SEDMÝ ROČNÍK VÁNOČNÍ PÁLKY
Členové oddílu stolního tenisu Sokola Strážov uspořádali tradiční
již VII. ročník turnaje Vánoční pálka. Do bojů se přihlásilo
36 závodníků. Strážov reprezentovalo 11 hráčů - Bob Kalivoda,
Zdeněk Kolář st., Zdeněk Kolář ml., Láďa Kroupar, Štěpán Presl,
Karel Soukup, Pepík Soušek, Honza Kalivoda, Martin Valdman,
Radek Pelán, Ladislav Ivanič.
Pořadatelé provedli rozlosování do osmi základních skupin. Čtyři
byly pětičlenné a čtyři byly čtyřčlenné. Los byl opět nepříznivý
k domácím závodníkům, když do skupiny „C“ se nalosovali hned tři domácí – a to Láďa Kroupar,
Martin Valdman a Láďa Ivanič, ve skupině „A“ Honza Kalivoda a Zdeněk Kolář starší.
Ze základních skupin se mezi 16 nejlepších probojovalo šest domácích – Pepík Soušek, Karel
Soukup, Radek Pelán, oba Kolářové a Štěpán Presl
Dále se pokračovalo systémem play off. Podivnou hru opět sehrál los, neboť k jednomu stolu přivedl
zajímavou dvojici - Zdeněk Kolář ml. a Zdeněk Kolář st. Na jedné straně bojovalo mládí, na druhé
straně zkušenost. Tentokrát zvítězila zkušenost. Do osmifinále vedle Zdeňka staršího ještě postoupili
– Pepík Soušek, Karel Soukup a Štěpán Presl. Při pohledu do pavouka již bylo jasné, že jedna medaile zůstane ve Strážově. Neboť zde opět zaúřadoval los, když proti sobě nastoupili Karel Soukup
a Zdeněk Kolář st. Zvítězil prvně jmenovaný a jako jediný zástupce Strážova postoupil do
semifinále. Pepík Soušek prohrál s finalistou Tomanem a Štěpán Presl podlehl vítězi turnaje
Bouberlemu. Proti němu v semifinále neuspěl ani Karel Soukup.
V doplňkovém turnaji ve čtyřhře změřilo síly 14 párů. Zde si domácí vylepšili svoji náladu.
Pavoukem bez porážky prošla domácí dvojice Zdeněk Kolář st. - Pepík Soušek, až do semifinále se
probojovala dvojice Richard Šmacl st. s Radkem Pelánem.
Příznivci stolního tenisu se mohou těšit na další souboje. V plánu je již IX. ročník Velikonoční
pálky.

KONEČNÉ POŘADÍ:
Dvouhry:

Čtyřhry:

1. Zdeněk Bouberle - Nýrsko

1. Zdeněk Kolář st., Pepík Soušek - Strážov

2. Milan Toman - Klatovy

2. Milan Toman, Zdeno Bárta – Klatovy

3. Karel Soukup - Strážov

3. Richard Šmalcl st., Radek Pelán – Strážov

Josef Peksa - Plánice

Josef Peksa, Hlaváč - Plánice

Jindřich Schovanec
LETOŠNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA PŘINESLA NA STRÁŽOVSKU VÝTĚŽEK
VE VÝŠI 16 510 KORUN. VYBRANÉ PENÍZE JSOU URČENY NA POMOC
ZDRAVOTNĚ A SOCIÁLNĚ POTŘEBNÝM V OBVODU KLATOVSKÉ CHARITY.

