
OPÁLECKÉ DESKOVÉ HRY MĚLY LETOS REKORDNÍ ÚČAST 
Po koronavirových omezeních se letos opět naplno rozjely opálecké turnaje v dámě a šachu. 

Tento rok proběhlo vše během jediného podzimního víkendu. V pátek 21. října byla celá 

akce zahájena žákovskými kategoriemi Opálecké dámy. Zájem byl tak velký, že se žáci ZŠ 

Strážov museli rozdělit do pěti věkových kategorií. Zlato v kategorii minižáků vybojoval 

David Presl, mezi mladšími žáky zvítězil Lukáš Janda, starší žáky přehrál Lukáš Beneš, 

Samuel Janda opanoval kategorii mladšího dorostu a Pavel Truhlář vládl mezi staršími 

dorostenci. 

Rekordní účast zaznamenal také hlavní turnaj Opálecké dámy v pátek večer. Šestnáct hráčů 

urputně bojovalo až do pozdních nočních hodin. Medaile si nakonec rozdělili ostřílení hráči: 

své jubilejní desáté zlato si odvezl Pavel Rousek, stříbro bral Josef Rousek a bronz Bohumil 

Kalivoda. 

V sobotu se do opáleckého hostince U Mařenky sjeli šachisté z blízkého i vzdáleného okolí 

od Železné Rudy po Plzeň a České Budějovice. Šachovým šampionem je po třech letech 

opět Miroslav Barák. Další dvě medaile putují na plzeňskou Košutku do rukou Karla Pretla 

a Františka Lukeše. 

Herní maraton tohoto roku skončil. Pořádající SDH Opálka děkuje všem za účast, za zázemí 

a za pomoc s přípravami. Všichni účastníci se již těší na šestnáctý ročník Opálecké dámy  

a sedmnáctý ročník Opáleckého šachu, které proběhnou na podzim 2023. Do té doby se 

zkvalitní i zázemí pořadatele, který získal na šachové vybavení dotaci Ekoregionu Úhlava. 
 

VÝZNAMNÉ FOTBALOVÉ OCENĚNÍ PUTUJE DO STRÁŽOVA 
Fotbalová asociace České republiky každoročně cenou  

Dr. Václava Jíry oceňuje osobnosti, které se významně 

podílely na rozvoji fotbalu na celorepublikové či regionální 

úrovni. V letošním roce obdrželo tuto plaketu celkem  

41 fotbalových osobností. Mezi třemi oceněnými funkcio-

náři z Plzeňského kraje byl také člen SK Kovodružstvo 

Strážov Josef Soušek. Slavnostní ceremoniál předání cen 

se uskutečnil 6. září 2022 v Praze a Josef Soušek je  

v historii SK Kovodružstvo Strážov druhým držitelem 

tohoto fotbalového ocenění. Čerstvý pětasedmdesátník má 

výrazné zásluhy na rozvoji fotbalu v Pošumaví. Hrával za 

TJ Kovodružstvo Strážov, kde se po aktivní činnosti plně 

zapojil do trenérské a funkcionářské práce. Dlouhá léta se 

věnoval jako trenér přípravě mladých fotbalistů, navíc od 

roku 1992 vykonával dvacet let funkci předsedy klubu. Má 

velké zásluhy na výstavbě sportovního areálu a nové travnaté plochy s automatickým 

zavlažováním. Ojedinělá je také jeho starostlivá péče o fotbalový areál i přilehlé zázemí. 

 

 
 

 

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA  Z POLSKÉHO VELVYSLANECTVÍ  

V sobotu 10. září 2022 se v nově zre-

konstruované obřadní místnosti strážov-

ské radnice uskutečnila malá slavnost  

v souvislosti se zahájením výstavy „Ka-

rol Wojtyła, Narození“. Výstava, která 

představila veřejnosti nejdůležitější okam-

žiky v životě papeže sv. Jana Pavla II., 

byla vytvořena v roce 2020 v souvislosti  

s oslavami stého výročí jeho narození. 

Na přípravě zářijové výstavy ve Strážově 

se spolupodílelo město a místní farnost. 

K připomenutí života sv. Jana Pavla II. 

jsme se rozhodli proto, že v místním 

kostele je od roku 2015 vzácný relikviář 

s kapkou krve tohoto světce. 

Význam naší výstavy podtrhla účast 

konzula Polské republiky v Praze Artura 

Łukiańczuka, kterému se u nás velice 

líbilo, vyzdvihl spolupráci města s farno-

stí a rozvíjení česko-polských vztahů.  

Výstava, kde byl mimo jiné k vidění 

vzácný relikviář s kapkou krve sv. Jana 

Pavla II., byla otevřena nejen o pouťo-

vém víkendu, ale trvala následně až do 

druhé poloviny září. 
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Na otázku z minulého kola soutěže 

odpovědělo správně osm čtenářů. Správ-

nou odpovědí byla skutečnost, že uve-

dená nemovitost stojí na Splži, má čp. 8  

a je rekreační chatou Heleny Jarošíkové. 

Ze správných odpovědí byl vylosován vý-

herce – žák místní základní školy Tobiáš 

Toman z Opálky, který si může na radnici 

vyzvednout slíbenou odměnu. Máte-li 

chuť se zúčastnit dalšího kola soutěže, 

stačí vyplněný kupón vhodit do konce 

února do schránky na radnici.  
 

