seltenhofer 

ze Strážova.  Dohromady se  

v celé ČR soutěže zúčast-

nilo 37 000 žáků. Gratulu-

jeme a přejeme Markovi 

úspěšný vstup do vysoko-

školského studia.  
 

 

N Ě K O L I K  K R Á TK Ý CH  Z P RÁ V  ZE  S T RÁ Ž OV S KA  

✓ Klub seniorů se přesouvá do nových prostor spolkové místnosti v přízemí radnice. 

Senioři se zde letos poprvé sejdou ve středu 14. září. Až poté bude sestaven konkrétní 

program jednotlivých setkání. Pravidelné předvánoční setkání v sokolovně je letos 

plánováno na úterý 22. listopadu. 

✓ Na začátku října se uskuteční v celé České republice volby do zastupitelstev měst  

a obcí. Volby konkrétně proběhnou ve dnech 23. a 24. září 2022. V pátek budou volební 

místnosti otevřené od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu pak od 8.00 do 14.00 hodin. Volební 

místnost se ve Strážově opět vrací zpět do přízemí radnice.  

✓ Český zahrádkářský svaz Strážov bude i letos na podzim provádět moštování ovoce  

ve své moštárně v suterénu zdravotního střediska. Moštování si můžete objednat a přehled 

o termínech získat u paní Aleny Preslové na tel: 373 720 221 nebo 724 281 787. 

✓ Žádosti o vládou schválený jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5 000 Kč můžete 

podávat na vybraných kontaktních místech veřejné správy Czech POINT, tzn. mimo jiné 

také na Městském úřadě ve Strážově. Je nutné, aby žadatel předložil doklad totožnosti  

a znal identifikační údaje dětí, případně druhého rodiče či partnera. O dávku mohou žádat 

rodiče, kteří nedostali v červenci za měsíc červen přídavky na děti. Těm, kteří je obdrželi, 

přišla dávka automaticky. Žádat je možné také online na webu Ministerstva práce  

a sociálních věcí ČR. 

jsme písničky. V pátek (dnes) jsme uklízeli družinu, potom jsme šli na hasičák, kde jsme 

natáčeli choreografii a pak jsme je dali na Facebook a naučila nás jí Hanina. 

Míša (8) - Náš tábor Kompas je skvělej… 

Daník (8), Martin (8), Andrei (8) a Ionut (7) - Šli jsme na koupák do Janovic nad Úhlavou. 

V Janovicích nad Úhlavou jsme měli oběd v Jelence a měli jsme zmrzku…  Tancovali jsme. 

Hráli jsme vybiku. 

Adriana (10) - Náš tábor kompas je úžasný... Dostali jsme medaile. Byli jsme na zmrzlině. 

Emily (7) - …děkuju moc. 

Pohled praktikantů: 

Týden jsme zahájili v pondělí výletem na strážovské fotbalové hřiště. Naučili jsme tam děti 

taneční hru sochy a spoustu dalších. Po odpoledním klidu jsme vyráběli strom (nakreslili)  

s motýlky. 

Pokračovali jsme v úterý, kdy jsme vzali děti na hasičské hřiště. Začali jsme společně 

secvičovat společnou choreografii. Poté měly děti možnost si zahrát fotbal, vybíjenou nebo 

skákat přes švihadlo. Odpoledne se menší děti zabavily vědomostní hrou a větší znovu hrály 

oblíbenou vybíjenou. 

A ve středu jsme hned ráno vyrazili směr Janovice nad Úhlavou. Náš cíl bylo koupaliště. Po 

cestě jsme se zastavili na svačinu, společné foto a oběd v janovické restauraci. Na koupališti 

se všechny děti vykoupaly a měly možnost hraní si na prolézačkách. Zpátky do Strážova 

jsme se dostali autobusem. 

Čtvrtek jsme začali tvořením našeho památného stromu na papír. Po svačině jsme s dětmi 

znovu šli na hasičské hřiště, kde jsme pořádně potrénovali společnou choreografii. Později 

si děti vybraly vybíjenou jako další činnost. Po odpoledním klidu jsme dětem připravili 

stopovanou, kde na ně na konci čekalo překvapení. Děti se musely vrátit do školního areálu, 

kde jsme jim rozdali odměny a dárky za úspěšné zvládnutí prvního ročníku příměstského 

tábora Kompas. Poté jsme zašli na zmrzlinu a den zakončili zpíváním a hraním na kytaru. 

