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SEDMÝ  R OČ N Í K  NOČNÍHO  ORIENTAČNÍHO  BĚ HU   

Další, v pořadí již sedmý 

ročník velmi oblíbeného 

nočního orientačního běhu 

se konal v sobotu 16. li-

stopadu 2019. Pořadatel-

ské funkce se letos opět 

zhostila rodina Petra Pres-

la. Akce se zúčastnily více 

než čtyři desítky závodní-

ků.  

Jen s mapou a baterkou 

pak běžci proběhli okolím 

Strážova. Tentokrát byla 

trasa vedena směrem na 

Zahorčice a Krotějov.  

Cestou pak na závodníky 

čekalo mnoho záludných 

otázek a úkolů. 

Všichni zdárně dorazili do 

cíle. Jako nejúspěšnější 

byla tentokrát vyhlášena 

trojice běžců: Tomáš 

Kalivoda, Jan Kalivoda  

a Vítek Soušek, kteří tím 

vylepšili svoji loňskou 

stříbrnou pozici.  

 

 
 

 

T Ě L O C V I Č N A  J I Ž  O P Ě T  S L O U Ž Í  S V É M U  Ú Č E L U  

V letošním roce směřovaly nemalé finance města do rekonstrukce měšťanské školy. Zdejší 

suterén, kde jsou umístěny šatny a tělocvična, se po dlouhá léta potýkal s problémy způso-

benými vlhkostí zdiva. V poslední době se stav zhoršil natolik, že k používání tělocvičny 

měla výhrady i Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje. Naštěstí se nám na tento účel 

podařilo získat dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Plzeňského kraje. Proto 

mohla být realizována rozsáhla akce, která měla za cíl úpravu školských prostor.  

Celkové náklady stavby přesáhly 3,2 mil. Kč, přičemž zhruba třetinu pokryly dotační 

zdroje, zbytek platilo město z vlastních prostředků. Kromě sanace vlhkého zdiva 

v interiéru a výměny oken, která umožňují řádné větrání prostoru, byla položena nová 

dlažba na chodníku při škole a upraven vjezd na školní pozemek. Součástí projektu byla 

také pokládka nového povrchu tělocvičny. Jedná se o moderní sportovní palubovku 

s umělým polyuretanovým povrchem. Tělocvična bude sloužit nejen ke školní výuce tělo-

cviku, ale i nadále zde budou probíhat různé volnočasové aktivity dětí i zájmová činnost 

dospělých.  

 

 

 

 

                                                                     12. 2. – posezení u kávy 

  8. 1. – posezení u kávy                            19. 2. – solná jeskyně 

15. 1. – ochutnávka vína v Klatovech           26. 2. – posezení u kávy 

22. 1. – posezení u kávy                        4. 3. – promítání (Josef Kodym)  

29. 1. – posezení u kávy                  11. 3. – posezení u kávy 

  5. 2. – solná jeskyně                18. 3. – beseda 

 

 

 

 

30.10. – posezení u kávy 

6.11. – zelená lékárna – (pí.matějková) 

13.11. – posezení u kávy 

20.11. – aranžování květin 

27.11. – posezení u kávy 

4.12.- sokolovna – (setkání důchodců) 

11.12. – posezení u kávy 

18.12.– vánoční posezení 
 

 

 

 

TĚLOCVIČNA JE PO CELKOVÉ REKONSTRUKCI ODPOVÍDAJÍCÍM ZÁZEMÍM ŠKOLY 

  



ˇ FOTOGALERIE Z MYSLIVECKÝCH STRELEB 
 

 
 
 
 
 

STRÁŽOVSKÁ STŘELNICE 
19. října 2019 

foto: Pavla Lankusová 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Na naši otázku z minulého kola soutěže 

odpovědělo rekordních čtrnáct čtenářů  

a všichni správně napsali, že nemovitost 

na fotografii je mysliveckou chatou. 

Někteří ještě upřesnili, že dům má vi-

teňské ev. č. 2. Ze správných odpovědí 

byla vylosována výherkyně – Olga Jan-

dová z Vitně, která si může na radnici 

vyzvednout slíbenou odměnu. Máte-li 

chuť se zúčastnit dalšího pokračování 

soutěže, stačí vyplněný kupón vhodit do 

konce ledna příštího roku do schránky 

v průjezdu radnice. 

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

SOUTĚŽNÍ KUPÓN  (OBČASNÍK Č. 86) 
 

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

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

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

TOMÁŠ A JAN KALIVODOVI  
 S VÍTKEM SOUŠKEM 

SE STŘELECKÝM  
VÝSLEDKEM SPOKOJENÝ  

LUBOŠ KUBÁT 
 

VÍTĚZEM TÝMOVÉ SOUTĚŽE BYLI MLADÍ MYSLIVCI 

LADISLAV CHALUŠ BYL ČLENEM TÝMU STARŠÍCH 

ING. JAN PAVLÁSEK 
REPREZENTOVAL MLADŠÍ 

MYSLIVCE 



❖ V uplynulých dnech jsme byli in-

formováni, že Katastrální úřad pro 

Plzeňský kraj se u nás rozhodl zahá-

jit rozsáhlou revizi katastru nemovitostí. Postupně by pracovníci katastrálního úřadu 

měli provést kontrolu celého našeho správního obvodu. Jedná se o podrobnou pochůz-

ku v terénu a revizi skutečného stavu s údaji uvedenými v katastru nemovitostí. 

V případě nalezení nesouladu (např. černé stavby, v katastru nezapsané přístavby a po-

dobné kolizní stavy) budou vlastníci vyzváni k nápravě.  
❖ Přelom letošního roku je významný pro hasičské sbory. Opět po pěti letech se totiž  

ve všech hasičských spolcích volí nové vedení. Záslužná práce ve spolcích je důka-

zem obětavosti člověka ve prospěch celku. Spolkové činnosti na Strážovsku si nesmír-

ně ceníme, neboť si uvědomujeme jejich význam. Vždyť především díky spolkům to  

u nás pořád žije, lidé se schází, něco pěkného společně tvoří, baví se i pracují a upev-

ňují se tolik důležité mezilidské vztahy. V příštím zpravodaji vás každopádně budeme 

informovat, kdo bude nově ve výborech jednotlivých hasičských sborů pracovat.  