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

 

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

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

Adresa: .....................................................................................................................................................  
CELÝ AREÁL BYL NÁDHERNĚ VYZDOBEN 

LUKÁŠ JANDA, TOBIÁŠ TOMAN A ELIÁŠ TOMAN 

MATYÁŠ TOMAN, DOMINIK SLOUKA, PAVEL TRUHLÁŘ A ZDENĚK MATÁSEK 

LUKÁŠ BENEŠ, DAVID CHU, ZUZANA HUSPEKOVÁ A AMÁLIE SOUŠKOVÁ 

° 



 

 

 
 

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

tel: 737 165 987 

e-mail: stanislav.kalivoda@generaliceska.cz  

TOMÁŠOVA ŽIVOTNÍ CESTA BÍLOU STOPOU POKRAČUJE 

 

 

Od roku 2006 se na stránkách našeho zpravodaje objevovaly články o úspěších strážovského 

lyžaře Tomáše Kalivody. Tenkrát mu bylo sedm let a na Šumavě vyhrával první závody 

v běžeckém lyžování. Tomáš byl po celou svoji kariéru členem Ski klubu Šumava, kde jej 

už od dětství trénoval další strážovský rodák – Mgr. Zbyněk Pavlásek. Dosáhli společně 

velikých úspěchů na národní i mezinárodní úrovni, zejména v dorostenecké a juniorské 

kategorii. Po nějaký čas byl Tomáš Kalivoda i členem českého reprezentačního výběru  

a odjel pár závodů Světového poháru. Kariéra strážovského lyžaře ukázala, že i skromný 

kluk z venkova dokáže prorazit do světa velkých lyžařských jmen. Letos se však Tomáš 

rozhodl definitivně ukončit svoji závodní kariéru. Při vzpomínce na závody mistrovství 

světa, kde při trati vedle vlajek lyžařských velmocí hrdě vlála česká národní vlajka s nápisem 

„Strážov“, je každý místní patriot pyšný na to, že tento mladík z Obory to dotáhl tak daleko. 

Se světem lyžování je spojena i Tomášova nejbližší budoucnost. Pracovitého a cílevě-

domého českého kluka si vybrala slovinská reprezentace a již od letošní sezóny jej 

angažovala do role servisního technika a zkušebního jezdce. V kolotoči světového 

běžeckého lyžování tak Tomáš Kalivoda zůstává i nadále, i když v trochu jiné pozici. 

Vážení spoluobčané! 

Na úvod mého dnešního povídání bych moc rád 

poděkoval za hlasy, které jsem získal v nedávných 

komunálních volbách. Každého obdrženého preferenčního hlasu si upřímně vážím a je pro 

mne určitým závazkem pro nadcházející volební období. Jak jsem však řekl před dvanácti 

roky, kdy jsem byl poprvé zvolen do čela strážovské radnice: „Starosta bez podpory a pomo-

ci občanů je jako vojevůdce bez vojáků, neboť nezmůže vůbec nic a nikdy nevyhraje žádnou 

bitvu.“ Proto zároveň děkuji všem, kteří mi v mé práci pomáhali a nadále pomáhají. Velice 

si vážím všech, kteří jsou ochotni na úkor svého volného času přiložit ruku k dílu a věnovat 

svoji energii do práce pro Strážovsko. Na mysli mám všechny zastupitele, zaměstnance 

města i jím zřizovaných organizací, členy místních spolků i další aktivní občany, pro které 

je Strážov srdeční záležitostí a mají tento kraj uložený hluboko ve své duši. 

Čeká nás nyní velmi těžké období, neboť po ekonomicky silných letech přichází recese a s ní 

spojené problémy. Ke všemu teď na každém kroku bojujeme s růstem cen energií. Jsou to 

věci, které nám život zcela určitě neusnadní, o to více však musíme všichni táhnout za jeden 

provaz a společně určitě toto nelehké období překonáme. 

Uvědomme si, že stále žijeme v době, která je pro život běžných lidí o mnoho lehčí, než 

zažívaly generace našich předků. Z vyprávění našich dědečků a babiček asi každý z nás 

slyšel, jak těžký byl život za dob jejich dětství. O to více se v těchto složitých dobách 

projevovala lidská sounáležitost a vzájemná pomoc. Snad i tyto, poslední dobou trochu 

opomíjené hodnoty se do lidské společnosti opět vrátí. 

A protože se blíží konec roku, rád bych vám všem popřál klidné prožití vánočních svátků  

a vše nejlepší, hlavně pevné zdraví do nového roku. Těším se, že se budeme i nadále rádi 

potkávat na kulturních, spolkových i sportovních akcích v našem okolí. 

                                                                                                        Ing. Josef Rousek 

PŘES STRÁŽOVSKÝ POTOK UŽ SE JEZDÍ PO NOVÉM MOSTĚ 

Ve druhé polovině září letošního 

roku byla dokončena stavba nového 

mostu přes Strážovský potok 

v Káclinku. Stavbu pro Správu  

a údržbu silnic Plzeňského kraje 

realizovala firma Reno Šumava 

stavby s. r. o. z Vlachova Březí. 

Náklady byly ve výši cca 12 mi-

lionů korun, přičemž vše plně 

financoval Plzeňský kraj. Nová 

konstrukce mostu má průtok cca  

o 80 % větší, než měl původní most 

z roku 1921. Věříme, že se tím konečně z velké části vyřeší povodňové starosti v této naší 

lokalitě. Nyní ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje připravujeme rozšíření 

přilehlé křižovatky a nové chodníky ve směru k náměstí. Na akci je již vydáno pravomocné 

stavební povolení a do poloviny příštího roku by měla být hotová projektová dokumentace pro 

provádění stavby. Doufáme, že v roce 2024 bude i tato stavební akce zahájena. Vše bude ale 

záviset na finančních možnostech Plzeňského kraje. 

TOMÁŠ KALIVODA V NÁRODNÍCH BARVÁCH 

NOVÝ MOST PŘES STRÁŽOVSKÝ POTOK 

ZAČÁTKY V BÍLÉ STOPĚ 

mailto:stanislav.kalivoda@generaliceska.cz


TERMÍNY SVOZŮ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU  

Stejně jako dosud bude i v příštím roce realizována rozdílná frekvence vývozu malých  

(120 litrových) a velkých (240 litrových) popelnic. Termíny svozů po celý rok 2023 jsou 

uvedeny v následujícím přehledu.  