Pátek ráno jsme dokončili náš strom obtisknutím dlaní všech dětí i vedoucích. Nasvačili 

jsme se a vyrazili ven, kde jsme natočili video naší společné choreografie. Dále jsme děti 

naučili hru živé pexeso a vyrazili jsme zpátky směr škola a hurá na oběd! Po obědě 

necháváme děti psát jejich pohled na tento týden abychom věděli, jak to viděly ony a mohli 

jsme se zlepšovat v naší práci. 

Háňa (17) a Vanes (12) 

Vypadá to, že se první ročník příměstského tábora vydařily, o čemž svědčí i hojná účast. 

Sešlo se celkem 30 táborníků. Tímto bychom chtěli poděkovat všem táborníkům  

a samozřejmě jejich rodičům, bez kterých by to nešlo. Dále chceme poděkovat 

zaměstnancům základní školy ve Strážově, zejména pak vedoucí kuchyně paní Markétě 

Fűrbacherové a kolektivu, panu školníkovi Pavlu Potužníkovi a samozřejmě paní ředitelce 

Mgr. Petře Pletichové, kterým děkujeme za jejich pomoc a obětavost. Nesmíme opomenout 

ani samotné město Strážov. Děkujeme také sponzorům, kteří nechtěli být jmenováni.  

Nezapomeňte sledovat naši facebookovou stránku Příměstský tábor Kompas, kde najdete 

veškeré fotky a videa z prvního ročníku.  

Těšíme se na další příměstský tábor ve Strážově! 

vedoucí Radka Denková a Kateřina Radvanovská 

KLATOVSKÝ GYMNAZISTA MAREK SELTENHOFER  



P Ř Í M Ě S T S K Ý  T Á B O R  K O M P A S  V E  S T R Á Ž O V Ě  
Ve dnech 08. - 12. srpna se uskutečnil první ročník příměstského tábora KOMPAS, který 

byl všestranně zaměřen. Děti si vyzkoušely všemožné dovednosti od sportu přes ruční práce 

až po vědomostní kvízy. Mezi aktivity, které děti zažily patřil zpěv za doprovodu kytary, na 

kterou hrála Daniela Radvanovská. V neposlední řadě si děti vyzkoušely náročnost 

tanečních kroků. Zvládly to skvěle! Aby ne, když jim choreografii připravila Hana 

Kalivodová, která je společně s Vanesou Denkovou provedla celou taneční průpravou. 

A co na to děti? 

Matyáš (10) - Byl jsem na táboře kompas ve Strážově. Hráli jsme hodně her, cvičili jsme, 

tancovali jsme, hráli jsme fotbal, byli jsme v Janovicích nad Úhlavou na koupališti plavat. 

A taky jsme hledali poklad, hráli jsme na kytaru, šli jsme na zmrzlinu a ten poklad bylo, že 

jsme dostali dárky. Ten tábor byl na pět dní a líbil se mi moc, jestli bude příští rok, tak zase 

přijdu. 

Klárka (8) - Náš tábor kompas je úžasný. Byli jsme na koupališti a na fotbalovém hřišti. 

Byli jsme na hasičským hřišti a moc mi to bavilo. 

Eliáš (10), Tobiáš (10), David (6) a Lukáš (10) - Tábor Kompas se pořádal ve Strážově. 

Jednoho dne jsme šli do Janovic nad Úhlavou do restaurace Jelenka, pak na koupaliště. 

Zpátky jsme jeli autobusem. Hráli jsme vybíjenou, stopovanou, sochy, fotbal a tančili jsme. 

Vyráběli jsme strom a motýlky. Tábor se nám moc líbil. 

Terka (11), Zuzka (11), Zuzka (11), Amča (11), Johča (12) a Anežka (7) - V pondělí jsme 

šli na fotbalové hřiště, hráli jsme na sochy, tancovali. A odpoledne jsme vyráběly stromy  

a motýly. V úterý jsme šli na hasičák a tam jsme hráli míčové hry. K obědu jsme měli řízek 

s bramborem. Ve středu jsme šli pěšky na janovické koupaliště, cestou jsme se zastavili  

v místní restauraci. Když jsme šli na autobus, Zuzka spadla na schodech a rozbila si obě 

kolena. Zpátky jsme jeli autobusem. Ve čtvrtek ráno jsme byli na hasičském hřišti, kde jsme 

hráli míčové hry, odpoledne jsme měli stopovačku a za odměnu jsme měli poklad a zpívali  

VELMI VYDAŘENÉ  LETNÍ STŘEDOVĚKÉ  SLAVNOSTI  

Největší akcí letošního léta byly 

středověké slavnosti, které se ve 

Strážově a na Opálce uskutečnily  

o čtvrtém červencovém víkendu. Na 

historické akci, která svým rozsahem 

nemá v širokém okolí obdoby, se 

odhadem během pátku a soboty 

vystřídalo přes tisíc spokojených 

návštěvníků všech věkových kate-

gorií. Po oba dva dny byl pro ně 

připraven bohatý a pestrý program, 

který začal již v pátek, kdy ze 

Strážova vyšel průvod na Opálku, 

kde pak následovala další večerní 

vystoupení.  