PROBÍHÁ DIGITALIZACE POZEMKŮ
V roce 2010 byla provedena digitalizace
strážovského katastru. Nyní jsou na řadě
další katastrální území našeho správního
obvodu, konkrétně Víteň, Krotějov, Zahorčice, Rovná a Lukavice. A co vlastně
digitalizace katastru nemovitostí znamená
a jaké dopady má na vlastníky pozemků
a staveb?
Cílem digitalizace katastru nemovitostí je
zejména převod katastrálních map do digitální formy. Digitalizaci je nutné odlišovat
od pozemkových úprav, kde dochází i ke
změnám vlastnických práv k jednotlivým nemovitostem. U nás zatím probíhá pouze
digitalizace, což znamená, že vlastnická práva zůstávají beze změny. Pracovníci
katastrálního úřadu ze současných dvou a více mapových podkladů vytváří jednu
přehlednou digitální mapu. V rámci tohoto procesu dojde k přečíslování pozemků
a k zpřesnění výměry jednotlivých parcel.
Digitalizaci, která v současné době probíhá v našich katastrech, mají již v České republice
za sebou zhruba dvě třetiny katastrálních území, přičemž všechny další to nejpozději do
roku 2016 čeká. S předběžnými výsledky digitalizace se můžete seznámit také na
Městském úřadě ve Strážově. Pro jednotlivá katastrální území jsou vyhlášeny konkrétní
konzultační dny, kdy vlastníci mohou do nových digitálních map a podkladů nahlédnout,
případně podat námitky. Termíny, kdy budou ve Strážově přítomni zástupci Katastrálního
úřadu pro Plzeňský kraj, jsou uvedeny v přiložené tabulce. Majitelé pozemků a staveb zde
mohou v těchto termínech také na vyžáKat. území Termín pro získání informací
dání získat srovnávací sestavení, která bu5.2.2013 9-12,13-17 hod.
dou důležitá pro následnou změnu přiznání Zahorčice
k dani z nemovitostí. Otázky ohledně změ- Krotějov
21.2.2013 9-12,13-17 hod.
ny této daňové povinnosti jsou zatím před21.2.2013 9-12,13-17 hod.
časné, neboť to bude poplatníky zajímat až Lukavice
zatím není znám
v roce 2014, a my vás se vším potřebným Víteň
seznámíme v jednom z dalších čísel naše- Rovná
zatím není znám
ho zpravodaje.

FOTOGALERIE ZE ZPÍVÁNÍ U STROMKU

NÁMĚSTÍ VE STRÁŽOVĚ
23. prosince 2012
foto: Jiří Jiřík
a Tomáš Truneček

KAPELNÍKEM SBORU
A NEÚNAVNÝM
TAHOUNEM CELÉ AKCE
JE PEPA BERAN

Minulé soutěžní kolo bylo dost obtížné. Také
na něj správně odpovědělo pouze šest našich
čtenářů. Na snímku byla původní nemovitost
č.p. 14 v Lukavici, což v historii býval výminek od č.p. 6, kde se po chalupě říkalo
„u Šmejkalů“. Losování určilo vítěze, kterým
se tentokrát stala Jaroslava Soušková z Lukavice. Šťastný výherce si může na radnici
vyzvednout slíbenou odměnu.
Poznáte-li, kde se nachází usedlost z dnešní
fotografie, vhoďte soutěžní kupón do konce
února do schránky v průjezdu radnice.

KONFERENCIÉRY VEČERA BYLI PETRA
DENKOVÁ A MAREK SELTENHOFER

-------------------------------------------------------------------------------------SOUTĚŽNÍ KUPÓN (OBČASNÍK Č. 59)
VELKÝ DŮRAZ KLADOU ČLENOVÉ
STRÁŽOVSKÉHO MUŽSKÉHO PĚVECKÉHO
SBORU NA SPRÁVNÉ LADĚNÍ

PAN FARÁŘ PŘES ONLINE
PŘENOS POZDRAVIL SVÉ
ZNÁMÉ V POLSKU

Uvedená nemovitost stojí v ..................................
Jméno: ...........................................................

Příjmení: ..................................................................

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

Vážení spoluobčané,
Pravidelná gratulace tentokrát míří
k našim spoluobčanům, kteří oslavili
svá významná životní jubilea na
přelomu roku. V řadě gratulantů
samozřejmě nikdy nechybí ani zástupci
občanské komise.
František Zacpálek z Krotějova
5. ledna 2013 – 75 let
Vladimír Beneš ze Strážova
4. února 2013 – 80 let
Marie Kalistová z Opálky
4. února 2013 – 75 let
0. prosince 20
11 – 85 let
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Narození
Úmrtí
Sňatky
Přistěhování
Odstěhování

10
13
6
29
27

Římskokatolická farnost Nýrsko
ve spolupráci s Městským úřadem
Strážov připravuje na květen letošního
roku třídenní zájezd do Polska.
Konkrétně je v plánu návštěva poutního
místa Kalwaria Zebrzydowska, solného
dolu Wieliczka, historických měst
Krakow i poutního místa Częstochowa.
Bližší informace budou již brzy
zveřejněny na plakátech. Přihlášky
a zálohu bude následně vybírat
P. Ryszard Potęga na faře ve Strážově.

