
PÁTÝ ROČNÍK NOČNÍHO ORIENTAČNÍHO BĚHU  
Další ročník oblíbeného nočního 

orientačního běhu, který závod-

níky zavedl do okolí Zahorčic  

a Krotějova, se opět těšil hojné 

účasti ze strany široké sportovní 

veřejnosti. Na téměř pětikilome-

trovou trať se letos vydalo deva-

tenáct nejčastěji dvoučlenných 

družstev. Na všechny čekaly 

v cíli hodnotné ceny a na vítěze 

ještě překvapení v podobě certifi-

kátu, který je opravňuje a zároveň 

zavazuje uspořádat příští ročník 

závodu. Nikdo nezabloudil, 

všichni zdárně doběhli do cíle. 

Vítězství obhájil Petr Presl v do-

provodu syna Aleše. Na druhé až 

třetí pozici skončili: Karel Sou-

kup a tým Luděk Soušek - Lenka 

Nováková. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

STRÁŽOV DÝCHÁ PŘEDVÁNOČNÍ ATMOSFÉROU 
Novinkou letošního ad-

ventu ve Strážově je nově 

osvětlená kašna mezi ško-

lami. Nerezová konstruk-

ce je dílem místních ši-

kovných řemeslníků ze 

zámečnictví Václava Bene-

še, LED osvětlení pak na-

instaloval Miroslav Jiřík.  

Díky pečlivému a odbor-

nému uskladnění perníko-

vého betlému se Strážov  

i letos může pyšnit uni-

kátním dílem perníkářky 

Radky Grösslové. V pro-

skleném kiosku autobuso-

vé zastávky se nachází 

nádherně uspořádaný „Strá-

žovský betlém“ složený z 317 perníčků. Nejlépe perníková krása vynikne při večerním 

osvětlení. 

S podrobným přehledem všech chystaných adventních akcí se můžete seznámit na strán-

kách našeho zpravodaje. 
 

 

 

MĚSTO STRÁŽOV HLEDÁ ZÁJEMCE O PRONÁJEM KOUPALIŠTĚ  

VE STRÁŽOVĚ VČETNĚ UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ NA ROK 2018. 
 

MĚSTO STRÁŽOV HLEDÁ ZÁJEMCE O PRONÁJEM NEBYTOVÝCH  

PROSTOR V OBJEKTU ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA VE STRÁŽOVĚ. 
 

BLIŽŠÍ INFORMACE A PODMÍNKY ZÍSKÁTE NA RADNICI. 
 

Přílohou tohoto zpravodaje je turistický propagační materiál, který 

jsme v letošním roce vydali za finanční podpory Plzeňského kraje. 

Leták seznamuje turisty s atraktivitami našeho města. Konkrétně  

je zde zmíněn Relikviář sv. Jana Pavla II., Židovský hřbitov 

a Strážovská vyhlídka.  

 

VÍTĚZSTVÍ Z LOŇSKÉHO ROKU OBHÁJILI ALEŠ 
A PETR PRESLOVI 

OSVĚTLENÁ KAŠNA MEZI ŠKOLAMI 

 

 

 

10.  1. – posezení u kávy                 21.  2. – posezení u kávy 

17.  1. – posezení u kávy                   28.  2. – posezení u kávy 

24.  1. - návštěva solné jeskyně                   7.  3. – výstava - Klatovy 

31.  1. – posezení u kávy                 14.  3. – posezení u kávy 

  7.  2. – posezení u kávy                 21.  3. – posezení u kávy 

14.  2. – návštěva solné jeskyně            28.  3. – promítání – J. Kodym 

 

 

 

 

  



° ° 
FOTOGALERIE ZE SETKÁNÍ DUCHODCU  
 

 
 
 
 
 
SOKOLOVNA VE STRÁŽOVĚ 

27. listopadu 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Na naši otázku z minulého kola sou-

těže odpovědělo celkem sedm čtená-

řů a všichni správně napsali, že ne-

movitost stojí ve Strážově. Někteří 

ještě upřesnili, že dům má čp. 97 –  

„u Pangerlů“. Ze správných odpovědí 

byla vylosována výherkyně – Marie 

Kalistová, která si může na radnici 

vyzvednout slíbenou odměnu. 

Máte-li chuť se zúčastnit dalšího 

pokračování soutěže, stačí vyplněný 

kupón vhodit do konce ledna do 

schránky v průjezdu radnice. 

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

SOUTĚŽNÍ KUPÓN  (OBČASNÍK Č. 78) 
 

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

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

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

NEJVESELEJI 
SAMOZŘEJMĚ 

BYLO NA TANEČNÍM 
PARKETU 

SENIORŮ SE LETOS SEŠLO OPĚT MNOHO, TÉMĚŘ DVĚ STOVKY 

BÝVALÉ PANÍ UČITELKY ZE ŠKOLKY SE ZÁJMEM 
SLEDOVALY VYSTOUPENÍ SOUČASNÝCH ŠKOLKÁČKŮ 

PŮVABNÉ VYSTOUPENÍ 
DĚTÍ Z MATEŘSKÉ 

ŠKOLY 



❖ Jako v pohádce O Červené kar-

kulce si mohli připadat dva 

myslivci, kteří nezávisle na so-

bě spatřili na Strážovsku osamělého vlka. Konkrétně se tato šelma pohybovala na 

konci října v lesích mezi Brtím, Březím a Hořákovem. Jednalo se o jednoho ze šestice 

uprchlíků, kteří zmizeli ze zvířecího výběhu Národního parku Bavorský les. Přes veš-

kerou snahu pracovníků národního parku, kteří v oblasti dokonce nainstalovali foto-

pasti a velkorozměrné odchytové klece, se zvíře nepodařilo chytit. Pak se po vlkovi 

slehla zem. Snad byl ještě spatřen v okolí Mochtína, avšak o jeho dalším osudu ne-

máme žádných zpráv. 

❖ Čtyřem klukům z místní základní školy, kteří 

za pomoci detektoru kovů hledají poklady, 

se podařil zajímavý úlovek. Nedaleko Opál-

ky nalezli plaketu, která upomíná na slav-

nostní odhalení strážovského pomníku 

padlým v roce 1924. Jak se tam kovový ští-

tek starý téměř sto let dostal, už se asi ne-

dozvíme. Víme však jistě, že šťastnými ná-

lezci byli Tomáš a Václav Rendlovi z Božtě-

šic, Michal Weinfurt z Opálky a Lukáš Denk 

ze Strážova.  