Termíny svozů popelnic o objemu 120 litrů: 6. ledna, 13. ledna, 20. ledna, 27. ledna,  

3. února, 10. února, 17. února, 24. února, 3. března, 10. března, 17. března, 24. března,  

31. března, 7. dubna, 21. dubna, 5. května, 19. května, 2. června, 16. června, 30. června,  

7. července, 14. července, 21. července, 28. července, 4. srpna, 11. srpna, 18. srpna,  

25. srpna, 8. září, 22. září, 6. října, 13. října, 20. října, 27. října, 3. listopadu, 10. listopadu, 

17. listopadu, 24. listopadu, 1. prosince, 8. prosince, 15. prosince, 22. prosince a 29. prosince.  

Termíny svozů popelnic o objemu 240 litrů: 13. ledna, 27. ledna, 10. února, 24. února, 

10. března, 24. března, 7. dubna, 21. dubna, 5. května, 19. května, 2. června, 16. června,  

30. června, 14. července, 28. července, 11. srpna, 25. srpna, 8. září, 22. září, 6. října,  

20. října, 3. listopadu, 17. listopadu, 1. prosince, 15. prosince a 29. prosince. 
 

 

SPOLKOVÁ KLUBOVNA NA RADNICI SLOUŽÍ SVÉMU ÚČELU 

Při nedávné rekonstrukci radnice jsme nezapomněli ani na místní spolky. V přízemí 

budovy městského úřadu vznikla prostorná společenská místnost s kuchyňkou, která je 

k dispozici pro místní spolkovou činnost. Již od samého počátku vidíme, že to nebyl nápad 

úplně špatný, neboť prostor je hojně využíván. Scházejí se zde místní zahrádkáři, myslivci 

i seniorky. Místnost je navíc vybavena velkoplošnou televizí, takže se zde nabízí možnost 

pořádat různé besedy či přednášky. Často je tato víceúčelová místnost využívána také pro 

potřeby místní knihovny. Kapacita prostoru je cca 20–25 osob, přičemž podmínky pro 

využití a zejména zamluvení termínu si můžete kdykoliv domluvit na městském úřadě. 

 

 

 

 

 

 

 

NOVÁ STÁLÁ EXPOZICE STRÁŽOVSKÉHO KRAJKÁŘSTVÍ 
Velikou tradici v našem 

městě má krajkářství.  

I na toto bylo při re-

konstrukci radnice pa-

matováno a v prosto-

rách prvního patra měst-

ského úřadu byla zří-

zena malá expozice vě-

nující se historii i sou-

časnosti paličkování ve 

Strážově.  

Slavnostně byl tento 

prostor, který mimo jiné 

zmiňuje věhlas místní 

krajkářské školy, ote-

vřen o letošní strážov-

ské pouti.  

Cílem expozice je poskytnout nezasvěcenému návštěvníkovi informace nejen o výuce ve 

škole, ale také obecně o vývoji krajkářství na území Čech a Moravy. Součástí expozice je 

malá kolekce nově zhotovených krajek podle podvinků Emilie Mildeové - Paličkové. Její 

vzory jsou i po sto letech moderní, krásné a nadčasové. Obrovské poděkování za přípravu 

této nové expozice si zaslouží Jitka Jiříková, dlouholetá propagátorka strážovského 

krajkářství. Chtěli bychom, aby tato stálá expozice byla vždy souběžně doplněna nějakou 

sezónní výstavou. Nyní v adventním čase si zájemci budou moci ve výstavní místnosti 

prohlédnout nádherné betlémy a dřevořezby Josefa Sádlíka z Velhartic, který je vytvořil 

spolu se svojí dcerou Hanou Jakubčíkovou Sádlíkovou. 

Otevřeno je v pracovní 

dny po dobu provozu 

místní knihovny a infor-

mačního centra. Případ-

nou víkendovou mimo-

řádnou prohlídku je mo-

žno předem domluvit na 

MěÚ Strážov nebo ve 

zdejší knihovně. Zájem  

o novou expozici strá-

žovského krajkářství nás 

příjemně potěšil, neboť ji 

v průběhu dvou prvních 

měsíců po jejím otevření 

navštívilo téměř 150 zá-

jemců, nepočítáme tím 

účast v rámci pouťového 

víkendu. 

ČÁST NOVÉ KRAJKÁŘSKÉ EXPOZICE 

PAMĚTNICE STRÁŽOVSKÉ KRAJKÁŘSKÉ ŠKOLY – 
MARIE PODSTATNÁ, DRAHOSLAVA TOMANOVÁ  

A LIBUŠE KRYSLOVÁ 
NOVÁ SPOLKOVÁ KLUBOVNA V PŘÍZEMÍ RADNICE 



 
Vážení rodiče, 

začátek školního roku utekl jako voda. První dva měsíce školního roku přinesly mnoho 

nového. Pro nás, učitele, obzvláště ty, kteří někdy učili v první třídě, se touto dobou vždy 

udává malý zázrak, kdy se z dítěte stává opravdový žák, který s radostí začíná číst a psát.  

V tomto směru se našim prvňáčkům velmi daří, a tak věřím, že třeba letos poprvé sami 

napíší dopis Ježíškovi. 

Naši starší žáci se taktéž mohou pochlubit zajímavými úspěchy, a to v oblasti sportu. 

Soutěže v přespolním běhu se zúčastnili jak v mladší kategorii, kde získal 3. místo Vít 

Soušek, tak ve starší, kde se na krásném 2. místě umístil Dominik Novák. 

Po delší odmlce škola opět nabídla řadu zájmových útvarů. Zájem dětí bohužel nebyl příliš 

velký, otevřeli jsme tedy jen některé kroužky – paličkování, výtvarný, myslivecký  

a přírodovědný, rybářský kroužek, angličtinu a informatiku. 

Nově naše škola vstoupila do projektu nazvaného Recyklohraní, který je zajímavý obzvlášť 

pro žáky 1.stupně. Během školního roku budou plnit různé úkoly zaměřené na ochranu 

životního prostředí. Na závěr pak získají zajímavé odměny. Součástí projektu je taktéž sběr 

baterií a malých elektrozařízení, na něž jsme získali kontejner. Můžete nám tedy se sběrem 

a získáním bodů v soutěži pomoci. 