❖ Na konci září se v Zahorčicích opět uskutečnilo setkání zdejších rodáků. Téměř čtyři 

desítky rodáků z této malebné vesničky se schází pravidelně. Hlavním iniciátorem  

a organizátorem akce je Karel Liška. K tanci a poslechu tentokrát zahrál Miroslav  

Marval ze Soustova. Promítány byly také staré fotografie, při kterých si účastníci za-

vzpomínali na své dětství a mládí. 

❖ Kvalitu pitné vody ve veřejných vodovodech pravidelně sledujeme. Nyní jsme pro 

zajímavost udělali také rozbor vody z „Prdlavky“ - pramene, který údajně vytéká 

z historických důlních štol. Výsledek ale není vůbec lichotivý. Silně nadlimitní je stav 

bakterií (koliformní i e-coli) a trojnásobně překročený je také obsah kadmia. V žádném 

případě nelze tedy vodu z tohoto pramene používat jako pitnou. 

❖ Novou dubovou alejí se od 

poloviny listopadu letošního 

roku pyšní místní komunikace 

od Hrudky na Čepici. Město 

využilo nabídku Plzeňského 

kraje, který prostřednictvím své 

příspěvkové organizace Správa 

a údržba silnic provedl bezplat-

nou výsadbu stromů. Čtyřicet 

dubů letních tak nahradilo pů-

vodní topoly, které byly pro-

schlé, přestárlé a padaly z nich 

nebezpečně veliké suché větve. 

Věříme, že nová alej se stane 

krásnou dominantou kraje. I pro 

město byla tato akce velice lu-

krativní nabídkou, neboť nákla-

dy (odhadem okolo čtvrt milio-

nu korun) plně hradil Plzeňský 

kraj. 

Vážení spoluobčané! 

Na toto téma jsem mluvil již na setkání místních 

seniorů, neboť samozřejmě vnímám, že právě oni 

nejvíce potřebují dostupnou lékařskou péči. Na konci října letošního roku nám totiž 

MUDr. Jiří Zeman oznámil, že k 31. 12. 2019 ukončí ve Strážově činnost praktického 

lékaře pro dospělé. Ihned jsme věděli, že je zle a začali konat  ̶  kontaktovali jsme Všeo-

becnou zdravotní pojišťovnu ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje a oslovili většinu lékařů 

působících na Klatovsku. Výsledkem bylo vyhlášení výběrového řízení na nového obvod-

ního lékaře pro Strážovsko. Město nabízí ordinaci i byt za velmi výhodných podmínek, 

avšak jsme v tom boji tak trochu sami. Bez toho, aby stát změnil systém financování  

a zdravotní pojišťovny se direktivními příkazy zasadily o zajištění lékařské péče ve ven-

kovských oblastech, jsme jen malými pány. Venkov zkrátka mladé lékaře netáhne a raději 

zůstávají ve městech. Podobnou situaci v současné době řeší se zubním lékařem ve Šviho-

vě a praktickým lékařem v Nýrsku. 

Nejsem zvyklý se vzdávat a ani se vzdát nechci. Neboť plně vnímám, že bojuji za generaci, 

která si ve Strážově před čtyřiceti lety vlastníma rukama postavila zdravotní středisko.  

A nyní, když by právě tato generace nejvíce lékařskou péči potřebovala, bude muset 

k lékaři dojíždět. Nemohu vám však v současné době slíbit více než naši snahu, aby lékař-

ská péče zůstala ve Strážově zachována. O výsledcích vás budeme plně informovat. Výbě-

rové řízení běží do začátku ledna příštího roku. Při jednáních s lékaři z Klatovska mi 

někteří přislíbili, že Strážováci nemusí mít strach, že zůstanou bez ošetřujícího lékaře. 

Nové pacienty ze Strážova přijímá mimo jiných také MUDr. Rudolf Vlček v Janovicích, 

MUDr. Marie Korcová v Lubech či omezeně též někteří další klatovští lékaři. 

Stále se však nevzdávám naděje, že snad naše snahy nepřijdou vniveč a podaří se nám 

praktického lékaře pro strážovskou ordinaci sehnat. Věřte, že se této snaze plně věnujeme 

a je naší prioritou. Kdybyste věděli o někom, kdo by byl ochoten lékařskou praxi ve Strá-

žově vykonávat, tak za každý tip budeme vděční. 

Vánoční svátky se nezadržitelně blíží, proto mi dovolte, abych vám všem popřál klidné 

prožití adventu a do nového roku hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. 

Ing. Josef Rousek 
 

 

Č E R P A C Í  S T A N I C E  N A B Í Z Í  N O V O U  S L U Ž B U  
Strážovská čerpací stanice nově nabízí další službu 

pro své zákazníky i ostatní obyvatele Strážovska. 

Stali jsme se totiž partnerem poskytovatele přeprav-

ních služeb – společnosti PPL CZ. Od listopadu byla 

u nás zřízena pobočka PPL ParcelShop. Ta je určena 

všem, kteří se nechtějí vázat na určitý čas doručení 

balíkové zásilky. Při objednání zboží v e-shopu si 

necháte doručit objednané zboží do PPL ParcelShop 

a vyzvednete si jej kdykoliv v provozní době naší čerpací stanice. Službu ocení zejména 

pracující, kteří v době doručování nejsou doma, ale i ostatní, neboť nebudou muset čekat 

na doručovatele a balík si vyzvednou kdykoliv na provozovně Strážovské čerpací stanice. 