KULTURNÍ PŘEHLED
SOKOLO VNA S TRÁŽO V
8. 2.

Ples SDH Víteň – kapela Orion

9. 2.

Masopustní průvod a zábava – DJ Žebro

16. 3.

Ples SDH Strážov – kapela BK Band

30. 3.

Zábava skupiny Brutus

13. 4.

Zábava skupiny Škwor

SETKÁNÍ
BÝVALÝCH
JEZEDÁKŮ
ZVEME ČLENY BÝVALÉHO JZD STRÁŽOV
A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY NA
PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ, KTERÉ SE USKUTEČNÍ
V SOBOTU 16. ÚNORA 2013 OD 17.00 HOD.
V HOSTINCI „SKLENÍK“ VE STRÁŽOVĚ.
HRAJÍ KŮROVCI Z KAŠPERSKÝCH HOR.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.

Jaroslava Štěpánová
zahajuje od
od 4. února 2013
pravidelný provoz finanční poradny
v prostorách strážovské radnice.
Vždy v pondělí od 13.00 do 17.00 hod.
Tel. 722 660 932

již tento víkend nás čeká třetí ročník obnoveného
masopustního průvodu. Přiznám se, že jsem při
přípravách této akce v roce 2011 trochu váhal a s napětím očekával, kolik přijde masek
a jak se masopustní průvod vydaří. Ještě hodinu před začátkem jsem s hrůzou přemýšlel,
jestli z toho nebude průšvih, když třeba žádné masky nepřijdou ... Několik desítek maškar,
které se tehdy před hasičskou zbrojnicí sešly, a další spokojení účastníci, kteří se přišli na
akci podívat, nám tenkrát dali jednoznačně najevo, že Strážovsko se umí velice dobře bavit
a podobná akce k tomu dává jedinečnou příležitost.
Druhý ročník, který máte jistě všichni ještě v živé paměti, byl fenomenální akcí, na kterou
se sjeli lidé ze širokého okolí. Strážovský masopust získal rázem punc největšího průvodu
na Klatovsku. Právě fotografie a videozáznamy ze strážovských masopustů velice zaujaly
hodnotitelskou komisi v rámci soutěže Vesnice roku.
Pevně doufám, že i letošní masopustní průvod se vydaří. Jsem za to všem, kteří se na
přípravách a organizaci této akce podílejí, vděčný a předem děkuji vám, kteří se
v maskách aktivně zúčastníte. Strážovské masopusty mívaly v historii veliký věhlas
a věřím, že stejně tomu bude i nadále. Náš masopust je typickou akcí, kterou si děláme
sami pro sebe. Není zde důležitý výdělek ani světový ohlas, nejcennější je to, že se při této
příležitosti vždy rádi sejdeme a je zde legrace. Snad nám i tentokrát vyjde počasí!
Ing. Josef Rousek

O HOSPODAŘENÍ V MĚSTSKÝCH LESÍCH
Loňský rok z lesnického pohledu přinesl další postupnou stabilizaci hospodaření v našich
lesích, které byly výrazně poškozeny orkánem Kyrill a následnými větrnými i kůrovcovými kalamitami. V důsledku toho musely být úměrně sníženy úmyslné těžby dřeva.
Stále přetrvává vysoký objem pěstebních prací v podobě péče o lesní kultury, zejména
vyžínání, nátěrů lesních kultur proti okusu zvěří, údržbě oplocenek a výřezů nežádoucích
dřevin. Při výchově lesních porostů prořezávkami a probírkami rovněž výhodně spolupracujeme s firmou zabývající se výrobou štěpky pro vytápění.
V současné době těžbou obnovujeme staré a uvedenými kalamitami prořídlé porosty
a uvolňujeme přirozené zmlazení zejména smrku. V jarním období budou tyto plochy
dosázeny s podílem listnatých dřevin s cílem vzniku smíšených, odolnějších porostů.
Lesní hospodářství našeho města vykazuje stabilní ziskovost, zpeněžení dříví v loňském
roce bylo jedno z nejvyšších za hospodaření v městských lesích. V době uvedených
kalamit bylo nabízeno občanům k odkoupení palivové dříví. Nyní, při provádění
úmyslných těžeb, tvoří palivo jen malý zlomek z naší produkce dřeva. Zájem občanů
o nákup palivového dříví je stále vysoký, nelze zdaleka uspokojit v požadovaném termínu
všechny zájemce. Pořadník zájemců je při současných těžebních možnostech asi na
2 roky obsazen a do odvolání nelze přijímat další objednávky.
Aleš Potužák, správce městských lesů