Neleníme ani ve spolupráci s okolními školami. V jednání je spolupráce se Střední 

průmyslovou školou Klatovy, která v říjnu slavnostně otevřela Polytechnické centrum. To 

nabízí školám i školkám velmi zajímavé programy zaměřené na neformální výuku 

technických a přírodovědných oborů. Myslím, že se naši žáci mohou těšit na zajímavé 

zážitky. 

Zahájena již byla spolupráce se ZŠ Janovice, kam vyrazila 4. a 5. třída za výukou anglického 

jazyka. Ve speciální jazykové učebně na ně čekalo Halloweenské překvapení. 

Každodenní život školy však mimo tyto příjemné chvilky přináší i řadu starostí. V současné 

době se nás velmi dotýká energetická krize. Snažíme se našim žáčkům vytvořit prostředí 

příjemné pro vzdělávání, nikdo z nás nechce, aby děti ve třídách seděly v bundách a čepi-

cích. Pravdou však je, že v porovnání loňského a letošního října jsou náklady na energie 

téměř čtyřikrát vyšší. Velice si proto vážím spolupráce Města Strážov a děkuji panu 

starostovi a jeho kolegům za podporu, bez které bychom tuto situaci opravdu nezvládli. 

Vážení rodiče, jménem celé školy Vám přeji příjemný adventní čas a těším se, že se  

s mnohými z Vás potkáme na předvánočních akcích. 

Mgr. Petra Pletichová, ředitelka školy 

VÝSLEDKY ZÁŘIJOVÝCH KOMUNÁLNÍCH  VOLEB  
Poslední zářijový víkend byl v celé republice opět po 

čtyřech letech ve znamení komunálních voleb. Již 

počtvrté v řadě kandidovalo v těchto místních 

volbách ve Strážově pouze jedno sdružení ne-

závislých kandidátů. Nebyli jsme však v tomto směru 

výjimkou, neboť stejně na tom byla i další podobně 

veliká města či obce na Klatovsku – např. Janovice, 

Švihov, Bezděkov či Chudenice. K volbám ve 

Strážově přišlo 39 % oprávněných voličů, přičemž 

výsledky voleb jsou uvedeny v přiložené tabulce.  

Ustavující zasedání zastupitelstva v podstatě jen 

potvrdilo výsledky voleb a řídilo se získanými hlasy 

ve volbách. Starostou města byl počtvrté zvolen  

Ing. Josef Rousek, post místostarosty obhájil Miro-

slav Jiřík a dalšími členy rady jsou Pavel Prošek, 

Josef Toman a Zdeněk Kolář. Finanční výbor nadále 

povede Petra Preslová a kontrolnímu výboru bude  

i v dalším volebním období předsedat Eva Tětková. 

Pro zajímavost uvádíme, že změna na postu starosty 

nenastala ani v jedné z našich sousedních obcí. 

V Janovicích obhájil svůj post Mgr. Michal Linhart, v Nýrsku zůstává ve funkci starosty 

Ing. Miloslav Rubáš, stejně jako v Dešenicích PhDr. Lenka Sýkorová. Žádnou změnu 

nehlásí ani Čachrov se starostou Josefem Bejvlem, Běšiny nadále povede Pavlína 

Langmayerová a vrhavečským starostou byl i pro další volební období zvolen Rostislav 

Doležal. Stejné složení vedení obce má Javor (starostka Dita Bytelová) i Klenová (starostka 

Ing. Andrea Baierová). Z uvedeného výčtu je patrné, že poměr žen a mužů ve vedení obcí 

je v našem regionu naprosto vyrovnaný.  
 

 

NEJVĚTŠÍ PŘÍRŮSTEK OBYVATEL JE NA KROTĚJOVĚ  
Tak trochu ze zvědavosti jsme porovnali vývoj počtu obyvatel v jednotlivých našich 

místních částech za posledních dvacet let. A výsledky jsou více než zajímavé. Největší 

rozmach za období od roku 2003 do roku 2022 zaznamenal Krotějov, kde přibylo 11 občanů, 

což je zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel této osady o více než 60 %. Ti, kteří chodí na 

procházky po okolí, nám jistě dají za pravdu, že Krotějov ožívá a nejedna místní nemovitost 

se trvale obydluje, což je velice potěšující skutečnost. Dalšími osadami, které za poslední 

dvě desítky let zaznamenaly vzrůstající tendenci v počtu trvale bydlících obyvatel, jsou: 

Horní Němčice (+ 31 %), Božtěšice (+ 16 %), Splž (+ 7 %) a také samotný Strážov (+ 3 %). 

Na druhé straně tohoto pomyslného žebříčku jsou: Lehom (- 40 %), České Hamry (- 33 %), 

Kněžice (- 33 %), Lukavice (- 24 %) a Rovná (- 20 %). Když už jsme u těch statistických 

údajů: nejnižší průměrný věk u nás mají Horní Němčice, Opálka a Zahorčice (shodně  

39 let) a nejvyššího průměrného věku dosahují v současné době občané v Rovné (58 let)  

a v Lehomi (54 let). 

Jméno Počet hlasů 

Ing. Josef Rousek 397 

Miroslav Jiřík   294 

Pavel Prošek  280 

Josef Toman 275 

Zdeněk Kolář 268 

Eva Tětková 260 

Jiří Toman 259 

Milan Denk 258 

Petra Preslová 257 

Eva Ebenstreit 257 

Vlastimil Fürbacher 256 

Václav Janda 255 

Dana Vítovcová 245 

Ladislav Kroupar 243 

Jindřich Kiesenbauer 241 

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ A MŠ STRÁŽOV 

https://www.skolastrazov.cz 



PŘIPRAVOVANÉ VÁNOČNÍ  AKCE NA STRÁŽOVSKU  

❖ Viteňští hasiči již několik let organizují slavnostní rozsvícení vánočního stromu  

před hasičskou zbrojnicí ve Vitni. Akce se letos uskuteční v pátek 25. listopadu 2022 od 

18.00 hod. Při této příležitosti zde pak vystoupí mladí hasiči s pásmem písniček a básniček.  