❖ Málokdo ví, že Strážovská čerpací stanice 

nabízí ve své provozovně kromě běžných au-

topotřeb a doplňků také krmiva pro psy  

a kočky. Přijďte si pro své domácí mazlíčky 

vybrat kvalitní krmiva za velmi příznivé ceny.  

❖ Od prosince letošního roku odešel do starobního důchodu zaměstnanec města Jiří 

Fürbacher, který zde po dobu dvanácti let vykonával práce při údržbě městského ma-

jetku. Za vše, co pro město vykonal, mu mnohokrát děkujeme a přejeme hodně zdraví 

do dalších let. Na jeho místo nastoupil Václav Hofman z Božtěšic. 

❖ Tak trošku po vzoru Járy 

Cimrmana a také z recese 

vznikla pamětní deska, 

která byla v srpnu umís-

těna na rodinný dům  

v Horních Němčicích. 

Tato v pořadí pátá pa-

mětní deska na Strážov-

sku byla slavnostně od-

halena u příležitosti sedm-

desátých narozenin býva-

lého strážovského staros-

ty. Překvapení bylo dí-

lem přátel a příbuzných 

oslavence. 

 

Vážení spoluobčané! 

Konec roku se přibližuje mílovými kroky, proto 

mi dovolte krátké zastavení nad tím, co nám rok 

2017 ve Strážově přinesl. Začnu od těch příjemnějších věcí. Podařilo se nám realizovat 

několik investic - počínaje obnovou dalších strážovských uliček, přes nové povrchy komu-

nikací v Rovné a vyměněnou střešní krytinu na zdravotním středisku, až po moderní do-

pravní automobil pro strážovské hasiče.  

Ale jak už to v životě bývá, přinesl uplynulý rok i věci, na které pyšní nejsme. Na jaře 

opustila svoji strážovskou ordinaci dětská lékařka MUDr. Jarmila Novotná, což je další 

citelné oslabení zdravotních služeb v našem městě. Další nemilou skutečností je z mého 

pohledu to, že manželé Monika a Václav Faustovi již dále nehodlají pokračovat 

v provozování místního koupaliště. Za těch pět let zde udělali mnoho práce a posunuli stav 

a údržbu areálu o několik stupínků výše. Za to vše bych jim chtěl jménem svým i jménem 

všech Strážováků, kteří koupaliště s radostí navštěvovali, poděkovat. Nový nájemce (snad 

se nějaký najde) to nebude mít vůbec jednoduché, neboť laťka je nastavena hodně vysoko. 

Pěkný areál je však možností k tomu se angažovat a realizovat své myšlenky a nápady. 

Zkrátka a dobře venkovské obce a města svádí dennodenně boj o přežití. Ale je to boj, 

který má smysl. V roce 1934 napsaly regionální noviny článek, kde v souvislosti 

s přesunem Feiglovy koželužny do Klatov odsoudily Strážov k postupnému zániku. A vidí-

te, uplynulo téměř sto let, a Strážov se rozrůstá. Počet trvale bydlících obyvatel se nám 

zvyšuje a přibývá i nová výstavba rodinných domů.  

Vánoce se blíží, proto mi dovolte, abych Vám všem popřál klidné prožití svátků a do nové-

ho roku hlavně pevné zdraví. Ať se nám všem na Strážovsku daří a společně dobře žije! 

Ing. Josef Rousek 
 

POVEDENÉ PŘEDVÁNOČN Í SETKÁN Í  SEN IORŮ  
Tentokrát jsme se místním seniorům výběrem hudby trefili do vkusu. Alespoň tak hodnoti-

la objednanou kapelu většina z téměř dvou stovek přítomných účastníků tradičního před-

vánočního setkání ve strážovské sokolovně. Neúnavné duo Anny Volínové a Václava 

Žákovce, kteří jsou známí z televize Šlágr, dokázalo rozproudit náladu v sále i na taneč-

ním parketu. Setkání, které se letos uskutečnilo v pondělí 27. listopadu, zahájilo milé vy-

stoupení dětí z místní mateřské školy. Následoval program členů hudebního kroužku pod 

vedením Terezy Hammerschlagové. Senioři si také se zájmem prohlédli fotografie z dob 

jejich mládí. Zábava končila až po deváté hodině večerní a ještě v tento čas byl parket plný 

rozjařených důchodců, a to je dobře! 

Děti z výtvarného a keramického kroužku děkují všem, kteří  

zakoupením rukodělných výrobků podpořili jejich činnost. 
 PAMĚTNÍ DESKA UMÍSTĚNÁ V HORNÍCH NĚMČICÍCH 



D A L Š Í  U L I Č K Y  Z E  Ž U L O V É  D L A Ž B Y  
V letošním roce se kompletní rekon-

strukce dočkaly další tři strážovské 

uličky (u Rysů, u Faltýnů a u Vocíl-

ků). V rámci akce bylo provedeno 

kompletní položení povrchů komu-

nikací ze žulové dlažby, kterému 

předcházela výměna souvisejí-

cích inženýrských sítí (kanalizace 

a vodovodu). Pro stavbu jsme 

využili zbylé staré kostky z náměstí  

a všechny tři uličky získaly vzhled 

podobný historické části Hradčan. 

Do dlažby uličky ve starém Panském 

dvoře byly zakomponovány velké 

kamenné plotny, které pamatují 

zlatou éru Židovské ulice. Práce 

provedla firma VAK SERVIS s.r.o. 

z Klatov, přičemž celkové náklady 

přesáhly 3 miliony korun.  
 