CO SE NA STRÁŽOVSKU UDĚLALO V ROCE 2012?
 Rekonstrukce druhé části místních komunikací na Hradčanech – celkové náklady této
největší investiční akce loňského roku byly přes 6,5 mil. Kč a dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj ČR pokryla cca 70 % těchto uznatelných nákladů.
 Bezdrátový rozhlas na Strážovsku – v rámci tohoto projektu byl osazen nový
bezdrátový rozhlas do jednotlivých osad (Brtí, Víteň, Božtěšice, Horní Němčice,
Krotějov, Zahorčice, Opálka, Rovná, Lehom, Lukavice a Kněžice) a části Strážova
(Vinný vrch, bytovky, Káclink). Celkové náklady akce přesáhly 380 tisíc Kč, přičemž
270 tisíc korun přispěl Plzeňský kraj.
 Oprava cyklostezky ze Strážova do Brtí – brzy na jaře byla provedena nezbytná
oprava nejpoškozenější části této komunikace za 120 tisíc korun, z toho přijatý
finanční příspěvek od Plzeňského kraje byl ve výši 80 tisíc Kč.
 Opravy hasičských zbrojnic v Lukavici a v Zahorčicích – v Lukavici byla
realizována oprava střechy, krovu a venkovní fasády, v Zahorčicích jsme pak položili
novou plechovou střechu na hasičské garáži.
 Strážov získal titul Vesnice roku Plzeňského kraje – v rámci celostátní soutěže
jsme v krajském kole získali zlatou stuhu, která nám byla slavnostně předána na akci
s bohatým doprovodným programem na strážovském náměstí.
 Podpora činnosti místních spolků – z iniciativy aktivních spolků a za podpory města
se podařilo zorganizovat mnoho kulturních, společenských i sportovních akcí
(masopustní průvod, hasičské soutěže, pouťové akce, svatováclavská jízda, plesy atd.)
Výsledkem spolupráce města a TJ SOKOL Strážov byly také nové židle a stoly,
jejichž pořízení bylo významnou měrou podpořeno z Programu rozvoje venkova ČR.

CO SE NA STRÁŽOVSKU PLÁNUJE NA ROK 2013?
 Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Vítni – vzhledem k havarijnímu stavu střešní
krytiny bude provedeno nezbytné zajištění této nemovitosti a její další stavební
úpravy. Projekt, jehož realizace byla plánována již v roce 2012, získal dotaci
z havarijního fondu Plzeňského kraje ve výši 500 tisíc Kč.
 Pokračování obnovy areálu koupaliště – postupná obnova objektů v areálu
koupaliště by měla pokračovat rekonstrukcí pokladny a kiosku. V přípravě je také
žádost o dotaci na vybudování dětského brouzdaliště a na nezbytnou údržbu vlastního
bazénu.
 Zlepšení vybavení školní kuchyně – také tento projekt, jehož nositelem je Základní
škola a mateřská škola Strážov, je závislý na úspěšnosti žádosti o dotaci v rámci
Programu rozvoje venkova ČR. Hlavním záměrem je zde nákup konvektomatu pro
přípravu jídel.
 Rekonstrukce místní komunikace u bytovek – v současné době je na tento záměr
intenzivně připravována projektová dokumentace pro územní a stavební řízení.
Termín realizace akce je závislý na včasnosti získání nezbytných povolení a taktéž na
finančních možnostech města v souvislosti s novým rozpočtovým určením daní.

TOMÁŠ I LETOS V ZIMĚ UKA ZUJE SVĚTU ZÁDA
Nadějný lyžař Tomáš Kalivoda ze Strážova letos postoupil do nové věkové kategorie,
neboť začal závodit za dorostence. Na tratích tedy poměřuje své síly se staršími kolegy,
což není nikterak jednoduché. Krásný byl za těchto podmínek jeho bronz ze sprintu
z Českého poháru, který se uskutečnil na počátku ledna v Krkonoších. Fantastický úspěch
z loňska zopakoval strážovský sportovec na závodech Trofeo Topolino v italském zimním
středisku Val di Fiemme. Na neoficiálním mistrovství světa mládeže v běhu na lyžích
doběhl ve své kategorii dorostenců na čtvrtém místě. Cílovou pásku tohoto legendárního
závodu s více než stodvaceti účastníky protnul Tomáš těsně za svým kamarádem ze
Šumavy (oba jsou reprezentanti Ski klubu Šumava a svěřenci Mgr. Zbyňka Pavláska).