Bližší informace můžete získat přímo u obsluhy čerpací stanice.  DUBOVÁ ALEJ LEMUJE CESTU NA ČEPICI 



SVATOVÁCLAVSKÁ DRUŽINA NA CESTĚ DO BRTÍ 

SDH ZAHORČICE S MEDAILEMI 
Z POŠUMAVSKÉ HASIČSKÉ LIGY 

SVATÝ VÁCLAV A JEHO DRUŽINA PROJELI STRÁŽOVSKEM 
Poslední zářijovou so-

botu se k nám opět po 

sedmi letech vrátila 

svatováclavská koň-

ská jízda. Desítky 

jezdců, koní, kočárů, 

bryček a dalších po-

vozů se tentokrát 

vydaly na projížďku 

po okolí našeho měs-

ta. Trasa vedla z ha-

sičského cvičiště přes 

Brtí a Viteň zpět do 

Strážova. Hlavním ga-

rantem této oblíbené 

akce je Dobrovolné 

sdružení chovatelů  

a přátel koní Domaž-

licka a Klatovska, 

jehož člen Václav Hofman z Božtěšic měl největší podíl na tom, že „koňáci“ přijeli letos 

právě k nám. Součástí akce byl doprovodný hudební program Pošumavské kapely a coun-

try kapely Tendr. Jedinou vadou na kráse byl prudký liják, který se strhl právě 

v okamžiku, kdy farář Ryszard Potęga družině žehnal. Občerstvení účastníků bravurně 

zvládli strážovští hasiči. Financování akce proběhlo v rámci Dispozičního fondu ČR - 

Bavorsko. 

HASIČI ZE ZAHORČIC 

ZÍSKALI BRONZ 
Dobrovolní hasiči ze Zahorčic se 

také v letošním roce účastnili mno-

ha soutěží. Největšího úspěchu 

dosáhli v seriálu Pošumavské ha-

sičské ligy, kde celkově skončili na 

krásném třetím místě. Ve dvou  

z jedenácti kol dokonce nenašli 

přemožitele a s přehledem zvítězili. 

V celkovém hodnocení Zahorčice 

předstihly pouze Neznašovy a Tu-

padly. Kromě toho se zástupci 

sboru pravidelně účastnili Západo-

české hasičské ligy, kde jedno kolo 

dokonce také pořádali. 

 
1.  

 

 
 

 

 

 

Čas podzimu: Léto pominulo a přišel podzimní čas. Než se k nám opět 

vrátí teplé počasí, můžeme podzimní dny trávit například četbou, vzděláváním, tvo-

řením nebo hraním společenských her. Právě na tyto aktivity se zaměřila i Místní 

knihovna ve Strážově.  

Společné tvoření dětí, mládeže, rodičů i prarodičů je již tradiční akcí probíhající 

v místní knihovně. Svou kreativitu mohli všichni odhalit v září na Kočičím tvoření  

a v říjnu na výtvarném workshopu s názvem Taška na knihy či dobroty. 

V říjnu byl zahájen zimní semestr 2019/2020 VU3V, kde probíhá semestrální kurz 

Genealogie – Hledáme své předky. 

V Junior klubu si děti vyráběly náramek Shamballa, který je moderní ozdobou rukou. 

I když je tento náramek považován za módní hit, je symbolem dokonalosti, klidu  

a osvícení. Při dalším setkání v Junior klubu si děti udělaly srdíčko z korálků, které 

skýtá několik možností využití, např. přívěsek, ozdoba na vánoční stromeček. 

V rámci Čtyřlístkového roku bylo pro děti a mládež od 6 do 15 let připraveno hravé  

a tvořivé odpoledne. Pro všechny zájemce byla připravena hra Duhová cesta a výroba 

skřítka.                                                                                                    Jana Tremlová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OKÉNKO MÍSTNÍ KNIHOVNY 
  

MATĚJ ŠEJBA A NIKOLKA PRESLOVÁ PŘI VÝROBĚ NÁRAMKU SHAMBALLA 



  ÚÚSSPPĚĚŠŠNNÝÝ  MMLLAADDÝÝ  VVĚĚDDEECC 

První ročník soutěže Czech DIGI@MED Award, 

kterou pořádá česká pobočka jedné z největších 

biotechnologických firem světa Roche, zná své vítě-

ze. Výsledky byly vyhlášeny na konci listopadu 

v pražském Karolinu. Jedním ze třech oceněných 

vědců byl Ing. Miroslav Jiřík, Ph.D. ze Strážova. 

Jím vytvořená aplikace LISA je ohromným rozšíře-

ním současné klinické péče o pacienty s nádorovým 

onemocněním jater. Výhra v soutěži je důkazem, že 

spolupráce techniků a lékařů, kterou dlouhodobě 

podporuje Lékařská fakulta v Plzni a Fakulta apliko-

vaných věd Západočeské univerzity, dává smysl. 

V rámci prohloubení svých znalostí a zdokonalení 

celé aplikace působil v letošním roce Strážovák půl 

roku na univerzitě v Římě. 

  OOCCEENNĚĚNNÝÝ  SSPPOORRTTOOVVNNÍÍ  FFUUNNKKCCIIOONNÁÁŘŘ  
V polovině října se v kavárně 

hotelu Rozvoj v Klatovech usku-

tečnila valná hromada zástupců 

tělovýchovných jednot, sportov-

ních klubů a okresních svazů  

v Pošumavském sportovním 

sdružení okresu Klatovy. Za 

velkého potlesku přítomných 

převzali ve slavnostním bodě 

programu této valné hromady 

knižní dárek a poděkování za-

sloužilí funkcionáři – jubilanti 

tělovýchovného hnutí klatovské-

ho regionu. Mezi oceněnými byl 

také Josef Kodym ze Strážova, 

člen Sportovního klubu Ko-

vodružstvo. Dlouholetý klubový funkcionář a duše místního turistického oddílu, který 

zároveň působí v orgánech okresní tělovýchovy. Tam byl Strážovák předsedou nejen eko-

nomické komise, ale i členem Výkonného výboru ČSTV a později i Výkonného výboru 

Pošumavského sportovního sdružení okresu Klatovy. V současnosti je čerstvý pětasedm-

desátník stále členem revizní komise Pošumavského sportovního sdružení. Strážovský 

jubilant tak stanul po boku legend pošumavského sportu, neboť mezi oceněnými byl třeba 

také Emil Kintzl, člen horské služby, nadšený lyžař a propagátor Šumavy. 