 

RO V N Á  M Á  KOMP L E TN Ě  O P R A V E NÉ  S I L N I C E  
Při postupné obnově povrchu 

komunikací přišla letos na řadu 

malá osada Rovná. Sice tam 

trvale žije pouhých třináct oby-

vatel, ale i oni si jistě zaslouží, 

aby se při přístupu ke svým 

nemovitostem nebrodili v blátě 

a každý nový příval vody nepři-

nášel další a další zásoby štěrku 

před vrata a do dvorů. Nejdříve 

jsme provedli celkovou opravu 

vodovodu. Cílem byla výměna 

nejrizikovějších částí, které by 

mohly v budoucnu hrozit poru-

chou. Vyměněny tedy byly 

všechny vodovodní uzávěry a přípojkové armatury na hlavním vodovodním řadu. Práce 

provedla za cca 230 tisíc Kč firma Vodospol Klatovy, přičemž na 90 % nákladů se nám 

podařilo získat dotaci z programu Plzeňského kraje na odstraňování havarijních stavů  

a naléhavé potřeby obcí. Následně se pak přistoupilo k asfaltovým povrchům a souvisejí-

címu odvodnění komunikací. Zde nejvíce práce odvedli pracovníci a stroje firmy Silnice 

Klatovy. Celkové náklady na tuto etapu projektu byly přes 2,2 mil. Kč. 

P Ř Í S P Ě V K Y  N A Š I C H  Č T E N Á Ř Ů  
 

Není to tak dlouho, co podruhé navštívil Klatovy 

(kamarád) spisovatel, cestovatel a záhadolog Ar-

nošt Vašíček, který pořádal jako vždy velmi zajíma-

vou besedu v místní knihovně. Jistě ho mnozí znáte 

z televizní obrazovky. Napsal mnoho knih z jeho 

cestování po celém světě. Bádá různé nepochopi-

telné záhady, příběhy, které ve svých knihách popi-

suje a snaží se vysvětlit. Některé, co jsou  

i v Čechách, byly zfilmovány, jako třeba známý 

seriál „Strážci duší“ apod. Jen tak pro zasmání 

k zahájení a uvítání přednášky paní uvaděčkou. 

Cituji: Vážení přátelé, vítáme opět vám jistě zná-

mého spisovatele a záhadologa Arnošta Vašíčka. 

Od doby, co tady byl naposledy, tak mu určitě při-

byly nové špeky … Což k jeho zavalité postavě, nás 

srdečně rozesmálo, a k tomu dodala … a určitě 

ještě časem nějaké přibydou! Tak to už jsme řvali 

smíchem všichni i s Arnoštem. Paní uvaděčka po-

chopitelně myslela, že jeho nové příběhy přibyly  

a přibydou. Chudák si vůbec v tom momentě neu-

vědomila, co nás tak všechny rozesmálo. 

Marie Hrachová – Lukavice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

O  P O Č A S Í  

Jarda Neužil - Lehom 
 

Černé mraky nad Lehomí 

až se zdá, že čert je honí. 
 

Jak tak mrská ocasem, 

plují mraky tam a sem. 
 

Když to od Bavorska přijde, 

to nemáme žádný strach, 

bouřky se vybouří jinde, 

jak házet na stěnu hrách. 
 

Hohen Bogen to je klín, 

na bouřky ten správný mlýn. 
 

Jedna slabší Klatovákům, 

druhá správná Šumavákům. 
 

Jenom my jsme tady v koutě 

a k nám deště nepřijdoutě. 
 

A za správnou předpověď 

bychom dali zlato, měď. 
 

Ale bouřka od východu, 

to se schovám do záchodu. 
 

Ta přinese slejvák, kroupy, 

kdo je venku, ten je hloupý. 
 

Bubnuje to na střechu, 

čuchám ňákou neplechu. 
 

A pak když je po boji, 

čelím bahna příboji. 
 

Nebudu se ohlížet, 

už jdu jenom uklízet. 

JEDNA Z OPRAVENÝCH ULIČEK 

CELKEM BYLO POLOŽENO 3000 M2 ASFALTU 

MARIE HRACHOVÁ S ARNOŠTEM VAŠÍČKEM 



N A  O P Á L C E  S E  P O  R O C E  S E Š L I  Š A C H I S T É  
Tucet ročníků završili opálečtí šachisté 14. října 2017 v hostinci U Mařenky. Protože se 

jich sešlo osm, byli rozlosováni do dvou skupin, ze kterých postupovali do vyřazovacích 

bojů. Jednu skupinu se dvěma body ovládl Václav Janda, druhou se ziskem tří bodů Pavel 

Rousek. Play-off určilo konečné pořadí následovně. Šampionem se s plným bodovým 

ziskem stal obhájce titulu z roku 2012 Pavel Rousek. Stříbro bral nováček na turnaji 

a zároveň nejlepší junior Dominik Farhan. Sedmou medaili do své sbírky přidal bronzo-

vý Jan Kašpar. Tento rok se neobsadila samostatná dětská kategorie. Ondřej Miškovič tak 

bojoval s dospělými soupeři. Jeho statečný výkon mu vynesl osmé místo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

R O Z S V Í C E N Í  S T R OM K U  A  J E Ž Í Š K O V A  P O Š T A  
Strážovské náměstí zaplnily v neděli 3. prosince 2017 stovky dospělých  

a dětí. Konal se zde totiž další ročník lampionového průvodu 

spojený s rozsvícením vánočního stromku. Po 

průvodu, který návštěvníky zavedl k nově 

osvětlené kašně mezi školami a do křivola-

kých hradčanských uliček, se všichni opět 

sešli na náměstí. Tam byla připravena uni-

kátní ohnivá show v podání plzeňské 

skupiny Hellfire, při které se tajil 

dech a běhal mráz po zádech. 

Ukázka měla obrovský úspěch 

stejně jako doprovodné promí-

tání dětských filmů a ochut-

návka svařeného vína.  

Premiéru si letos odbyla Ježíš-

kova pošta. Děti zde mohly 

v přízemí radnice na pohádko-

vě nasvícené poštovní přepážce odeslat dopis Ježíškovi. Celkem se tímto způsobem sesbí-

ralo téměř padesát dopisů od dětí i dospělých. 