❖ V sobotu 26. listopadu 2022 se ve Strážově uskuteční premiérový adventní trh 

spojený s rozsvícením vánočního stromu. Akce bude probíhat od 14.00 hod. na náměstí 

a zejména v prostorách radnice. Podrobný program je na protější straně našeho zpravodaje.  

❖ V sobotu 17. prosince 2022 od 17.00 hod. se uskuteční druhé Vánoce na hradě 

Opálka. Těšit se můžete na vánoční atmosféru v celém areálu hradu a také na setkání 

s Mons. Tomášem Holubem, biskupem plzeňským. Zahřát se budete moci u ohňů, ale i při 

prohlídce velkého množství ozdobených vánočních stromů přímo uvnitř prostor hradu při 

zapáleném krbu. K poslechu v hradních prostorách bude znít hudba na klasickou kytaru 

s přídavkem vánočních koled v podání Ondřeje Lukeše. Na zahřátí bude zároveň sloužit 

teplá medovina a svařené víno. Vstupné dobrovolné. 

❖ Tradiční předvánoční zpívání u stromku ve Strážově se uskuteční v pátek  

23. prosince 2022 od 18.00 hod. Letos se už budeme muset bohužel obejít bez oblíbeného 

vystoupení věhlasného strážovského mužského pěveckého sboru. Program i tak bude zcela 

jistě zajímavý. Vystoupí děti z místní základní školy a originální vánoční kapela Míry 

Jiříka. Chybět nebude tradiční ochutnávka svařeného vína. 

❖ Klub zdravotně postižených ve Strážově zve všechny seniory, ale i ostatní občany 

Strážova, kteří se mají chuť projít a popřát si společně do nového roku na 5. ročník 

silvestrovského přípitku. Sraz je v sobotu 31. 12. 2022 ve 14.00 hod. na náměstí. 

Vzhledem k tomu, že se jedná již o jubilejní pátý ročník, chceme ho zpestřit možností 

opečení silvestrovského vuřtíka. 

TERMÍNY PRODEJE VÁNOČNÍCH  STROMKŮ  A KAPRŮ 

❖ Prodej vánočních stromků z městských lesů proběhne ve středu 14. prosince  

a v pondělí 19. prosince vždy od 14.00 do 16.30 hod. na dvoře radnice. Jedná se o finančně 

zvýhodněný prodej stromků určený pouze pro místní občany a majitele nemovitostí. 

❖ Prodej vánočních kaprů a pstruhů bude zajišťovat Miroslav Kasík na adrese Strážov 

č. p. 85 ve dnech 22.  ̶  23. prosince vždy od 8.00 do 17.00 hod. Zároveň je u něj také od  

1. prosince možnost zakoupit vánoční stromky (jedle kavkazská, borovice černá a smrk 

pichlavý). 

POČET SVATEB U NÁS V POSLEDNÍCH LETECH STOUPÁ 

 

Počet svatebních obřadů, které se konají na Strážovsku, je proměnlivý. V posledních letech 

však vnímáme nárůst zájmu svatebních párů uzavřít manželství ve Strážově, či v jeho 

nejbližším okolí. Podívali jsme se proto do naší matriční knihy na pětadvacetiletou historii 

svateb, abychom porovnali jejich meziroční vývoj. 

Za poslední čtvrtstoletí se u nás konalo 73 svatebních obřadů, z toho třetina svateb byla 

církevních a zbytek občanských. V průměru tedy na jeden kalendářní rok připadají méně 

než tři svatby, přičemž extrémně nadprůměrné jsou zejména poslední čtyři roky. V roce 

2019 si u nás své „ano“ řeklo dokonce sedm párů.  

Všeobecným trendem je nárůst počtu obřadů konajících se v přírodě, zde absolutně 

nejoblíbenější je strážovská vyhlídka, která byla svědkem prvního novomanželského 

polibku již jedenáctkrát. Když už jsme u těch statistik, pro zajímavost uvádíme, že 

úspěšnost našich svateb je více než osmdesátiprocentní, neboť rozvedeno bylo z výše 

uvedených novomanželských párů pouze 14.  

V letošním roce jsme provedli celkovou rekonstrukci a zvětšení obřadní síně na radnici.  

Ta však zatím na svoji svatební premiéru teprve čeká.  

 

  

Počet svatebních obřadů ve Strážově 
v letech 1998 - 2022

SVATEBNĚ VYZDOBENÁ VYHLÍDKA NA VINNÉM VRCHU, KDE SE KONALO  
JIŽ JEDENÁCT SVATEBNÍCH OBŘADŮ 

       PLESOVÁ SEZÓNA 2023  

20. 1. 2023 - myslivecký ples (kapela V. Žákovce) 

11. 2. 2023 - ples SDH Viteň (Pošumavská kapela) 

18. 2. 2023 – masopustní průvod a zábava 

18. 3. 2023 – ples SDH Strážov (kapela BK Band) 

 

 
 



PŘEDNÁŠKOVÉ VEČERY MAJÍ VELMI PĚKNOU ÚČAST 
V průměru okolo čtyř desítek posluchačů se pravidelně zúčastňuje našich cestopisných  

a naučných přednášek, jejichž cyklus jsme letos na podzim opět obnovili. Akce se konají 

zpravidla jedenkrát za čtrnáct dnů v nové zasedací místnosti v přízemí radnice, přičemž 

vstupné je dobrovolné. I náš další program bude velice pestrý a máme se zcela jistě na co 

těšit. Ještě letos nás čekají dvě zajímavé besedy. Na konci listopadu se společně se známým 

fotografem vydáme na romantická místa Šumavy. Po besedě budou mít zájemci příležitost 

zakoupit fotografické kalendáře a knihy tohoto oblíbeného fotografa. V předvánočním čase 

nás pak ředitel Muzea Chodska seznámí se starými vánočními zvyky a tradicemi. Zahálet 

nebudeme ani po novém roce. Vydáme se mimo jiné do Číny, na norské souostroví Lofoty 

nebo také do africké Namibie. 