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 16. prosince  

a ve středu 18. 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 bude zajišťovat Miroslav Kasík, Strážov 85 ve dnech  

22.  ̶  23. prosince vždy od 9.00 do 17.00 hod. Zároveň je u něj také možnost zakoupit 

vánoční stromky (jedle kavkazská, borovice černá a smrk pichlavý). 
 

S R D E Č N Ě  V Á S  Z V E M E  N A  V Á N O Č N Í  A K C E  
➔ Klub zdravotně postižených ve Strážově pořádá pro všechny, kteří se chtějí naladit na 

vánoční atmosféru adventní koncert hudební skupiny MINI BAND SVRČOVEC. 

Koncert se uskuteční v sobotu 7. prosince 2019 od 15.00 hod. v restauraci na náměstí ve 

Strážově. Přijďte si posedět se svařáčkem, předvánoční ochutnávkou a zároveň si poslech-

nout vánoční hudební produkci mladých muzikantů. 

➔ V pátek 20. prosince 2019 od 18.30 hod. se v místním kostele uskuteční adventní 

vystoupení Scholy sv. Jiří. Toto uskupení místních zpěváků a zpěvaček pod vedením 

sbormistryně Terezy Groesslové si pro návštěvníky připravilo velice zajímavé pásmo písní 

s vánoční tématikou. 

➔ V pondělí 23. prosince 2019 od 17.00 hod. proběhne na strážovském náměstí zpívání 

u vánočního stromku. Akce má dlouholetou tradici a veliký věhlas, 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 bude připrave-

no svařené víno. Účast přislíbili také manželé Studničkovi se svými vyhlášenými šnečími 

specialitami. Na akci budou rozdávány lucerničky s Betlémským světlem. 

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

la. Půlnoční mše svatá se uskuteční v úterý 24. prosince 2019 od 24.00 hod. Další mše 

svaté budou ve středu 25. prosince 2019 od 10.00 hod, ve čtvrtek 26. prosince 2019 od 

10.00 hod., v neděli 29. prosince 2019 od 10.00 hod. a na Nový rok ve středu 1. led- 

na 2020 od 11.30 hod. 

➔ Klub zdravotně postižených ve Strážově zve všechny seniory na druhý ročník Sil-

vestrovského přípitku. Sraz je 31. prosince 2019 ve 14.00 hod. na náměstí. Skleničky na 

přípitek sebou. 

MIROSLAV JIŘÍK 

JOSEF KODYM A EMIL KINTZL 
„PF 2020“ 

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 
 

http://www.digimedaward.cz/


SRAZ SPOLUŽÁKŮ  = PŘÍLEŽITOST SI ZAVZPOMÍNAT 

Setkání spolužáků ze strážovské základní školy bývá příjemnou tradicí. Kdo by také rád 

nezavzpomínal na bezstarostná léta plná lumpáren v době povinné školní docházky. Kaž-

doročně se tak ve Strážově uskuteční několik třídních srazů u příležitosti různých život-

ních výročí. V letošním roce to mimo jiné byli padesátníci, kteří se sešli a vzpomínali na 

svá školní léta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S O K O L O V É  N A D Á L E  Z V E L E B U J Í  S O K O L O V N U  

Po rekonstrukci topení a vymalování interiéru sokolovny naše práce s cílem zlepšit schop-

nost poskytnout kulturní a sportovní vyžití pro naše členy i nečleny pokračuje. Momentál-

ně dokončujeme obměnu našeho sportovního vybavení. Tato obměna cílí hlavně na naše 

dětské členy a oddíly, v nichž mají převážné zastoupení, jako například mladší florbal či 

gymnastika. Chceme ovšem poskytnout rozšířené vybavení i na venkovní hřiště. Zajistili 

jsme například vybavení na tenis včetně raket, které budou dostupné k zapůjčení během 

využívání hřiště. 

Martin Kalivoda s Jakubem Kalivodou zhotovili nové skříně a poličky do sokolského 

výčepu. Tímto krokem chceme připravit výčep na kulturní sezónu, jenž v zimě představují 

spolkové plesy. Náš menší bar, tzv. 'Bar' již byl po rekonstrukci prověřen dvěma událostmi 

- víkendem počítačových her, pořádaným skupinou 'Strážov LAN' a hospodským kvízem 

'Svini Pivem Nezarmoutíš'. Obě akce proběhly úspěšně a prokázaly, že je bar připraven. 

Za TJ Sokol Strážov Filip Muchka 

 

PADESÁTNÍCI S PANÍ UČITELKOU DRAHOSLAVOU BLAŽKOVCOVOU 

PRVNÍ Z TĚCH, KTEŘÍ SI UŽILI TEPLA Z NOVÝCH RADIÁTORŮ, BYLI STRÁŽOVŠTÍ 
SENIOŘI (FOTO PAVLA LANKUSOVÁ) 



V I T E Ň Š T Í  H A S I Č I  S E  V Ě N U J Í  D Ě T E M  
 

Velmi aktivní jsou 

v poslední době vi-

teňští hasiči, kteří se 

s nadšením věnují 

své mladé generaci. 

Kromě pravidelných 

tvůrčích dílniček  

(naposledy to byla 

výroba ozdobných 

dýní) uspořádali ta-

ké zpívání u příleži-

tosti rozsvícení vá-

nočního stromku. 

Pohled na dvě desít-

ky dětí je jasným 

signálem, že Viteň 

má budoucnost pev-

ně ve svých rukou. 

 

 

 

 

 

 

V Ý S T A V A  P O D Z I M N Í Č K Ů  V  M A T E Ř S K É  Š K O LE  
Děti z mateřské školy vyráběly exponáty na výstavu „Podzimníčků“. Ve spolupráci  

s rodiči pak vznikla nádherná sbírka pohádkových skřítků vyrobených z přírodních mate-

riálů. Fotografii části úžasných výtvorů zde přinášíme.  

 

NOVÝ PROVOZOVATEL VODOVODU A KANALIZACE  

Dosavadní provozovatel vodovodu a kanalizace 

ve Strážově společnost Vodospol s.r.o. Klatovy 

se sloučila (fúzovala) se společností ČEVAK 

a.s. České Budějovice, která je od 1. října 2019 

nástupnickou organizací, a společnost Vodospol 

tedy k tomuto datu přestala existovat. Společnost ČEVAK zachovala své kontaktní místo  

v Klatovech (Ostravská 169). Pro hlášení poruch funguje non-stop linka 800 120 112. 