STRÁŽOVÁK PATŘÍ K OPORÁM KL ATOVSKÝCH ŽÁKŮ
Poté, kdy fotbalový dres největšího klubu v Pošumaví „SK Klatovy 1898“ úspěšně oblékal
Antonín Bouberle, který si dokonce připsal v tomto dresu i svoje první starty v divizi
mužů, a Milan Denk, který hrával v tomto klubu za dorost, pokračuje v této tradici i další
odchovanec místní kopané Luděk Soušek ze Strážova. Luděk patří během posledních let
mezi největší fotbalové talenty, které v místním SK Kovodružstvo Strážov vyrůstaly.
V současnosti je oporou starších žáků Klatov. Jak se zdá, podzimní forma ho neopustila
ani o Vánocích, kdy se na vítězství nejlepšího žákovského týmu v kraji podepsal i dvěma
vstřelenými brankami. Přejeme čtrnáctiletému Luďkovi Souškovi, aby mu vydržela forma
i v roce 2013 a hlavně, aby se mu také vyhýbala zranění! Jen tak dál, podobných Luďků
by pro další pokračování sportovních úspěchů potřeboval strážovský fotbal alespoň ještě
deset!
Miroslav Sedlmaier

HOKEJOVÉ NADĚJE ZE STRÁŽO VSKA
Stalo se již skoro tradicí, že většina strážovských kluků se v posledních letech věnovala
spíše fotbalu než hokeji. Nyní však v našem okolí vyrůstá několik nadějných mladých
hokejistů. Čtyři místní školáci jsou ve svých věkových kategoriích zařazeni dokonce
v základním kádru HC Klatovy. Konkrétně se jedná o Tomáše Bouberleho ze Strážova,
Aleše Rendla z Opálky, Martina Kalivodu z Opálky a Jakuba Kollrosse ze Zahorčic.
Tito kluci v době, kdy jejich vrstevníci stěží zvládají první bruslařské lekce, mají za sebou
již několik opravdových hokejových utkání. Třeba nám na Strážovsku pomalu vyrůstají
budoucí hvězdy kanadsko-americké NHL.

ODEZVY VÁNOČNÍCH A NOVOROČNÍCH AKCÍ

VÝSLEDKY PREZIDENTSKÝCH VOLEB VE STRÁŽOVĚ

Tradičně bohatý byl přelom roku na různé
zajímavé akce. Ve čtvrtek 13. prosince se
v kostele sv. Jiří uskutečnil koncert klatovské ZUŠ J. Kličky "ZA BETLÉMSKOU
HVĚZDOU". Tradiční zpívání u vánočního
stromku proběhlo v neděli 23. prosince na
náměstí. Celý den propršel, avšak těsně před
zahájením se počasí umoudřilo a přispělo
k úspěchu akce. Nechybělo zde vystoupení
místních dětí, naladěný mužský pěvecký
sbor, svařené víno ani Ježíšek, jenž tentokrát
na strážovské náměstí přijel na saních
tažených koněm. Fotodokumentace ze
zpívání je na jiném místě našeho zpravodaje. Silvestr byl na Strážovsku opět ve
znamení bujarých oslav. V sokolovně
tentokrát vyhrávala kapela Ukradený vjecy.
První den nového roku se pak již po mnoho
let setkávají strážovští fotbalisté všech
věkových kategorií v rámci „novoročního
fotbálku". Bez ohledu na výsledek duelu
ženatí vs. svobodní zvítězila láska k fotbalu.

Historicky první přímou volbu prezidenta republiky
u nás v prvním kole vyhrál Jan Fischer před Jiřím
Dienstbierem, Milošem Zemanem a Karlem Schwarzenbergem. Podrobné výsledky jsou v přiložené tabulce. Volební účast byla ve Strážově 64 %.
Druhé kolo prezidentských voleb, které se konaly
o čtrnáct dnů později, vyhrál ve Strážově Miloš Zeman
(337 hlasů, tj. 54 %) před Karlem Schwarzenbergem
(284 hlasů, tj. 46 %). Volební účast byla u nás 58 %.
Druhé kolo potvrdilo letitou pravdu, že výsledky ve
Strážově téměř plně korespondovaly s celostátním
průměrem.