 

S T R Á Ž O V S K O  M Á  N O V Ý  Ú Z E M N Í  P L Á N  
Územní plán je jedním z nejdůležitějších rozvojových dokumentů každého samosprávního 

celku. Podrobně je zde vymezeno, na kterých pozemcích a v kterých lokalitách může být 

realizována výstavba včetně její podrobné specifikace. Náš dosud platný územní plán byl  

z roku 1997 a na něj bylo následně navázáno 12 změn, které byly do územně plánovací 

dokumentace dodatečně na základě rozhodnutí zastupitelstva přidány. Nový stavební zá-

kon dal za povinnost všem obcím zpracovat do konce roku 2020 nové územní plány. Po-

kud to některá z obcí nestihne, bude to znamenat zastavení veškeré výstavby.  

Nechtěli jsme nechat nic náhodě, proto jsme přípravu nového územního plánu zahájili již 

se značným předstihem. A udělali jsme dobře, neboť se jednalo o zdlouhavý a administra-

tivně náročný proces. Zpracovatelem nového územního plánu se na základě veřejné za-

kázky stal Ing. arch. Petr Tauš z Plzně. Celkové náklady na pořízení plánu přesáhly půl 

milionu korun a dotace od Plzeňského kraje byla ve výši 200 tisíc korun. 

Nyní je příprava dokumentu zahrnující opakované projednání s dotčenými orgány i s ve-

řejností u konce, neboť listopadové zasedání zastupitelstva schválilo vydání opatření 

obecné povahy, kterým se územní plán stává platným a závazným. Při pohledu na nové 

rozvojové možnosti si vážíme toho, že se nám do územního plánu podařilo prosadit rela-

tivně mnoho nových rozvojových ploch, kde může být zahájena další výstavba. Zejména 

se jedná o plochy určené pro výstavbu venkovského smíšeného bydlení. A nezapomínali 

jsme při tom ani na rozvoj malých osad a místních částí.  

S územním plánem se můžete podrobně seznámit na internetových stránkách města. Jak 

jsme již předem opakovaně avizovali, je teď nutné počítat s tím, že bude po nějaký čas 

omezena možnost realizace jakýchkoliv změn územního plánu. 

 
 

M Ě S T O  S T Á L E  R O Z Š I Ř U J E  L E S N Í  M A J E T E K  
Město Strážov má ve svém vlastnictví 647,5 hektarů lesních pozemků. Stále však máme 

zájem rozšiřovat lesní majetek, proto také v letošním roce zastupitelstvo schválilo nabídku 

třech soukromých vlastníků na odprodej lesních pozemků za odhadní cenu. Konkrétně se 

jednalo o lesy v katastrálních územích Lukavice, Brtí a Kozí. Celkem se majetek města 

rozroste o dalších cca 4,5 hektaru lesa. 
 

N O V Á  S T Ř E C H A  Z D R A V O T N Í H O  S T Ř E D I S K A  
Při větších přívalových deštích začalo stále častěji do objektu zdravotního střediska zatékat. 

Příčinou byla skutečnost, že původní asfaltová střešní vlnitá krytina již bohužel začala vykazo-

vat značné poškození. Proto bylo rozhodnuto, že na střechu bude položen nový falcovaný 

povrchově upravený plech, což je v souladu s požadavky památkové péče, neboť stavba se 

nachází v oblasti městské památkové zóny. Práce byly na základě výběrového řízení zadány 

Josefu Klátilovi ze Strážova, který vše řádně provedl ve stanoveném termínu. Celkové náklady 

akce byly téměř 600 tisíc korun, přičemž skoro polovinu se nám podařilo získat z Programu 

stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje. 
 

POZVÁNKY NA PLESY A MASOPUST 
 

19.1.2018 - MYSLIVECKÝ PLES 

 3.2.2018 – MASOPUSTNÍ PRŮVOD A ZÁBAVA 

17.2.2018 - PLES SDH VÍTEŇ 

17.3.2018 - PLES SDH STRÁŽOV 

 

 

 
 

POŠŤAČKY NA JEŽÍŠKOVĚ POŠTĚ 

http://sach.opalka.cz/hraci/vaclav-janda/
http://sach.opalka.cz/hraci/pavel-rousek/
http://sach.opalka.cz/hraci/pavel-rousek/
http://sach.opalka.cz/historie/rocnik-2012/
http://sach.opalka.cz/hraci/pavel-rousek/
http://sach.opalka.cz/hraci/dominik-farhan/
http://sach.opalka.cz/hraci/jan-kaspar/
http://sach.opalka.cz/hraci/ondrej-miskovic/


MINISTRYNĚ V HASIČSKÉM OBLEKU 

M I N I S T E R S K Á  N Á V Š T Ě V A  V E  S T R Á Ž O V Ě  
Na hasičskou soutěž v silových disciplí-

nách, která se uskutečnila v sobotu  

19. srpna 2017, se do Strážova přijela po-

dívat také ministryně pro místní rozvoj 

České republiky Ing. Karla Šlechtová.  

Chvilku paní ministryně diskutovala 

s přítomnými hasiči i občany. Svoji odvahu 

a tah na branku ukázala v okamžiku, kdy se 

sama převlékla do hasičského obleku  

a rozhodla se část trati vyzkoušet na vlastní 

kůži.  

Před samotným vyhlášením vítězů a předá-

ním ocenění se ještě mladá politička stihla 

setkat se starosty Strážova, Běšin, Janovic 

a Vrhavče. Společně diskutovali na téma 

nejpalčivějších problémů místních samo-

správ a o možnostech, jak by mohlo minis-

terstvo pomoci většímu rozvoji venkova.  
 

 

 

S E N I O Ř I  N A V Š T Í V I L I  S V É H O  S E N Á T O R A  
V rámci tradičního podzimní-

ho výletu se více než čtyřicet 

seniorů ze Strážova v úterý  

24. října vydalo do Prahy. Na 

programu měli prohlídku 

Valdštejnského paláce, kde 

v současné době sídlí Senát 

ČR. Celým objektem, který je 

jednou z nejvýraznějších sta-

veb českého raného baroka, je 

provedl senátor Jan Látka. 

Nezapomenutelným zážitkem 

pak byla chvíle, kdy si senioři 

mohli vyzkoušet, jak se sedí 

v senátorských lavicích. Při 

diskuzi samozřejmě nemohly 

chybět dotazy dotýkající se 

současné povolební situace. Poté následovala procházka malebnými malostranskými ulič-

kami. Se stověžatou Prahou se Strážováci rozloučili pohledem ze Žižkovské televizní věže. 