Nadále platí, že všechny gravitační vodovody v místních částech (Rovná, Lukavice, Za-

horčice, Viteň, Horní Němčice) stále plně provozuje město ve vlastní režii. 
 

 

 

Kominictví Miloslava Bureše z Pocinovic oznamuje,  

že zájemci o čištění komínů si mohou tuto službu objednat  

na tel. 602 169 119. 

 

Ve středu 11. prosince 2019 

bude zahradnictví  

Ivany Tomešové z Klatov  

na náměstí ve Strážově  

prodávat vánoční vazby. 

Prodej se uskuteční  

od 13.00 do 16.00 hod.  

UKÁZKA NÁDHERNÝCH VÝTVORŮ Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ 

FOTOGRAFIE ZE SLAVNOSTNÍHO ROZSVÍCENÍ VITEŇSKÉHO VÁNOČNÍHO STROMU 

VITEŇSKÉ DĚTI PŘI VÝROBĚ HALLOWEENSKÝCH DÝNÍ 



V Y D A Ř E N É  P Ř E D V Á N O Č N Í  S E T K Á N Í  S E N I O R Ů  

I letos jsme v předvánočním období 

pozvali do strážovské sokolovny 

všechny místní seniory na tradiční 

posezení. Akci, která se letos usku-

tečnila v úterý 26. listopadu, zaháji-

lo muzikálové vystoupení dětí 

z místní mateřské školy na téma 

„Ať žijí duchové“. Všem seniorům 

z televize dobře známý Václav 

Žákovec dokázal následně rozprou-

dit náladu v sále i na tanečním par-

ketu. Příjemným překvapením veče-

ra bylo vystoupení klatovské taneč-

ní skupiny „MINI DOLLS“. Mladí 

tanečníci zaujali mimo jiné svým 

trefným vystoupením na téma dů-

chodců. Příjemná atmosféra je 

zřejmá z přiložených fotografií, 

jejichž autorkou je Pavla Lankusová 

ze Zahorčic. Senioři, kterých přišlo 

více než 180, ze sokolovny odchá-

zeli spokojeni z milého předvánoč-

ního setkání se svými vrstevníky. 

 

 

kurenci se výborně umístil na 7. místě Martin Kalivoda ze 7. ročníku. Děkujeme hasičům 

za zajištění dopravy. 

Turnaj ve florbale proběhl v době podzimních prázdnin, bez výraznějšího umístění. 

Připravujeme se na turnaje ve florbale, volejbale a stolním tenisu. 

✓ Zájmové útvary 

Od října 2019 pracují tyto kroužky: Výtvarný, Paličkování, Počítače, Aj pro I. stupeň, Nj 

pro I. stupeň, Literární čtení v Aj pro II. stupeň, Přírodovědný a Gymnastika. 

Od září 2019: nepovinný předmět Náboženství. Děti se zapojily, pod vedení pana faráře 

Potegy a paní Jany Skalové, do misijní sbírky a vystavovaly krásné výtvarné práce při 

pouťové výstavě. 

Výtvarný kroužek – 26. 11. 2019 proběhlo setkání seniorů v sokolovně. Prodejní výstavku 

výrobků z keramiky připravila vedoucí kroužku paní Jana Skalová a děti z MŠ nacvičily 

kulturní pásmo. 

✓ Připravujeme 

Školní exkurzi pro II. stupeň (hrazeno ze Šablon II) 

Lyžařský kurz pro žáky II. stupně ZŠ od 13. 1. -17. 1. 2020 

Sportovní den: kurz bruslení a ledního hokeje 17. 12. 2019 

Školní soutěž v recitaci (celá škola)  

Mikulášskou a vánoční nadílku 

Beseda se spisovatelkou pro 2. roč. (ve spolupráci s místní knihovnou) 

Plavecký výcvik – únor 2020 

Školní družina 
Letošní školní rok opět pracují 2 oddělení. 

Připravujeme: vystoupení v rámci zpívání u vánočního stromečku 23. 12. 2019 

Mateřská škola 
Děti II. třídy navštěvují Solnou jeskyni. 

Divadlo Letadlo: 9. 9. 2019 Průzkumníci v Africe, 31. 10. 2019 Podzim 

Pan Pohoda 2. 10. 2019 - O Loupežníkovi 

4. 12. 2019 divadlo O Polepšeném čertovi 

V MŠ byl zorganizován 1. 11. 2019 Halloweenský bál. 

Celý podzim se děti připravovaly na podzimní výstavu „Podzimníčci“, máme radost, že 

jim pomáhali jejich rodiče. 

14. 11. 2019 fotografování jednotlivců na téma „Zima na ledě“ 

Děti vystoupily 16. 11. 2019 se svým kulturním pásmem při vítání občánků ve Strážově. 

29. 11. 2019 výchovně vzdělávací program (1. pomoc) „Záchranáři“ 

Připravujeme: mikulášskou a vánoční nadílku, vánoční besídku (tvořivá dílna s rodiči)  

a rozsvícení u vánočního stromečku v MŠ. 

Mgr. Šárka Rašková 
ředitelka Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace 

DĚTI Z MÍSTNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SI VYSLOUŽILY VELIKÝ APLAUS 

SENIORŮ SE SEŠLY TÉMĚŘ DVĚ STOVKY 



 
Školní rok 2019/2020 je v plném proudu a naše škola má spoustu aktivit za sebou, ale 

především před sebou. 

Školní jídelna 
Od listopadu 2019 zaveden čipový systém (registrace strávníků, obědů, administrace). 

Do ŠJ byly zakoupeny nové přístroje (kotel, pánev, robot). 

Do předčasného důchodu odešla 22. 10. 2019 paní kuchařka Marie Hotovcová. Děkujeme 

jí za odvedenou práci a do dalších let přejeme hodně zdraví a pohody. 