středa 30. listopadu 2022 od 19.00 hod.  
Jan Kavale – Šumava pro potěšení oka a srdce 

středa 14. prosince 2022 od 19.00 hod.  
Mgr. Josef Nejdl – Staré vánoční zvyky a tradice 

středa 11. ledna 2023 od 19.00 hod.  
Roman Konečný – Himalájské dobrodružství 

sobota 21. ledna 2023 od 19.00 hod.  
Mgr. Jaroslav Svoboda a Jan Bucek – Lofoty – ostrovy za polárním kruhem 

středa 8. února 2023 od 19.00 hod.  
Ing. Pavel Rousek, Ph.D. – Východní Asie – návštěva odlišné kultury 

pátek 24. února 2023 od 18.00 hod.  
Mgr. Václava Morongová – Americké národní parky 

středa 8. března 2023 od 19.00 hod.  
Ing. Jaroslav Neužil – Černí Češi v Namibii 

středa 22. března 2023 od 19.00 hod.  
Ing. Josef Rousek – Toulky strážovskou historií 

 

PÁR NOVINEK OD NAŠICH SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

❖ Rok 2023 bude pro několik našich sborů dobrovolných hasičů významným výročím. 

Hasiči z Rovné v příštím roce oslaví 120 let trvání svého sboru. Na zahorčický, brtský  

a němčický sbor pak připadá výročí stoleté. O případných termínech plánovaných oslav  

a hasičských soutěží budeme naše čtenáře samozřejmě s předstihem informovat. 

❖ Podzimní kolo hry Plamen mladých hasičů se letos uskutečnilo v sobotu 10. října 

v Bystřici nad Úhlavou. Nás zde reprezentovala družstva mladých hasičů ze Strážova  

a Vitně. Strážovští v mladší kategorii soutěž dokonce vyhráli a viteňské děti obsadily ve 

starší kategorii krásné šesté místo. V konkurenci několika desítek družstev z celého 

Klatovska je to pěkný úspěch a dobrý start do jarního pokračování této soutěže. 

❖ Na začátku prosince se pravidelně roztáčí kolotoč výročních valných hromad 

jednotlivých hasičských sborů. Po koronavirové pauze se na ně letos opět chystají všechny 

naše sbory. Vše zahájí strážovští (v sobotu 3. 12. 2022) a naposledy pak přijdou na řadu 

hasiči z  Němčic, kteří mají valnou hromadu plánovanou na poslední lednovou sobotu.  
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Kouzelné čtení s Albi tužkou: Kouzelné čtení je jedinečný 

vzdělávací koncept od Albi, díky kterému děti zábavnou a lákavou formou zjistí mnoho 

zajímavých informací. Pokud máte vlastní kouzelnou tužku a registraci ve strážovské 

knihovně, můžete si vypůjčit v dětském oddělení knihy z této série. Pokud tužku 

nevlastníte, a přesto se chcete s knihami seznámit, zapůjčíme Vám tužku naši. Albi 

tužku si můžete také zapůjčit prezenčně a vyzkoušet na dostupných knihách přímo 

v knihovně. 

Týden knihoven 2022: První říjnové dny jsou již tradičně zasvěceny 

knihovnám. V těchto dnech probíhá celostátní akce Týden knihoven, kterou vyhlašuje 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Tradičně se k Týdnu knihoven připojuje  

i Místní knihovna ve Strážově a připravuje program pro čtenáře i návštěvníky knihovny. 

Dne 3. října byl zahájen zimní semestr 2022/2023 VU3V, ve kterém probíhá kurz 

Arménie blízká i vzdálená. Tento přednáškový cyklus představí posluchačům VU3V 

Arménii, její geografickou polohu, stručné dějiny, náboženství, jednotlivá etnika  

a národnostní menšiny. Následující den proběhl výtvarný workshop pro děti a mládež. 

Všichni účastníci tvořivého odpoledne si odnášeli krásnou podzimní dekoraci, která 

jistě ozdobí jejich domov. Od 3. do 6. října byla v knihovně připravena pro děti pod-

zimní bojovka, při které děti luštily a odpovídaly na kvízové otázky. Výsledkem byla 

pod-zimní pranostika a za správně vyluštěnou tajenku byl každý odměněn. 

Hry a výstava:  

Pro zpestření podzimních dnů si 

Místní knihovna ve Strážově 

pro děti připravila na konec 

října a první listopadové dny hru 

Pátrání po Dušince. Úkolem 

dětí bylo na základě indicie najít 

schovanou Dušinku v knihov-

ně. Dne 1. listopadu proběhly 

v místní knihovně pro děti 1., 2., 

a 4. třídy ZŠ Strážov motivační 

hry nakladatelství Thovt. Hry 

zábavnou formou podporují  

a rozvíjí čtenářskou gramotnost, 

organizaci práce jak jedince, tak 

i ve skupině. Hry zároveň podporují rozvoj kreativního i logického myšlení a komu-

nikačních dovedností. Od 8. 11. 2022 do 16. 11. 2022 proběhla v knihovně výstava 

s názvem 17. listopad v českých dějinách 20. století (1939, 1989). Výstavou jsme si na 

18 plakátech mohli připomenout dvě události moderních českých dějin, spojených se 

studenty vysokých škol. Autorkou výstavy byla Květa Hartmanová. 

Jana Tremlová 

STRÁŽOVÁK PRONIKÁ DO SVĚTA UMĚLÉ INTELIGENCE  
Petr Bouberle ze Strážova je velice činorodý a aktivní 

mladý muž, který se mimo jiné v poslední době aktivně 

věnuje algoritmickým obchodním systémům na 

světových finančních trzích. Tuto oblast svého 

podnikání se nám pokusí představit v následujícím 

článku. 