S L A V N O S T N Í  V Í T Á N Í  O B Č Á N K Ů  
Převahu v poměru čtyři ku dvěma měli kluci při letošním druhém vítání občánků, které se 

uskutečnilo v sobotu 2. prosince 2017 v obřadní síni strážovské radnice. Program tradičně 

obohatilo pečlivě připravené vystoupení dětí z místní mateřské školy. Na vítání občánků 

byli předsedou občanské komise přivítáni následující novorozenci: Štěpánka Jahnová 

z Vítně, Tomáš Lacko z Brtí, František Pavlásek z Horních Němčic, Olga Scheinherrová 

ze Strážova, Simon Svítil z Lukavice a Pavel Veverka ze Strážova. 

 

POČÍTAČOVÝ KURZ PRO SENIORY  
V letních měsících letošního roku byl na strážovské radnici uspořádán počítačový kurz pro 

seniory v rámci projektu „Senioři komunikují". Výuku zajistila společnost Attavena 

z Českých Budějovic a náklady byly financovány z Nadace manželů Livie a Václava 

Klausových. Cílem těchto kurzů je především motivovat seniory k používání moderních 

technologií. Po celý jeden prázdninový týden se senioři scházeli každé dopoledne 

v zasedací místnosti radnice a pod vedením zkušené lektorky si osvojovali počítačové 

znalosti a dovednosti. Každý účastník měl k dispozici notebook, na kterém mohl pracovat, 

a obdržel také učebnici k následnému domácímu samostudiu. Výuku absolvovalo celkem 

12 účastnic, které byly s výukou i přístupem velice spokojeny. 

SENÁTEM SENIORY PROVEDL JAN LÁTKA 

SPOLEČNÁ FOTOGRAFIE ÚČASTNÍKŮ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

ABSOLVENTKY KURZU NA SPOLEČNÉ FOTOGRAFII S LEKTORKOU 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Baroko


VÍTEŇ MÁ JMENOVCE VE SVĚTĚ  

Jednoho letního dne se na strážovské radnici zastavil 

novinář z německého města Witten Walter Budziak. 

Witten je stotisícové město v německé spolkové zemi 

Severní Porýní - Vestfálsko a zdejší novinář se rozhodl 

zmapovat jmenovce svého města. Navštívil mimo jiné 

polskou obec Wityń, což je malá osada sto 

kilometrů východně od Poznaně, kde žijí necelé 

čtyři desítky obyvatel. A na své další expediční 

cestě zavítal německý novinář též do Vítně. 

Prohlédl si celou vesnici, pohovořil s místními 

pamětníky a o Vítni následně připravil článek do 

městských novin. Tím však jeho pátrání nekončí 

a s nadšením cestuje po dalších osadách podob-

ného jména. Čtvrtou Witten našel na severu Holand-

ska a další tři pak ve Spojených státech amerických. 
 

LÉTO ZPESTŘILY SOUTĚŽE HASIČŮ 

❖ K prázdninám patří již několik let neodmyslitelně ve Strážově také soutěž Železný 

hasič. Také letos strážovští hasiči uspořádali jeden ze seriálu čtvrtého ročníku Šumavské 

ligy v hasičském vytrvalostním a silovém víceboji Šumavský hasič. Na extrémně nároč-

nou trať se na místním náměstí vydalo celkem 14 závodníků ze širokého okolí. Soutěže se 

bohužel v letošním roce aktivně nezúčastnil nikdo z místních siláků.  

❖ Hasiči ze Zahorčic připravili 

další ročník soutěže s názvem 

Zahorčický speciál. Nezúčastnilo 

se v letošním roce sice mnoho 

družstev, o to však uvolněnější  

a veselejší nálada po celé odpoled-

ne vládla. SDH Zahorčice do sou-

těže nasadilo dokonce tři družstva, 

kromě mužské také ženské a dět-

ské.   

❖ Desáté kolo Pošumavské 

hasičské ligy se letos uskutečnilo 

v sobotu 2. září 2017 na hasičském 

hřišti ve Strážově. V základním 

kole soutěže v požárním sportu 

zvítězilo družstvo SDH Tupadly. 

Z místních se soutěže zúčastnili 

hasiči ze Zahorčic a z Rovné. 

ZMĚNY POPLATKŮ A VÝVOZU ODPADŮ 
Zastupitelstvo města projednalo na svém listopadovém zasedání ceny vodného, stočného  

a výši poplatků za odpady pro rok 2018. Zde je přehled cen a dalších souvisejících novi-

nek. Připomínáme, že všechny uvedené místní poplatky jsou splatné do konce března. 

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADY 

Tento poplatek zůstává v nezměněné výši. Trvale bydlící občané zaplatí 500 Kč za osobu 

a majitelé rekreačních nemovitostí 600 Kč za objekt.  

Ke změně však dochází u vývozu popelnic. Od příštího roku bude totiž omezen počet 

popelnic, neboť se stále setkáváme s tím, že někteří spoluobčané do popelnic odkládají 

stavební a biologicky rozložitelný odpad. Zejména v letním a podzimním období plníme 

popelářský vůz trávou a listím. Při nákladech téměř 2 300 Kč za tunu odvezeného odpadu 

je přinejmenším zbytečné mrhat takto penězi nás všech. Při platbě místního poplatku tak 

v příštím roce obdržíte samolepicí známku, přičemž na domácnost bude vydána maximál-

ně jedna známka. Ti, kteří poplatek uhradí bezhotovostním převodem, si budou moci ná-

sledně známku vyzvednout na radnici. Do konce března budou popelnice vyváženy bez 

omezení, od dubna pak pouze ty, které budou mít řádně vylepenou roční vývozní známku. 

V případě, že budete mít mimořádně více odpadu, můžete si na radnici za 50 Kč zakoupit 

speciální vývozní pytel.  

K tomuto omezujícímu kroku jsme přistoupili, abychom nemuseli zvyšovat místní popla-

tek za odpady. Nejsme první obcí v našem okolí, která k tomuto kroku přistoupila, a věří-

me, že po ročním vyhodnocení systému budeme moci konstatovat, že množství zbytečně 

odvezeného odpadu výrazně kleslo. 