Základní škola 

✓ Okresní kolo výtvarné soutěže „Naše zahrádka“  

2. místo Štěpánka Hanžlíková ze II. třídy MŠ 

3. místo skupinová práce 5. roč. pod vedením Mgr. Vlasty Schovancové 

✓ Divadlo SDS Klatovy 

19. 11. 2019 představení pro žáky 6. - 9. ročníku. Děti z MŠ a žáci 1. - 4. roč. vyrazili  

27. 11. 2019 do klatovského divadla na představení „Vodnické štěstí“.  

✓ Volba povolání 

Žáci IX. třídy si vybírají své budoucí povolání. Využíváme dnů otevřených dveří středních 

škol a učilišť. Spolu s třídní učitelkou Mgr. Hanou Bělovou vyrazili 13. 11. 2019 na Aka-

demii řemesel, která probíhala v KD Družba v Klatovech. 

✓ Naukové soutěže 

Proběhl: Přírodovědný klokan 8., 9. ročník. Tři nejlepší řešitelé: Lukáš Denk (65 bodů), 

Markéta Tomanová (60 bodů), Eliška Huspeková (57 bodů). 

Matematická soutěž MAMUT (MAlý Matematicko – Úvahový Turnaj), pořádá Gymnázi-

um Jaroslava Vrchlického Klatovy - 13. 11. 2019. 

Obě soutěže má na starost paní učitelka Mgr. Jana Pangerlová. 

Čekají nás okresní olympiády v jednotlivých předmětech. 

✓ Testování INSPIS - ČŠI 

15. 11. 2019 testování žáků 8. roč. - problematika environmentální výchovy 

✓ Projekty 
Šablony II (nákup techniky, školení, exkurze ZŠ, MŠ), Sportuj ve škole, Projekt SRP, 

Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol, Veselé zoubky pro 1. roč.  

✓ Sport 

Naše škola se přihlásila do soutěže v přespolním běhu v Nýrsku 19. 9. 2019. Ve velké kon- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Z I M N Í  V E Č E R Y  N A  C E S T Á C H  P O  S V Ě T Ě   

Velikou odezvu měla naše iniciativa uspořádat cyklus zimních cestovatelských přednášek. 

V říjnu se tak účastníci besedy s Ing. Janem Švojgrem z Nýrska dozvěděli o přírodních 

krásách asijské části Ruska. Neméně zajímavá byla také listopadová akce manželů Kamily 

a Miroslava Jiříkových, se kterými jsme se vydali za zážitky do Říma, ochutnali italskou 

kávu i římské moučníky. Srdečně zveme širokou veřejnost 

do obřadní síně radnice na další díly této série besed. 

středa 11. prosince 2019 od 18.00 hod.  
Emil Kintzl – Lyžování na Šumavě 

středa 15. ledna 2020 od 18.00 hod.  
Ing. Josef Rousek – Island a Faerské ostrovy 

středa 12. února 2020 od 18.00 hod.  
Ing. Vlastimil Soušek – Zážitky z cest do Izraele 

středa 4. března 2020 od 18.00 hod. 

Ing. Jaroslav Neužil – Šumavské solné stezky 

pátek 27. března 2020 od 18.00 hod.  
Mgr. Václava Morongová – Americké národní parky 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ KLIENTŮM MASÁŽNÍHO STUD IA  

Milé klientky, milí klienti, jak už jste možná zaregistrovali, byla jsem nucena ze zdra-

votních důvodů ukončit masérskou činnost. Touto cestou bych ráda poděkovala Vám 

všem za Vaši dosavadní přízeň, za projevené pochopení při ukončení činnosti a i já 

bych Vám do budoucna ráda popřála mnoho zdraví a pohody. Kolegyně, paní Klau-

sová, bude služby masážního studia zde ve strážovském zdravotním středisku pro Vás 

nadále poskytovat, prozatím má kapacitu naplněnou, ale v případě změny Vás budeme 

samozřejmě informovat. Takže velmi děkuji a všem čtenářům přeji klidný advent, 

pohodové Vánoce a v roce 2020 mnoho zdraví a úspěchů. 
Zdeňka Soušková 

 

 

N A B Í D K A  P R O N Á J M U  N E B Y T O V Ý C H  P R O S T O R  

Město Strážov nabízí k pronájmu nebytové prostory 

v bývalém hospodářském pavilónu mateřské školy,  

které jsou vhodné pro drobnou výrobu, montážní práce  

nebo administrativní činnost. O bližších podmínkách  

se můžete informovat na radnici. 

 

 
 



P L E S O V Á  S E Z Ó N A  2 0 2 0  

17. 1. 2020 - myslivecký ples (kapela V. Žákovce) 

 8. 2. 2020 – masopustní průvod a zábava (kapela Pelíšci) 

15. 2. 2020 - ples SDH Viteň (Pošumavská kapela) 

14. 3. 2020 – ples SDH Strážov (kapela BK Band) 

 

 
 S T R Á Ž O V S K Á  B A L A D A  

K A M I L  V O L F  

Povím vám baladu o městě Strážově, 

o kterém byla reportáž na Nově. 

To město Strážov byla dříve vesnice, 

vede tam nejedna klikatá silnice. 

Malebné městečko v podhůří Šumavy, 

kousek jen přes kopec od města Klatovy. 

No a v tom městečku starosta bydlí, 

v radnici na náměstí jeho úřad sídlí. 

Z náměstí na úřad je to jen kousek, 

vládne tam starosta pan Josef Rousek. 

Místní chasa se tu schází u Zlatého jelena, 

pije se tu dobré pivo, vodka, fernet, zelená. 

A naproti od Jelena také fara leží, 

vedle fary krásný kostel s vysokánskou věží. 

Občas v tom kostele zaznívá chór, 

to když tam zazpívá, ten mužský pěvecký sbor. 

Kovodružstvo ve Strážově, i to má svou tradici, 

ví to tam snad každý občan, ví to i na radnici. 

Balada není, jak od pana Kodyma, 

místní však žijí tu, jak jedna rodina. 

A tak se s vámi dnes přátelé loučím 

a moje balada pomalu končí. 