„Algoritmické obchodní systémy na finančních trzích 

je něco, čemu většinová společnost nerozumí,  

a proto je naším úkolem častěji edukace  

o fungování kapitálových trhů, než vybírání 

peněz do investic“, vysvětluje Petr Bouberle, 

spolumajitel společnosti eqforce s.r.o. 

To, čím se společnost eqforce zabývá jde 

nejlépe vysvětlit na základě příběhu 

jejího vzniku. Vše začalo v roce 2016, 

kdy začal Petr se svými společníky 

manuálně obchodovat na forexových 

trzích. (Pozn. redakce - forex - je 

mezinárodní obchodní systém pro 

směnu základních a vedlejších 

měnových párů, tedy devizový trh, jehož 

střední kurzy se považují za oficiální 

světové kurzy.). Po mnoha ztrátách  

a získání zkušeností ze zahraničních 

kurzů, se posunuli po několika letech  

k ziskovému obchodování.  

S tím, jak se trh vyvíjel jsme se vyvíjeli 

i my a našli si cestu k automatizaci. Po necelých 5 letech jsme dokázali naše obchodování, 

znalosti a dovednosti přenést do algoritmu (automatického obchodního systému, který na 

trhu operuje za nás). Po dalších 2 letech jsme se rozhodli, že systém, který nám vydělává 

peníze nabídneme také veřejnosti. V polovině roku 2021 jsme po dohodnuté spolupráci se  

s českou platformou Purple Trading započali tvorbu investičního nástroje pro veřejnost  

a v září téhož roku uvedli na trh náš první algoritmický produkt.  

Nyní již zisková společnost připravuje založení fondu kvalifikovaných investorů, jako 

produkt pro bonitnější klienty. „Produkt, který nabízíme, je alternativní investice, a tak by 

k tomu měli lidé také přistupovat. Není to náhrada, nýbrž alternativa k běžným investičním 

produktům, a tudíž investice do ní by měla dosahovat maximálně 25 % vašeho investičního 

portfolia. Máme klienty, kteří u nás investují minimální částku, a to 25 000 Kč, ale také lidi, 

kteří u nás investují vyšší miliony korun, se všemi se ale snažíme pracovat stejně a vysvětlit 

jim, jak postavit bezpečné portfolio,“ vysvětluje Petr, který má ve společnosti na starost 

obchod a marketing.  

Eqforce působí transparentně od začátku svého fungování a její obchodní výsledky můžete 

najít na webových stránkách: www.eq-force.com.  

OKÉNKO MÍSTNÍ KNIHOVNY 
  

DĚTI Z PRVNÍHO STUPNĚ ZŠ  
PŘI MOTIVAČNÍCH HRÁCH 

http://www.eq-force.com/


PRVNÍ MUŽI STRÁŽOVSKÉ RADNICE 
František Kadlec 

(předseda MNV v letech 1948–1954) 

V našem tradičním seriálu se 

procházíme stoletou historií  

a představujeme jednotlivé 

činovníky, kteří stáli v čele 

strážovské radnice. Dnes si 

připomeneme Františka Kadle-

ce. Muže, který vykonával funkci 

předsedy místního národního 

výboru na přelomu čtyřicátých  

a padesátých let minulého 

století.  

František Kadlec se narodil  

27. listopadu 1892 v č. p. 60  

ve Strážově. Otec se jmenoval 

Václav Kadlec a matka Anna 

roz. Karlovská.  

Po vychození obecné školy 

odjel do Vídně, kde se vyučil 

obuvníkem. V této profesi také 

následně pracoval, avšak v roce 

1914 narukoval do první 

světové války, která změnila 

jeho život na dalších mnoho let. Následující rok byl totiž na ruské frontě zajat. V roce 1917 

vstoupil do československých legií v Rusku a v témže roce se zde také oženil. I po první 

světové válce zůstal v Penze, což je půlmiliónové město v Povolží. Ze SSSR do Čech se 

společně se ženou Julií vrátil až v roce 1930. 

Do funkce předsedy MNV Strážov byl zvolen v roce 1948. Období na přelomu čtyřicátých 

a padesátých let bylo spojeno se snahou zřídit ve Strážově průmyslovou výrobu a rozšířit 

tím pracovní příležitosti pro místní občany (jednáno bylo např. s firmou SOLO Sušice  

a s firmou Tosta Aš). Bohužel veškeré snahy v těchto záležitostech ztroskotaly. Nadále se 

vedení Strážova snaží opravovat a obnovovat veškerý svůj majetek. V roce 1950 byla ve 

spolupráci s okolními osadami kompletně opravena přístupová cesta ke hřbitovu, jejíž stav 

byl po léta terčem veliké kritiky. Obrovské úsilí je věnováno přípravám na výstavbu nového 

vodovodu, neboť ten starý již dosluhuje, ale stále se přes veškerou snahu vedení obce nedaří 

zajistit finanční prostředky ani na projektovou přípravu. 

V roce 1954 vystřídal Františka Kadlece ve funkci předsedy místního národního výboru 

Miloš Schullerbauer. František Kadlec zemřel 17. listopadu 1969 ve Strážově. 

 

 
 

ASI NEJSTARŠÍ DOCHOVANÝ PLÁN NAŠEHO MĚSTA  

 

Ve druhé polovině října letošního roku pořádal Národopisný spolek Nýrsko velice zajímavou 

besedu o nejstarších plánech panství Bystřice nad Úhlavou. V tomto archivním souboru  

z roku 1727 se nachází i unikátní historický plán Strážova. Na téměř tři sta let starém 

dokumentu je mimo jiné zakreslena socha Jana Nepomuckého a také sedm židovských domů.  