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ 

Tento poplatek zůstává v nezměněné výši. Ve Strážově se platí 100 Kč za každého psa, 

v ostatních osadách 50 Kč za každého psa. 

MÍSTNÍ POPLATEK ZE VSTUPNÉHO 

Poplatek ve výši 10 % z vybraného vstupného dosud hradili pořadatelé kulturních akcí. 

K podpoře kultury na Strážovsku bude tato povinnost všech pořadatelů z rozhodnutí za-

stupitelstva od 1. ledna 2018 zrušena. Samozřejmě zůstává zachován závazek hradit autor-

ské poplatky ve prospěch „Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním“. 

VODNÉ A STOČNÉ 

V oblasti vodohospodářské infastruktury se od ledna příštího roku mění provozovatel 

vodovodů v Rovné a Lukavici. Namísto Vodospolu Klatovy si tyto dva vodovody bude 

provozovat město samo. Bude tak sjednocena cena pitné vody ze všech gravitačních vo-

dovodů v malých osadách. Strážov, který má vodu dodávanou z nýrské přehrady, nadále 

zůstává pod správou firmy Vodospol Klatovy. Cena vody zde bude v příštím roce  

36,75 Kč za m3 (tj. zvýšení o 2,28 Kč) a stočné zůstává nezměněno - 22,29 Kč/m3. Vodné 

v Zahorčicích, Vítni, Horních Němčicích, Rovné a Lukavici zůstává na 23 Kč za m3.  
  

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ V ZAHORČICÍCH 



  ÚÚSSPPĚĚŠŠNNÁÁ  AATTLLEETTKKAA   

V polovině září se za extrémně ne-

příznivého počasí na atletickém stadi-

onu Na Vodojemu v Klatovech usku-

tečnilo okresní kolo v atletickém 

čtyřboji starších žákyň. Mezi děvčaty 

zazářila Sára Faustová ze Strážova, 

která stejně jako loni vyhrála soutěž 

jednotlivkyň a jako jediná ze všech 

přítomných žákyň překročila hranici  

2 000 bodů. 

 

  OOPPĚĚTT  ZZLLAATTÝÝ  LLYYŽŽAAŘŘ  
Dalšího fantastického úspěchu dosáhl 

Tomáš Kalivoda ze Strážova na Mis-

trovství České republiky v běhu na koleč-

kových lyžích, které se uskutečnilo na 

přelomu září a října v Liberci. Na patnác-

tikilometrové trati nenašel mezi juniory 

přemožitele a s přehledem zvítězil. Druhý 

den pak přidal stříbrnou medaili z běhu do 

vrchu, jehož cíl byl přímo na vrcholu 

Ještědu. Úspěchy jsou dobrým signálem 

před začínající zimní lyžařskou sezónou, 

kde bude Tomáš hájit barvy české junior-

ské reprezentace v běhu na lyžích. 

 

P O Z V Á N K Y  N A  V Á N O Č N Í  A K C E  
 Žáci 4. třídy ZŠ Strážov srdečně zvou na divadelní představení "V Betlémě není 

místo" a na vystoupení žáků hudebních kroužků, které se uskuteční v neděli 17. pro-

since 2017 od 16.00 hod. v místním kostele.  

 V sobotu 23. prosince 2017 od 17.00 hod. proběhne na strážovském náměstí tradiční 

zpívání u vánočního stromku. Akce má dlouholetou tradici a veliký ohlas, a proto se 

k nám každoročně sjíždějí lidé ze širokého okolí. Těšit se můžete na vánoční písně 

v podání místních dětí a mužského pěveckého sboru. Pro zahřátí přítomných diváků  

i vystupujících bude připraveno svařené víno. Na akci si s sebou přineste lucerničky, ne-

boť zde bude možnost získat Betlémské světlo.  

 Mnozí z vás si jistě během vánočních svátků najdou cestu také do strážovského koste-

la. Zde je přehled vánočních bohoslužeb:  
 

sobota 23.12.2017 od 6.00 hod. zpívané roráty 

neděle 24.12.2017 od 10.00 hod mše svatá (4. neděle adventní) 

pondělí 25.12.2017 od 10.00 hod. mše svatá (Narození Páně) 

čtvrtek 28.12.2017 od 17.00 hod. mše svatá 

neděle 31.12.2017 od 10.00 hod. mše svatá (Svátek Svaté rodiny) 

pondělí 1.1.2018 od 11.30 hod. mše svatá (Slavnost Matky Boží) 
 

 

 

 

 
 
 

 

P R O D E J  V Á N O Č N Í C H  

S T R O M K Ů  A  K A P R Ů  
 Prodej vánočních stromků z městských lesů proběhne v pondělí 18. prosince  

a ve středu 20. prosince vždy od 14.00 do 16.30 hod. na dvoře radnice.  

 Prodej vánočních kaprů bude zajišťovat Miroslav Kasík, Strážov 85 ve dnech 

22. – 23. prosince vždy od 10.00 do 16.00 hod. Ryby je možno též předem ob-

jednat na tel. 737 869 867. 
 

SÁRA FAUSTOVÁ 

TOMÁŠ KALIVODA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIČI ZE ZAHORČIC STÁLE PŘIVÁŽÍ POHÁRY 
Parádní sezónu má za sebou soutěžní družstvo sboru dobrovolných hasičů ze Zahorčic. 

V rámci Pošumavské hasičské ligy, což je dvanáctikolová celoroční soutěž, skončili na 

výborném druhém místě. O jeden stupínek tak opět vylepšili své loňské maximum. Ve 

třech dílčích kolech dokonce zástupci SDH Zahorčice zvítězili a o pouhých osm bodů 

zaostali za vítězným týmem z Neznašov. Z celkového počtu čtyřiceti účastníků ligy je to 

pro malý sbor nádherný výsledek. Z našeho okrsku pak ještě bodovali hasiči z Rovné, 

kteří skončili na 26. místě. 