Kandidát
Fischer Jan
Dienstbier Jiří
Zeman Miloš
Schwarzenberg Karel
Franz Vladimír
Roithová Zuzana
Fischerová Taťana
Sobotka Přemysl
Bobošíková Jana

Počet
hlasů
150
143
135
126
50
28
22
15
14

BABY KLUB STONOŽKA ZAHÁJIL SVOJI ČINNOST

ANI PŘI NOVOROČNÍM PŘÁTELSKÉM
FOTBÁLKU SE SOUPEŘI ROZHODNĚ
NEŠETŘILI

Na konci ledna se uskutečnilo první setkání určené
pro maminky (případně i tatínky) s dětmi ve věku
0-3 roky v rámci nově vznikajícího Baby klubu
STONOŽKA. Milá akce měla u všech velice
pozitivní ohlas, proto se její účastníci dohodli, že se
budou scházet pravidelně - vždy v úterý od
9.30 hod. v obřadní místnosti strážovské radnice.
Srdečně mezi sebe zvou i další rodiče, kteří si chtějí dopřát příjemnou změnu
v každodenním stereotypu a přijít si s dětmi do klubu zahrát, zacvičit nebo jen tak
"pokecat" a podělit se s ostatními maminkami o starosti a radosti související s výchovou
dětí. Bližší informace: marketa.furbacherova@seznam.cz nebo tel. 777 906 278.

PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ DĚTÍ A RODIČŮ V RÁMCI PRVNÍ SCHŮZKY BABY KLUBU

OKÉNKO MÍSTNÍ KNIHOVNY
Letní semestr Virtuální univerzity třetího věku - Zahájení
kurzu na téma „Lidské zdraví“ proběhne 11. 2. 2013, další termíny: 25. 2., 11. 3.,
25. 3., 8. 4. a 22. 4. Začátek vždy od 9.00 hodin. Bližší informace získáte v místní
knihovně, kde se také můžete předběžně přihlásit. Ke studiu jsou srdečně zváni
"studenti", kteří navštěvovali v zimním semestru kurz Astronomie, ale i ti, kteří tento
kurz nenavštěvovali. VU3V je určena seniorům, zdravotně postiženým a osobám
50+ (nezaměstnaní nebo čekající na statut důchodce).
Adventní knihovna
I v adventním čase, v době
přípravy na Vánoce, proběhlo
v Místní knihovně ve Strážově několik akcí pro děti
i dospělé. V knihovně, Hobby
i Junior klubu se konaly
různé výtvarné kurzy – Mozaika, Adventní dekorace,
Čertovský rej, Dekorace svíček. Při dalším putování s paní Dvorskou a panem KašpaVENDULKA HOFMANOVÁ A ALEŠEK POTUŽÁK
rem jsme se podívali do Peru
PŘI VÝROBĚ ČERTÍKŮ
a Bolívie. Ve filmu jsme
viděli incké památky, trek kolem posvátné hory Ausangate a mnoho dalších
zajímavostí. V rámci Junior klubu jsme s dívkami navštívily Střední zdravotnickou
školu v Klatovech, obor kosmetické služby. Zde se dívky dověděly nové informace
o kosmetických službách a samozřejmě proběhly i praktické ukázky.
Jana Tremlová

ČTYŘI SBORY LETOS OSLAVÍ VÝROČÍ ZALOŽENÍ
Na Strážovsku v současné době působí osm sborů dobrovolných
hasičů. Čtyři z nich letos oslaví svá výročí. Druhý nejstarší sbor
v našem okolí – SDH Rovná – si připomene dokonce 110 let své
existence. Předběžně se počítá s tím, že hasiči z Rovné uspořádají
oslavu společně s okrskovou soutěží, která se uskuteční v květnu.
Dalšími oslavenci jsou hasiči ze Zahorčic, Horních Němčic a Brtí,
jejichž sbory byly svorně založeny v roce 1923. Jestli i oni připraví
pro své členy a příznivce nějaké hasičské soutěže či oslavy, o tom
vás budeme informovat v dalších číslech našeho zpravodaje.