Trochu nám to však „nehraje“, neboť na čelní straně podstavce pod sochou sv. Jana 

Nepomuckého na strážovském náměstí je vytesán latinský nápis s letopočtem 1732. Podle 

historiků, kteří plány prezentovali, je jejich datace přesná a nepřichází v úvahu, že by byly 

mladší. V úvahu tedy připadá skutečnost, že vlastní socha sv. Jana Nepomuckého je staršího 

data a byla umístěna na náměstí již dříve. Možná bez zdobného podstavce, který byl 

vybudován později. Této verzi by nahrával i fakt, že socha je v plánu umístěna zjevně na 

jiné straně náměstí, než je tomu dnes. Budeme v této záležitosti ještě pátrat, každopádně se 

jedná o velmi cenný historický doklad osídlení Strážova.  

 

FRANTIŠEK KADLEC 



POZNÁTE ČLENKY TANEČNÍHO KROUŽKU Z ROKU 1959? 
Následující snímek zachycuje členky tanečního kroužku strážovské školy, který pracoval 

pod vedením paní učitelky Ludmily Rubášové. Získal mnoho úspěchů na soutěžích  

a účinkoval na veřejných akcích ve Strážově i v okolí. Poznáte členky tohoto kroužku? 

 
 

STRÁŽOV PŘED ŠEDESÁTI ROKY POHLEDEM ŠKOLÁKA 
Ve staré školní kronice jsme našli zajímavý, dětským písmem psaný text ze školního roku 

1963/1964, který je nadepsán „Jak já budoucí občan Strážova si představuji své město“. 

Pojďme se tedy teď podívat na Strážov v polovině šedesátých let minulého století velmi 

kritickým pohledem žáka místní školy. 

Na Strážově se mi nelíbí to, že na náměstí se válí papíry, okusky a hnůj. Toto narušuje vzhled 

města. Jinak kolem Strážova je mnoho lesů a kopců, zkrátka velmi krásná příroda. 

Představoval bych si, aby zde byl nový vodovod, máme jenom jeden a z toho bere vodu téměř 

celý Strážov. Také by bylo dobře změnit okolí parečku, kde se již dva roky staví nová pumpa 

na benzin a nemůže být hotova. Potom park u Lukavice by se mohl zlepšit, kde dřív byly 

lavičky a krásně vysypané pěšinky, válí se suché větve a žluté listí. Na náměstí by mohl stát 

laminátový stánek na časopisy. Na dolejším náměstí je krásný parčík a v něm kašna, ve které 

není voda.  

Koupaliště máme, ale to je samé bahno. Není tam skluzavka, věž na skákání a šatny. Pod 

kostelem jsou špatné cesty, plné kamení. Dříve dokud sem nepřišla soudružka ředitelka 

Sedláčková do školy, nic se tady nedělalo několik desítek let. Na věži by se udělala 

rozhledna, aby se výletníci mohli podívat na Strážov a okolí. Dráha tu měla být, ale vlivem 

velkých sedláků se zde nedělala, protože měli strach, aby lidé, kteří u nich pracovali, 

neodešli na dráhu. Nové bytovky se tady měly stavět, ale vždycky z toho sešlo. Kulturní dům 

by tady mohl být. Retransační stanice, která zlepšuje kvalitu obrazu v televizi. Řádné 

osvětlení všech ulic. Potom samoobsluha, která by odstranila fronty, jež se táhnou až na 

ulici. Postavit zde autodílnu. Ve Strážově by mohla být radioopravna. Ještě mnoho věcí by 

mohlo ve Strážově být, kdyby se o to přičinili všichni občané.                            L.B. (8. třída) 

Víte, že… 
… rivalita existuje ve fotbale již odpradávna? 

Fotbalová utkání Strážova a sousedních Janovic měla vždy v minulosti nádech veliké 

rivality. Na zajímavou, sto let starou novinovou přestřelku funkcionářů obou výše 

uvedených klubů jsme byli upozorněni fotbalovým historikem a archivářem Eugenem 

Scheinherrem.  

V neděli 20. srpna 1922 byl sehrán fotbalový zápas mezi týmy z Janovic a Strážova, který 

skončil vítězstvím domácích Janovic v poměru 8:0. Strážovským se ale vůbec nelíbil výkon 

rozhodčího Oskara Lederera a noviny Český směr záhy otiskly velmi emotivní článek, kde 

je mimo jiné napsáno: „Uvedený soudce Lederer vedl si jako despota, v domnění, že jest na 

venkově a patrně nevěděl, že zápasu přihlíželi někteří občané, kteří footbalu dobře rozumějí 

a viděli již mistrovské světové zápasy.“ Dále je zde kritizována zejména skutečnost, že  

„SK Janovice nastoupily jen asi s 4 hráči vlastními, zbylých 7 bylo cizích, mezi nimiž 

zastoupeno vojsko z Klatov (2 hráči), Nové Kdyně (Roubal) a jiné kluby klatovské.“  

O pár dní později pak stejné noviny otiskují reakci funkcionářů janovického fotbalu, kde 

tito hodnotí zápas ze svého pohledu: „… zápas byl ze strany mužstva SK Strážova s velikou 

vášnivostí a bez všeho zřetele k pravidlům hry zahájen, takže soudce byl nucen vynaložiti 

veškeru sílu a použíti co nejpřísněji své autority k udržení zápasu v mezích pravidel.“  

Další článek, jako reakci na oba předchozí, pak napsal pocínovický učitel Bedřich Kalivoda, 

který byl strážovským rodákem. I on kritizuje výkon rozhodčího parafrázováním slov 

janovických hochů, fotbalistů: „Co nevyhrajou Janovice, vyhraje Lederer soudce.“ Z výše 

uvedeného stoletého záznamu je patrné, že spory a dohady doprovází fotbal odjakživa  

a často jsou rozhodčí těmi nejvíce kritizovanými.  

 
HISTORICKÝ SNÍMEK STRÁŽOVSKÉHO FOTBALOVÉHO TÝMU 

TANEČNÍ KROUŽEK NA OKRSKOVÉ SPARTAKIÁDĚ V KVĚTNU ROKU 1959 