V sobotu odpoledne 

pak na hradním 

nádvoří předváděli 

své umění kejklíři, 

tanečnice, šermíři  

a sokolník. Zlatým 

hřebem byl program 

na kolbišti, kde se 

konal jezdecký tur-

naj. Svoji odvahu, 

chrabrost a bojové 

umění zde mimo 

jiných předváděl ta-

ké Bušek z Opálky 

a podívat se přijel  

i král Václav IV. 

Přímo v hradním pa-

láci si návštěvníci mohli prohlédnout výstavu panenek, obrazů nebo si nechat vyložit karty.  

Sobotní večer pak jako tradičně vyvrcholil pouťovou zábavou, kdy zahrála kapela Gnomus 

a Whitesnake revival s Radkem Zíkou. Součástí víkendu byly i dva charitativní kytarové 

koncerty Ondřeje Lukeše, které přilákaly velké množství posluchačů. Vybráno bylo  

123 tisíc korun na nákup dárkových balíčků se základními potřebami pro seniory, kteří jsou 

v dlouhodobé péči Fakultní nemocnice Plzeň.   

Akci, které měla velice pozitivní ohlas mezi všemi návštěvníky, se v tomto rozsahu podařilo 

uskutečnit i díky příspěvku z česko-bavorského dispozičního fondu. 

ZÁJEM DĚTÍ O PRVNÍ ROČNÍK PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA BYL OBROVSKÝ 

PŘÍJEZD PRŮVODU NA OPÁLKU 
(FOTO: JINDŘICH SCHOVANEC ML.) 

RYTÍŘSKÝ SOUBOJ NA KOLBIŠTI  
(FOTO: RADEK HÁJEK) 



PRÁZDNINOVÉ SOUTĚŽE PRO MLADÉ CESTOVATELE  

Již šestý ročník naší letní soutěže měl opět dvě oddělené části. Mladší děti měly za úkol 

poslat klasický pohled z dovolené. Celkem nám v průběhu dvou letních měsíců přišly 

pohledy od třiadvaceti dětí. Byly odeslány z různých koutů naší krásné vlasti – z Krkonoš, 

Českého Krumlova, Krušných hor, Moravy i od Máchova jezera. Ale nechyběly ani pohledy 

odeslané ze zahraničí (z Itálie, Polska či z dalekého Norska). Vylosování výherců 

proběhne o strážovské pouti v neděli od 15.00 hod. na náměstí, kde bude v ten čas 

vyhrávat dechová kapela. Přijďte určitě! Na odměny se totiž mohou těšit všichni účastníci 

soutěže. Níže přinášíme ukázku několika zajímavých prázdninových pozdravů. 

Úkolem druhé prázdninové soutěže bylo navštívit čtyři místa na Strážovsku (náves 

v Horních Němčicích, křížek v Javoříčku, kapličku na Suchých Studánkách a strážovské 

koupaliště) a selfie snímky odeslat na e-mailovou adresu města. Zde svůj úkol zdárně splnilo 

devět soutěžících. Prosíme všechny účastníky, aby přišli také během pouťové neděle  

v 15.00 hod. na náměstí, neboť zde proběhne losování o hlavní cenu soutěže, kterou je 

fitness náramek. Oceněni však budou také všichni ostatní účastníci soutěže.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanislav Kalivoda nabízí odborné konzultace 

každou středu odpoledne na MěÚ Strážov. 

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

 

POZLACENÁ MAKOVICE A KŘÍŽ ZÁŘÍ DO DÁL KY  
Věž strážovského kostela sv. Jiří je 

nádhernou dominantou širokého kraje. 

Nyní na ni můžeme být dvojnásobně 

pyšní. Po opravě se kříž a makovice 

nádherně blýská na slunci a opravená 

fasáda i střecha kostela jsou nejlepší 

vizitkou toho, že se o tuto naši památku 

svědomitě staráme.  