Třešničkou na zahorčickém dortu bylo vítězství v soutěži Poslední káď, která se uskuteč-

nila na svatomartinskou sobotu za obchodním centrem Plaza v Plzni. Celkem třicet druž-

stev hasičů zde symbolicky ukončilo sportovní sezónu. Stalo se již tradicí, že mezi přihlá-

šenými se objevují v požárním sportu velice zvučná jména. Tentokrát nechyběla účast 

mnohonásobných mistryň České republiky v požárním sportu, žen z SDH Chválenice, 

nebo v kategorii mužů vítěze Pošumavské hasičské ligy 2017 – borců z Neznašov. Nikdo  

z nich však nedokázal překonat výsledný čas SDH Zahorčice, kteří celkově v mužské 

kategorii zvítězili a završili tak velice úspěšnou sezónu.  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

V O L B Y  U  N Á S  T A K É  V Y H R Á L O  H N U T Í  A N O  
Na podzim letošního roku proběhly na území České republiky volby do Poslanecké sně-

movny Parlamentu ČR. Tak jako v celém státě i ve Strážově převálcovalo hnutí ANO 

Andreje Babiše ostatní klasické politické strany. Ve Strážově ANO získalo 37 % hlasů, 

druhá ODS 11 % a třetí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamury 10 %.  

Zde jsou kandidáti, kteří u nás dostali nejvíce preferenčních hlasů: Ing. Karla Šlechtová – 

ANO (14 hlasů), Pavel Strolený – ANO (13 hlasů) a Milan Chovanec – ČSSD (10 hlasů). 

TÝM SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZE ZAHORČIC  
PŘI SLAVNOSTNÍM VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ POŠUMAVSKÉ HASIČSKÉ LIGY 



VE L I KONOČN Í  MENU NA ME Z I NÁ RODN Í  A K C I  
V jednom z předchozích 

čísel našeho zpravodaje 

jsme psali, že v rámci 

přeshraničního Akčního 

sdružení obcí Královský 

hvozd byl zrealizován 

projekt s názvem „Bez 

hranic vařit, společně 

ochutnávat". Cílem bylo 

prohloubení přeshranič-

ních kontaktů a spoluprá-

ce prostřednictvím přípra-

vy a vydání společného 

dvojjazyčného kalendáře  

s recepty z obou stran 

hranice. Vše bylo završe-

no společným posezením 

a ochutnávkou, která se 

konala v sobotu 28. říj- 

na 2017 v rustikálních 

prostorách společenské stodoly restaurace „Zum Bach" v Neukirchenu b. hl. Blut za účasti 

všech zúčastněných spolků, kuchařek, kuchařů a zástupců obcí. Každý mohl ochutnat  

z nepřeberné nabídky vynikajících českých i bavorských pokrmů. Strážovské seniorky se 

prezentovaly velikonočním menu – jarní nádivkou a plněnými vajíčky s oblohou z čerstvé 

zeleniny. 

 

Adventní čas je obvykle 

časem klidu a pohody. Pro 

florbalisty na klatovském 

okrese ovšem příchod Vánoc 

znamená spíše tvrdý a nelí-

tostný boj. Začíná totiž tra-

diční sokolský župní přebor 

ve florbalu, kde naše muž-

stvo vždy bojuje o nejvyšší 

umístění. Jedná se o dvouko-

lový turnaj a jeho první část 

připadla právě na druhý 

adventní víkend tohoto roku. 

V tomto sloupku se podívá-

me na kategorii dospělých. 

Kapitán mužstva Filip 

Muchka sestavil tým o sedmi 

statečných a šlo se do boje. 

První úspěch mohl náš tým slavit hned při příjezdu, kdy se dozvěděl, že na turnaj dorazili 

už pouze hráči z Janovic a Švihova. To nejen zaručovalo medailové umístění, ale hlavně 

to potvrdilo stabilitu florbalové základny místního sokolu, což se bohužel nedá říct o dal-

ších tradičních soupeřích z Nýrska, Oplotu nebo Přeštic.  

První zápas se nesl ve znamení derby, kdy naším soupeřem byl silný tým z Janovic. Jedná 

se o klasického soupeře vyznačujícího se především tvrdou hrou. Naši hoši na to byli 

ovšem dobře připraveni a po první půli vedli 2:0 především díky útočné dvojici Lukáš 

Janda - Kuba Kalivoda, kteří svými povedenými akcemi někdy udivovali sami sebe. Gól 

ze strany Janovic na začátku druhé půle náš tým nerozhodil a nakonec si celkem v poklidu 

a dobré náladě dokráčel pro vítězství 3:1. 

Vzájemný souboj Janovic a Švihova skončil vítězstvím Švihova 0:3, a tak bylo jasné, že 

poslední zápas rozhodne o vítězi prvního kola turnaje.  

Naše mužstvo vlétlo na hráče Švihova jako uragán a zanedlouho již vedlo o dvě branky. 

Vypadalo to, že první místo nám již nikdo nevezme. S ubývajícími minutami se ovšem 

začal projevovat vliv výrazně širšího týmu Švihova, který pravidelně točil své útočné 

hráče a začínal tak mít po fyzické stránce navrch. Naopak náš tým nedokázal udržet nasto-

lené tempo a do poločasu ztratil své vedení. Druhý poločas již byl známkou únavy z naší 

strany a celé utkání jsme tak nakonec prohráli 3:5. 

První kolo župního přeboru ve florbale tak skončilo prozatímním druhým místem a my jen 

můžeme doufat, že únorové druhé kolo dopadne o malinko lépe. 

Za TJ Sokol Strážov Robert Kalista a Filip Muchka 

NÁŠ FLORBALOVÝ TÝM – HORNÍ ŘADA ZLEVA: 
ADAM RENDL, FILIP MUCHKA, LUKÁŠ JANDA,  
JAKUB KALIVODA, LUDĚK SOUŠEK A VÁCLAV  
MARŠÁLEK; DOLE BRANKÁŘ TOMÁŠ NOVÁK 

STRÁŽOVAČKY OBDIVUJÍ BAVORSKÉ SPECIALITY 

PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ NA SPOLEČNÉ ČESKO-BAVORSKÉ AKCI 



Ú S P Ě Š N É  S E T K Á N Í  R O D Á K Ů  Z E  Z A H O R Č I C  
Není na světě nic 

krásnějšího, než když 

se může člověk po 

letech vrátit do své 

rodné vesničky a spo-

lečně se svými vrs-

tevníky zavzpomínat 

na úžasná léta dětství 

a dospívání. Přesně to 

pravidelně zažívají 

rodáci z osady Zahor-

čice. Zejména záslu-

hou jednoho z nich – 

Karla Lišky – se v míst-

ní hasičské klubovně 

scházejí každé dva 

roky. O vzpomínky 

není nikdy nouze. 