 

 
 

 
 

D O Z V U K Y  A K C Í  
➔ Letošní podzimní pouť byla 

provázena nádherným slunečným 

počasím. Kromě již tradičních 

výstav (zahrádkáři, krajky, chova-

telé) proběhlo mnoho dalších do-

provodných akcí. Velký ohlas měla 

společná výstava fotografií Pavly 

Lankusové ze Zahorčic a maleb 

Jarky Papežové z Veselí u Janovic. 

Příjemným zpestřením byla také 

myslivecká výstava. V objektu 

bývalé spořitelny probíhal zajíma-

vý misijní jarmark. Výdělek z této 

akce ve výši 9468 Kč byl zaslán na 

Papežské misijní dílo dětí. 

➔ V neděli 17. listopadu 2019 se 

uskutečnil lampionový průvod. 

Jeho cíl byl mimořádně na Vinném 

vrchu, kde byla pro návštěvníky 

přichystána bubenická show čes-

kobudějovické skupiny WILD 

STICKS. Nechybělo ani opékání 

vuřtů a ochutnávka svatomartin-

ského vína. 

➔ Zlato z Opáleckého šachu, 

který se uskutečnil v sobotu  

30. listopadu 2019, si popáté odve-

zl Miroslav Barák poté, co ve finá-

le porazil Františka Lukeše. Oba 

jmenované na stupně vítězů dopro-

vodil třetí Vladimír Končický. 

Nikdo z místních borců tentokrát 

na medailové pozice nedosáhl. 

OD 15. PROSINCE 2019 BUDE PLATIT NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 
Plzeňský kraj provádí v současné době zásadní reformu veřejné dopravy v regionu. Jednou 

z chystaných novinek je také velká změna jízdných řádů vlaků a autobusů. Změna bude 

realizována ve dvou etapách – první od poloviny prosince letošního roku, druhá pak 

v červnu 2020. Do června ještě dopravu zajišťuje společnost ČSAD autobusy Plzeň, poté 

budou všechny autobusy v režii firmy Arriva, která vyhrála výběrové řízení vyhlášené 

Plzeňským kraje a slibuje, že veškerá veřejná doprava bude zajišťována novými vozy. 

Co bude tato navrhovaná změna znamenat pro Strážovsko? Pro spojení ze Strážova do 

Klatov a zpět bude prioritně preferována linka přes Janovice. Zde se rozšíří počet spojů, 

přibydou spoje večerní, od června pak i spoje víkendové. Naopak redukována bude linka 

přes Běšiny, kde některé spoje budou přestupní. Pro přehlednost uvádíme souhrn linek na 

trase Strážov – Klatovy dle jízdního řádu platného od poloviny prosince letošního roku. 

Kompletní nové jízdní řády jsou k dispozici na webových stránkách města.  

Odjezdy autobusů ze Strážova – směr Klatovy (pouze v pracovních dnech) 

  4.40 hod. - přes Janovice (přímý) 

  4.45 hod. - přes Běšiny (přímý) 

  6.15 hod. - přes Janovice (přímý) 

  6.15 hod. - přes Běšiny (přestup v Běšinech na autobus Sušice – Klatovy) 

  6.55 hod. - přes Janovice (přímý) 

  8.50 hod. - přes Běšiny (přímý) 

12.58 hod. - přes Janovice (přímý) 

13.06 hod. - přes Běšiny (přestup v Běšinech na autobus Sušice – Klatovy) 

13.53 hod. - přes Janovice (přímý) 

14.06 hod. - přes Běšiny (přestup v Běšinech na autobus Javorná – Klatovy) 

14.58 hod. - přes Janovice (přímý) 

15.06 hod. - přes Běšiny (přestup v Běšinech na autobus Sušice – Klatovy) 

16.08 hod. - přes Janovice (přímý) 

20.52 hod. - přes Janovice (přímý) 

Odjezdy z aut. nádraží v Klatovech – směr Strážov (pouze v pracovních dnech) 

  5.15 hod. - přes Janovice (přímý) 

  5.21 hod. - přes Běšiny (přímý – odjíždí však jen z Tylova nábřeží) 

  6.15 hod. - přes Janovice (přímý) 

12.06 hod. - přes Běšiny (přímý) 

12.35 hod. - přes Janovice (přímý) 

13.14 hod. - přes Běšiny (přestup v Běšinech z autobusu Klatovy – Sušice) 

13.35 hod. - přes Janovice (přímý) 

14.04 hod. - přes Běšiny (přestup v Běšinech z autobusu Klatovy – Sušice) 

14.35 hod. - přes Janovice (přímý) 

15.14 hod. - přes Běšiny (přestup v Běšinech z autobusu Klatovy – Sušice) 

15.35 hod. - přes Janovice (přímý) 

16.50 hod. - přes Janovice (přímý) 

20.22 hod. - přes Běšiny (přímý) 

https://www.facebook.com/miroslav.barak.3?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDraLAKwoGAEz_zv7w80IRiplBJKZGKUbz7yZIcVMZpU7b-LImbaNN-6vkXeRXFYHVnhpZLBybpsT-_&fref=mentions


STRÁŽOVSKÁ KAPELA NA ARCHIVNÍM SNÍMKU Z ROKU 1914 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

P O Č Á T K Y  S T R Á Ž O V S K É  H U D E B N Í  K A P E L Y  
Až do roku 1875 nemáme o strážovské hudební kapele vůbec žádných písemných zpráv  

a ve starých seznamech obyvatelstva není uveden nikdo s povoláním „muzikant“. Tím 

není řečeno, že by ve Strážově v té době nějaká parta muzikantů nebyla. Samo „muzikant-

ství“ na venkově a často ani ve městě však k obživě nepostačovalo, proto bylo prováděno 

vždy jako vedlejší zaměstnání, či spíše koníček. V minulosti měla každá kapela své jméno 

podle principála (kapelníka). Strážovským muzikantům se prý říkalo „Šteflíci“, patrně po 

principálovi Šteflovi, o němž bohužel nemáme bližších zpráv. Strážovští Šteflíci uměli 

nejen dobře hrát, ale v jejich řadách se vyskytli i prostí hudební skladatelé. Dochovala se 

po nich hezká řádka oblíbených polek, mazurek a pochodů.  

