
 

 

STRÁŽ - řešení  

 

 

HISTORIE 

První písemná zmínka pochází z roku 1331 (MCCCXXXI), ale vznikla pravděpodobně mnohem dříve. Tehdy 
však král Jan Lucemburský udělil rozsáhlá privilegii na sněmu v Domažlicích. 

Jmenuj alespoň některá privilegia.Jmenuj alespoň některá privilegia.Jmenuj alespoň některá privilegia.Jmenuj alespoň některá privilegia.    

• Konání týdenních trhů 

• Možnost svobodně odkazovat majetek 

• Možnost volit rychtáře 

• Zákaz pohánět Strážské před zemský soud 

 

Administrativně patřilo městečko dlouhou dobu pod nedaleký hrad. Který?Administrativně patřilo městečko dlouhou dobu pod nedaleký hrad. Který?Administrativně patřilo městečko dlouhou dobu pod nedaleký hrad. Který?Administrativně patřilo městečko dlouhou dobu pod nedaleký hrad. Který?    

a) Krasíkov (Švabrek) 

b) Přimda 

c) Volfštejn 

 

Jak obec ovlivnily následující roky?Jak obec ovlivnily následující roky?Jak obec ovlivnily následující roky?Jak obec ovlivnily následující roky?    

a) 1910 – Napojení na železniční trať 

b) 1945 – Odsun německého obyvatelstva 

 

 

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE 

Kostel byl vystavěn v roce 1734, tedy v barokním slohu. 

 

Na Na Na Na cestě ke které obci se kostel nachází?cestě ke které obci se kostel nachází?cestě ke které obci se kostel nachází?cestě ke které obci se kostel nachází?    

a) Olešná 

b) Dehetná  

c) Souměř 

 

Jak se nazývá kostel stojící u hřbitova?Jak se nazývá kostel stojící u hřbitova?Jak se nazývá kostel stojící u hřbitova?Jak se nazývá kostel stojící u hřbitova? 
hřbitovní kostel 
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KOSTEL SV. VÁCLAVA 

Spoj letopočty s událostmi týkajícími se kostela.Spoj letopočty s událostmi týkajícími se kostela.Spoj letopočty s událostmi týkajícími se kostela.Spoj letopočty s událostmi týkajícími se kostela.    

1) konec 14. století  A) obnova vnitřního vybavení 

2) 1609 B) renesanční přestavba hranolové věže 

3) polovina 18. století C) výstavba kostela 

4) 1871 D) barokní rekonstrukce a vybudování sakristie 

5) 1876–1878 E) požár a zničení vnitřního vybavení 

 

Řešení: 1C, 2B, 3D, 4E, 5A 

 

Na Na Na Na fotografiích kostela vyznač, kde se nachází:fotografiích kostela vyznač, kde se nachází:fotografiích kostela vyznač, kde se nachází:fotografiích kostela vyznač, kde se nachází:    

a) barokní průčelí s půlkruhovým portálem 

b) presbytář 

c) kamenné opěráky 

d) šestiboká sakristie 

e) čtvercová věž 

f) lizény 

g) šambrány 

 

 

 

 

Které sochy se v kostele nacházejí? Vyber.Které sochy se v kostele nacházejí? Vyber.Které sochy se v kostele nacházejí? Vyber.Které sochy se v kostele nacházejí? Vyber.    

a) sv. Jan Křtitel 

b) sv. Petr 

c) sv. Jan Nepomucký 

d) Madona 

e) Pieta 

f) sv. Barbora 
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