Současná oprava exteriéru strážovského 

kostela započala první etapou v letech 

2014–15, při níž byla vyměněna střecha 

a opravena fasáda lodi a presbytáře. 

Náklady tenkrát byly 3,2 milionu korun, 

přispělo na ně město, stát i vlastník 

památky, tedy římskokatolická farnost. 

Letošní pokračování vyšlo na 2,4 mi-

lionu. Na náklady se opět složilo město, 

farnost a biskupství, přičemž podstatný 

podíl se podařilo tentokrát získat z Pro-

gramu rozvoje venkova ČR prostřednictvím Ekoregionu Úhlava. Nemalou měrou se při 

sbírkách v kostele podíleli také místní farníci. 

Stavební práce realizovala firma TESMO s.r.o., která se specializuje na opravu těch 

nejcennějších památek po celé republice. Rádi bychom touto cestou poděkovali jednateli 

této stavební firmy Vasilu Kuzmiakovi, který je mimochodem již několik let našim 

strážovským spoluobčanem, za velmi poctivý, odpovědný a férový přístup při realizaci této 

zakázky.  

Téměř dvoumetrový kříž a vrcholová makovice byly pozlaceny a vrátily se zpět na věž 

kostela sv. Jiří ve středu 17. srpna 2022. Na zemi kříž posvětil pan farář Ryszard Potęga  

a poté jej pracovníci firmy TESMO vyzvedli zpět na vrchol věže. Nejednalo se o jedno-

duchou technickou operaci, neboť makovice má průměr cca 60 cm a kříž je vysoký skoro 

dva metry. Bylo milé, že na tento historický okamžik se přišlo podívat několik desítek našich 

spoluobčanů.  

Téměř v každé věži kostela bývá na jejím vrcholu schránka s historicky cennými 

dokumenty. Až budou naši následovníci někdy v budoucnosti věž znovu opravovat, 

naleznou uvnitř také jeden takový tubus. A v něm mince, kterými se platilo v roce 2022, 

strážovský občasník, nejrůznější vzkazy od farnosti, města i dalších spoluobčanů a také 

báseň Josefa Kodyma vzdávající hold Strážovu. Samozřejmě jsme do tubusu vrátili všechny 

dokumenty, mince a další vzkazy z minulých oprav v letech 1903 a 1955. Z dokumentů 

uložených ve schránce jsme se dozvěděli, že právě v polovině padesátých let byla šindelová 

báň nahrazena oplechováním. Z té doby ještě existují pamětníci, kteří vzpomínají na 

dřevěné lešení okolo věže postavené až nahoru ke kříži. Dva další nátěry plechové báně se 

uskutečnily v druhé polovině 70. let minulého století a v roce 2002, vždy již jen 

horolezeckou technikou. 

OPĚTOVNÉ UMÍSTĚNÍ KŘÍŽE 
NA VRCHOL KOSTELNÍ VĚŽE 

mailto:stanislav.kalivoda@generaliceska.cz


CO SE UDĚLALO ZA  UPLYNULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ?  

➔ Díky iniciativě a úsilí města vzniklo patnáct stavebních parcel nad cestou k Rovné  

a všechny se zdárně povedlo rozprodat zájemcům o trvalé bydlení. Všechny parcely 

mají kompletní technickou infrastrukturu pro výstavbu rodinných domů. 

➔ Prakticky po celé uplynulé období byla realizována postupná rekonstrukce objektu 

radnice. Byl opraven exteriér i interiér, kde byly kromě kanceláří městského úřadu, 

zřízeny prostory knihovnické i expoziční. V přízemí pak byla rozšířena zasedací  

a obřadní síň a vybudována nová spolková místnost.  

➔ Byla realizována celková oprava tělocvičny ZŠ (sanace poškozeného zdiva, výměna 

oken, nový umělý polyuretanový povrch).  

➔ Zároveň byly opraveny šatny a další prostory v suterénu druhého stupně ZŠ. 

➔ Město zakoupilo nový traktor značky New Holland včetně lesnické nástavby a čelního 

nakladače. 

➔ V roce 2019 bylo zakoupeno nové vybavení školní kuchyně (elektrická litinová pánev, 

elektrický varný kotel a univerzální šlehací a hnětací stroj včetně příslušenství). O dva 

roky později byl pořízen další inventář (průchozí myčka nádobí, elektrická pánev, 

elektrický varný kotel, konvektomat a stoly se židlemi do jídelny).  