V roce 1876 ohlásil úřadu živnost kapelnickou na šest osob třicetiletý Josef Bouberle per-

níkář a tkadlec ve Strážově čp. 103, kam se přiženil do rodiny Heidelberků. Tento kapel-

ník Josef Bouberle byl nejstarším ze sedmi synů strážovského tkalce stejného jména  

z čp. 165 (u Alexů). Poněvadž rod Bouberlů byl v té době bohatě rozvětven, byla dána mu 

kamarády ze šprýmu přezdívka „Zuzánek“ po manželčině prababičce Zuzaně Heidelber-

kové. Mladí manželé Josef a Anna Bouberlovi koupili si zanedlouho domek se zahradou 

čp. 175 na jižním okraji města. Od té doby se tu říká po chalupě „u Zuzánků“. Živili se 

tkalcovstvím, perníkářstvím, muzikanstvím a zahradnictvím. „Zuzánkova kapela“ byla ve 

svých počátcích kapelou čistě rodinnou. Tvořilo ji šest bratrů Bouberlů   ̶  Bouberle Josef 

(zv. Zuzánek), Bouberle Alexander (zv. Alexa), Bouberle Václav (zv. Vinc), Bouberle 

Adolf, Bouberle František a Bouberle Methoděj (zv. Methud). Postupem doby počet členů 

kapely byl rozšiřován o další a další členy z rodiny Bouberlů i muzikantů jiných. Ubíhala 

léta a staří „Šteflíci“ jeden po druhém odcházeli k nebeské kapele. Pomalu pak po nich 

nastupovala nová muzikantská generace. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Žhář šílenec. Ve Strážově blíže Klatov vznikly v poslední době rychle za sebou 

tři požáry, jimiž způsobeny v řečené obci veliké škody. Bylo patrno, že ohně byly 

založeny i učiněna všemožná opatření, aby žhář byl vypátrán. Asi před čtrnácti 

dny přihodilo se, že jistý strážovský občan, zaslechnuv v noci na dvoře podezřelý 

jakýsi hlomoz, vyběhl ven a postihl tam člověka právě v okamžiku, když do doš-

kové střechy zastrčiti chtěl hořící doutnák. Řečený občan vrhl se na žháře, 

v němž poznal jednoho strážovského spoluobčana, povalil jej k zemi a pomocí 

sběhnuvších se lidí jej svázal a ráno odevzdal četnictvu. Žhář dodán okresnímu 

soudu klatovskému do vazby vyšetřovací – tam ukázalo se však, že nebožák cho-

rý na mysli. Vyučil se v mládí svém zahradnictví, na to odebral se do Prahy  

a později do Vídně, kdež delší dobu, co zahradník se zdržoval. Kdysi spadl 

z vysokého stromu na hlavu, následkem čehož onemocněl a po dlouhé chorobě co 

blb dopraven býti musel do svého rodiště. Od té doby štítí se lidí a bloudí po celý 

den po hřbitovech. V noci spí nejraději v kostnici neb na věži kostelní. V poslední 

době se jeho choroba poněkud zlepšila i zdálo se, že jest schopným opět konati 

zahradnickou práci. Byl přijat za pomocníka na statek Březí. Choval se z počátku 

velmi slušně a rozumně, pojednou však se mu zachtělo sázeti květiny místo do 

zahrady na strmý a holý vrch „Sternek“. Musil býti propuštěn. Od té doby toulal 

se opět po krajině. Stalo se nejednou, že přenocoval na hřbitově ve vykopaném 

hrobě. Bude dopraven do dobřanského blázince.  

Národní listy – 6. února 1882 

Příjemný revertent. Včera přiveden byl sem postrkem jistý Alois Švarc ze 

Strážova u Klatov, chlap, že by mohl skály lámat, který je veden do donucovací 

pracovny. V obecní věznici, kde byl zavřen, rozbil kamna na padrť a vymlátil 

okna, prý za to že mu tam nedali světla, což je zakázáno. Tři strážníci měli se 

zuřivcem co činit, než ho zmohli, při čemž dal jim jmen, které v žádném slovníku 

se nenaleznou. Teprve, když byl spoután, mohl býti doveden do věznice okresního 

soudu, kde s ním zavedeno bylo řízení pro několik přestupků najednou.  

Stráž na Šumavě – 15. ledna 1910 

Zabití. Minulou středu posláni od představeného do Zahorčic u Strážova 

v Klatovsku hajný, ponocný a úřední sluha do jednoho dvorce, aby dva bratry, 

kteří dvorec ten spravují, upomenuli na zaplacení daně, poněvadž představený 

druhého dne daně odvésti měl. Oba bratří však hajného nenáviděli, poněvadž je 

byl kdysi při pytlačení postihl a udal; proto také byla jim návštěva dvojnásob 

nemilá. Přišlo k hádce, v kteréž, jak se vypravuje, hajný jednoho z bratrů kapes-

ním nožem do prsou bodl. Druhý bratr rozhorlen a rozpálen uchopil na dvoře, 

kam se byli svářící se z jizby vyhrnuli, kámen a mrštil jím tak mocně po hajném, 

že tento udeřen do hlavy sklesl na zem a za nedlouho zemřel. Brzo na to byl pa-

chatel od četníků zatčen a se spoutanými rukama soudu dodán.  

Národní listy – 27. února 1872 

 
Pokud bychom se vás zeptali, kdo je na této zveřejněné fotografii, nespornou výhodu by 

měli čtyřicátníci. Ti by nezaváhali a jen povzdechli: „Jééé, naše paní učitelky z mateřské 

školy… !“. Na fotografii je totiž pedagogický sbor strážovské mateřské školy na přelomu 

sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. V horní řadě zleva: Jana Denková, Ale-

na Fürbacherová, Alžběta Kalivodová, Marie Tomanová, v dolní řadě zleva: Anna Denko-

vá a Miluše Soušková.  

 PEDAGOGICKÝ SBOR MATEŘSKÉ ŠKOLY V ROCE 1979 