Když se k tomu ještě 

přidá dobrá zábava 

při hudbě, trvá pose-

zení vždy do pozd-

ních večerních hodin. 

Nejinak tomu bylo 

letos v sobotu 2. září, 

kdy se zde sešly více 

než tři desítky zahor-

čických rodáků. V rám-

ci setkání se i tento-

krát promítalo pásmo 

fotografií ze starých 

Zahorčic. 
 

V ZPOM ÍNKA  NA V YDAŘENÉ PO UŤOVÉ O S LA V Y  
Bývá zvykem, že pod-

zimní strážovská pouť 

je doprovázena mnoha 

zajímavými akcemi. 

Nejinak tomu bylo  

i letos. Na návštěvu 

k nám přijeli přátelé  

z partnerské obce Czar-

na z Polska, konkrétně 

zástupci tamních hasičů 

s praporem a také krou-

žek hospodyň v krojích 

s nádherně vyzdobe-

ným dožínkovým věn-

cem. Všichni se pak 

společně se strážov-

ským pěveckým sbo-

rem a místními hasiči 

s prapory zařadili do 

průvodu, který před mší svatou 

šel od radnice ke kostelu. Po 

mši, kterou celebroval generál-

ní vikář plzeňského biskupství 

P. ThLic. Krzysztof Dędek  

a jejíž součástí bylo poděková-

ní za úrodu, se všichni pří-

tomní odebrali na náměstí. Zde 

proběhla slavnost žehnání 

novému hasičskému autu. 

Mezi pozvanými hosty byl 

mimo jiné ředitel Hasičského 

záchranného sboru Plzeňského 

kraje brigádní generál Ing. 

František Pavlas a senátor Jan 

Látka. V rámci programu vy-

stoupil také strážovský mužský 

pěvecký sbor. K tanci a posle-

chu následně zahrála chodská 

kapela Dupalka.  

Kominictví Miloslava Bureše z Pocinovic 

oznamuje, že čištění  

komínů na Strážovsku bude provádět  

ve dnech 18. – 22. prosince 2017.  

Zájemci se však musí předem objednat 

na tel. 602 169 119. 

 

SPOLEČNÉ VZPOMÍNKY ZAHORČICKÝCH RODÁKŮ 

RODÁKŮ SE PRAVIDELNĚ SCHÁZÍ VÍCE NEŽ TŘI DESÍTKY 

POŽEHNÁNÍ NOVÉMU AUTU 

STRÁŽOVŠTÍ HASIČI DAROVALI SVÝM POLSKÝM 
KOLEGŮM SOŠKU SV. FLORIÁNA 



 

Mateřská škola 
Po hlavních prázdninách má MŠ vybílené prostory a nový koberec ve II. třídě, dětem se 

esteticky zlepšilo prostředí v MŠ. 

Děti připravily kulturní vystoupení pro seniory 27. 11. 2017. 

Základní škola a školní družina 

✓ Zájmové útvary 
Od října 2017 zahájily svoji činnost zájmové útvary: 2 x paličkování (J. Jiříková, Bc. M. 

Šejbová), výtvarný (J. Skalová), počítače (J. Adamec), přírodovědný (M. Potužáková). 

T. Hammerschlagová vyučuje hru na hudební nástroje a zpěv. 

Ve škole vyučuje pan farář Potega nepovinný předmět náboženství.  

✓ Školní exkurze 
4.10. 2017 navštívili žáci II. stupně v rámci školní exkurze vlčí oboru v Srní. 

✓ Soutěže 
Přespolní běh v Nýrsku – 21. 9. 2017 

Okrskové turnaje ve florbale proběhly 21. 11. a 23. 11. 2017, do okresního kola postoupili 

žáci 6. a 7. ročníku. 

Ve florbalovém turnaji ČEPS CUP obsadili žáci I. st. hoši 3. místo a děvčata 4. místo. 

MAMUT - 15. 11. 2017 

Přírodovědný klokan 

✓ Kurzy 
Kurz bruslení a ledního hokeje - 29. 9. 2017 

Keramický kurz pro rodiče - 13. 10. 2017 

✓ Projekty 

„Knihy vyprávějí příběhy“ 8. ročník česko-slovenského projektu. Naše děti ze ŠD si vy-

měnily se slovenskou školou z Lodna krásné záložky do knihy. Děkujeme pedagogickým 

pracovnicím ve ŠD za realizaci. 

Ve spolupráci s panem Potegou připravujeme projekt „Evropský den“. Žáci II. stupně jsou 

rozděleni do 6 skupin, každá skupina má svého mentora – učitele, který jej vede v přípravě 

projektu. Každá skupina představuje určitý stát EU. Vybraly se tyto státy: Polsko, Němec-

ko, Španělsko, Slovensko, Francie a Itálie. Prezentace projektu pro žáky I. stupně proběh-

ne 1. 2. 2018. Hlavní cenou je zájezd do Štrasburku. Pořadí určí odborná porota. 

✓ Volba povolání 
Návštěva ÚP Klatovy - 10. 10. 2017 

Akademie řemesel - 8. 11. 2017 

✓ Testování 
Naši žáci 9. třídy 16. 11. 2017 absolvovali zjišťování ČŠI v oblasti čtenářské gramotnosti. 

✓ Připravujeme 
Divadelní představení 4. tř. a koncert v kostele - 17. 12. 2017 od 16.00 h. 

Zpívání u vánočního stromečku - 23. 12. 2017. 
 

Mgr. Šárka Rašková 

ředitelka Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace 
 

 

ČERTI, ČERTICE, ANDĚL A MIKULÁŠ, KTEŘÍ LETOS CHODILI VE ŠKOLE 

„PF – 2018“ 

Vše nejlepší, hodně zdraví, rodinnou pohodu a porozumění přeje 

Stanislav Kalivoda (zástupce České pojišťovny ve Strážově). 

PS: Pokračujeme v konzultacích každou středu na MěÚ Strážov. 

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