➔ V rámci vodohospodářské infastruktury byly provedeny rozsáhlé výměny vodovodních 

řadů v Lukavici (rozvod po osadě) a Zahorčicích (přívodní řad). O rok později jsme pak 

úspěšně posílili jeden vodní zdroj v Zahorčicích. 

➔ Ve Vitni byla díky posunutí opěrné hraniční zdi rozšířena křižovatka.  

➔ Město bylo významným donátorem při realizaci kompletní výměny rozvodů topení 

v sokolovně.  

➔ V roce 2020 byl kompletně vyměněn vodovod a kanalizace v ulici u mateřské školy  

a pod sokolovnou.  

➔ Byla provedena celková rekonstrukce místní komunikace a parkoviště u sokolovny 

včetně chodníků v ulici při školce. V této lokalitě vzniklo 21 parkovacích stání.  

➔ Byly taktéž provedeny parkové úpravy u sokolovny a pod nákupním střediskem. 

➔ Po realizačních problémech bylo dokončeno rozšíření čistírny odpadních vod 

(mechanické předčištění) a nad rámec plánů jsme též vyasfaltovali veškeré obslužné 

plochy v areálu čistírny odpadních vod.  

➔ Do hasičských spolkových kluboven ve Strážově, Opálce, Zahorčicích a Vitni bylo 

pořízeno 274 ks židlí a 46 ks stolů. 

➔ Byl položen nový asfaltový povrch ke dvěma trvale obydleným nemovitostem. Jednou 

z nich je bývalá pastuška za osadou Horní Němčice a druhou pak samota  

„u Krejčů“ v Českých Hamrech.  

➔ V areálu koupaliště bylo zastřešeno venkovní posezení. 

➔ Na místním hřbitově bylo rozšířeno kolumbárium a stávající skříňky byly opraveny. 

➔ Město pomohlo římskokatolické farnosti se spolufinancováním dotované akce „oprava 

fasády věže a nový nátěr vrcholové báně kostela sv. Jiří ve Strážově“.  

➔ Z iniciativy města provedla Správa a údržba silnic Plzeňského kraje výstavbu nového 

mostu v Káclinku, který by měl snížit povodňové nebezpečí pro všechny nemovitosti 

v této lokalitě.  

 

 

 
 

UPLYNULO 20 LET OD VELKÉ POVODNĚ V ROCE 2002 

Po velmi vydatných deš-

tích došlo v srpnu 2002 na 

Strážovsku k povodni, ja-

kou tu téměř nikdo nepa-

matoval. Vzhledem k to-

mu, že se naše město 

nachází na horním toku 

poměrně malého Strá-

žovského potoka a Jelenky, 

nebyly škody tak kata-

strofální jako ve vnitro-

zemí (Švihov, povodí Be-

rounky, Vltava v Praze a dále). 

Přesto byly ve Strážově 

napáchány veliké škody. Tou 

největší byl stržený most přes 

Jelenku pod Opálkou na silnici 

do Janovic. Veškerá doprava 

včetně autobusové musela být 

přesměrována přes Zahorčice 

a Rovnou.  

Naštěstí vojáci z Janovic do 

konce roku zhotovili pro-

vizorní kovový most, takže 

mohl být provoz obnoven.  

Škody na majetcích občanů 

nebyly i díky pohotovým 

zásahům místních hasičů ve 

srovnání s hrůzami z jiných 

míst republiky tak veliké.  

STRŽENÝ MOST NA OPÁLCE 

JELENKA UKÁZALA SVOJI SÍLU 

VYPLAVENÝ BYL TAKÉ AREÁL KOUPALIŠTĚ 



 

PRVNÍ MUŽI STRÁŽOVSKÉ RADNICE 
Matěj Prantl 

(předseda MNV v letech 1945 – 1948) 
 

 

V našem seriálu pokračujeme v představování 

jednotlivých činovníků strážovské radnice. 

V pořadí již šestý představitel, kterého si na 

stránkách našeho zpravodaje připomeneme, 

úřadoval ve velmi překotném období po druhé 

světové válce. 

Matěj Prantl se narodil 14. prosince 1875, jeho 

otcem byl Matěj Prantl z č. p. 70 a matkou Anna 

roz. Kasíková z č. p. 85. Za manželku si ve svých 

pětadvaceti letech vzal Filomenu roz. Fremutho-

vou ze Strážova č.p. 177, kde také společně 

následně bydleli a vychovali osm dětí. 

Matěj Prantl, povoláním pánský krejčí, působil ve 

strážovské samosprávě na různých pozicích po 

dlouhá léta. Činný byl zejména ve stavebních 

věcech v rámci různých komisí, kde dle docho-

vaných písemných materiálů již ve třicátých letech minulého století zastupoval strážovskou 

radnici. V říjnu 1945 byl zvolen předsedou Místního národního výboru ve Strážově.  

Získal tehdy mezi osmnácti členy místního národního výboru absolutně největší počet hlasů 

a usedl do vedení strážovské radnice. Pro zajímavost uvádíme, že tehdy ve službách obce 

pracovalo dalších pět zaměstnanců – Václav Denk (tajemník), Miloslav Haas (úředník), Jan 

Kalivoda (obecní zřízenec), Antonín Bouberle (ponocný) a Čeněk Škach (hajný).  

Obrovský krok vpřed v informovanosti občanů bylo tehdy pořízení obecního rozhlasu, který 

instalovala firma z Domažlic. Vedení místního MNV se krátce po válce podařilo prosadit 

zřízení první autobusové linky do Strážova, což mělo nemalý význam pro místní občany 

pracující v Klatovech. Strážov v té době volal po vybudování nového vodovodu. Vedení 

radnice na tomto záměru intenzivně pracovalo a hledalo vhodné vodní zdroje. Uvažovalo se 

o zdrojích v Hynkovicích a průzkumné studny byly zřízeny také na úbočí Želivského vrchu 

nedaleko Zahorčic. 

Nástup komunismu po únoru 1948 však znamenal veliké změny i ve Strážově. Ve vedení 

MNV bylo vyměněno deset členů z osmnácti. Matěj Prantl, jakožto sociální demokrat, byl 

sesazen ze své funkce. Údajně pak byla změnou režimu ovlivněna i jeho živnost, když si 

místní nové garnitury u něj nenechávaly šít a využívaly služeb jiných krejčích, kteří byli 

loajálnější k tehdejšímu režimu. Přesto Matěj Prantl do konce svého života zůstal věrný 

svým názorům. Strážovští pamětníci na něj vzpomínají jako na velice sečtělého a moudrého 

člověka. 

Matěj Prantl zemřel 25. října 1958 a je pochován na místním hřbitově. 

 

Dívky mají úspěch mezi pokryvači. Loni se vyučila pokryvačskému řemeslu 

Vlasta Vodičková z Merklína. Při závěrečných zkouškách byla mezi sedmi učni 

nejlepší. Letos je opět mezi učni dívka. Je to Jiřina Pangerlová ze Strážova na 

Šumavě. Obě dívky jsou dcerky pokryvačských mistrů. Je opravdu zajímavé, že na 

pokryvačství chodí dívky a mezi chlapci je o toto řemeslo nepatrný zájem. U 139 

mistrů západních Čech je jen osm učňů.  

VEČER  – 31. srpna 1944 
 

 

Víte, že … 
… volby ve Strážově se v roce 1923 musely opakovat? 

V této naší rubrice upozorňujeme na 

méně známé, avšak zajímavé střípky 

z historie našeho města. Zdrojem 

informací je bohatý městský archiv. 

V roce 1923 se konaly komunální volby. 

Šlo o první místní volby po vzniku 

Československé republiky, které se 

konaly na celém území státu, tedy včetně 

Slovenska a Podkarpatské Rusi. Tehdejší 

strážovský kronikář poznamenal, že 

klidná hladina venkovského života 

zdejšího lidu rozvíří se periodicky vždy 

při obecních volbách. A ve Strážově to 

tenkrát opravdu asi vřelo pořádně. 

V polovině září proběhly volby, které 

vyhrála Živnostenská strana (257 hlasů), 

před republikány (208 hlasů) a sociál-

ními demokraty (140 hlasů). Proti vý-

sledku však sociální demokraté podali 

protest, neboť namítali, že na jejich 

hlasovacím lístku bylo opravováno 

jméno jednoho kandidáta. Protestu 

zemská politická správa vyhověla a byly 

nařízené nové volby. Ty se konaly na 

počátku prosince, avšak výsledky se 

mnoho nezměnily, jen volební účast byla 

nižší. Vyhráli opět živnostníci (286 hlasů), před Republikánskou stranou (160 hlasů) a třetí 

skončili sociální demokraté (146 hlasů). 

OPRAVOVANÝ VOLEBNÍ LÍSTEK, KTERÝ 
SE STAL PŘEDMĚTEM SPORU 

MATĚJ PRANTL 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Podkarpatsk%C3%A1_Rus

