9. 9. – posezení u kávy

4.11. – alternat. medicína – p. Kopecký

16. 9. – posezení u kávy

11.11. – posezení u kávy

23. 9. – zájezd do Arnbrucku

18.11. – tvoři vá dílna – pí Soukupová

30. 9. – kosmetika

25.11. – posezení u kávy

7.10. – posezení u kávy
14.10. – promítání – p. Kodym
21.10. – posezení u kávy

2.12. – posezení u kávy
9.12. – setkání seniorů v sokolovně
16.12. – posezení u kávy

V Y H L Í D K A Z A Ž I L A P R V N Í S V A T E B NÍ O BŘ A D
Na jiném místě našeho zpravodaje píšeme o strážovských nevěstách a ženiších. První
zářijovou sobotu zažila premiérový svatební obřad také vyhlídka na Vinném vrchu. Své
„ano“ si zde řekli novoman želé Vendula a Tomáš Glasbergerovi z Plzně. Pohled na
romantické místo s pohádkovým výhledem na St rážov a hradbu šumavských hor v pozadí
mo žná bude inspirací p ro další páry, které o svatbě uvažují.

SVÁT EČNĚ VYZ DOBENÝ PROSTOR VYHLÍDKY NA VINNÉM V RCHU

OSTATKY PAPEŽE JANA PAVLA II. VE STRÁŽOVĚ
STRÁŽOVĚ
V neděli 13. září 2015 čeká naši
farnost historická událost. Do
Strážova o tomto pouťovém
víkendu přijede návštěva z polských obcí Czarna a Dąbrowki.
V souvislosti s připomínkou deseti let od úmrt í papeže Jana
Pavla II. ulo ží generální vikář
plzeňského biskupství Mons.
Josef Žák v kostele sv. Jiří ve
Strážově v zácné papežovy relikvie. Jde o kapku krve, která
byla papežovi odebrána v posledních dnech jeho života jako
záloha pro případnou transfuzi.
Ta ale nakonec nebyla potřeba.
Ostatky budou uloženy ve
speciálním ozdobném relikv iáři,
který bude natrvalo umístěn na
jednom z bočních oltářů strážovského kostela. Obraz papeže
k této příležitosti namaloval
zdejší malíř Ro man Soušek. Kostel sv. Jiří ve Strážově se tak zařadí k několika málo
kostelům v Čechách, které mají čest uchovávat ostatky papeže Jana Pavla II. Na slavnost
uvedení relikvií do místního kostela, kde bude pěvecký doprovod zajišťovat strážovský
mu žský sbor, Vás tímto srdečně zveme. Hlavní program začne v 11.30 hod. průvodem od
radnice okolo ško ly do kostela. Ihned poté bude následovat mše svatá s převzetím ostatků.
Celý pouťový víkend u nás stráví skupina poutníků z rodiště našeho pana faráře. Op latí
nám tak loňskou návštěvu v obci Dąbrowki v Podkarpatském vojvodství, která byla
historicky prvním zahraničním turné strážovského pěveckého sboru. Součástí čtyřdenního
programu, který p ro naše hosty chystáme, je mimo jiné výlet na Šu mavu, prohlídka Klatov
či posezení v bezděkovském pivovaru.

ˇ
FOTOGALERIE Z OSLAV KOVODRUZSTVA

STRÁŽOV
3. července 2015
foto: Václav Vojta

EXKURZI S CHUTÍ ABSOLVOVALI
TAKÉ BÝVALÍ ZAM ĚST NANCI

ST RÁŽ OVSKÝ MUŽ SKÝ PĚV ECKÝ SBOR
MIMOŘÁDNĚ POSÍL IL SV É ŘADY TAKÉ
O PŘEDSEDU KOV ODRUŽ STVA
NA HŘIŠTI BYLO PŘICHYSTÁNO
PŘÍJEM NÉ POSEZ ENÍ
S BOHAT ÝM PROGRAM EM

Na naši otázku z minulého ko la
soutěže odpovědělo deset čtenářů.
Vš ichni správně napsali, že uvedená
nemovitost stojí na Opálce, někteří
ještě upřesnili, že do mek má čp. 9
a po chalupě se tam říká
„u Antonů“. Ze správných odpovědí
byl vylosován výherce – Andrea
Wirthová ze St rážova, která si mů že
na radn ici vy zvednout s líbeno u
od měnu . Máte-li chuť se zúčastnit
dalš ího pokračování soutěže, stačí
vyplněný kupón vhodit do konce října do schránky v průjezdu radnice.

-------------------------------------------------------------------------------------S OUTĚ Ž NÍ KU PÓN ( OB ČAS NÍ K Č. 69 )
Uvedená nemovitost stojí v ..................................
Jméno: ...........................................................
ZKRÁT KA NEPŘIŠL Y ANI DĚTI – Z DE NAPJAT Ě SL EDUJÍ VYSTOUPENÍ KOUZ EL NÍKA

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

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

D AL ŠÍ ROČN Í K L ETN Í Š ACH O VÉ Š K OL Y
Ve dnech 29. až 31. července 2015 se na strážovské radnici uskutečnila další šachová
škola, která byla tentokrát určena naprostým začátečníků m. Program probíhal každý den od
9 do 11 hodin a lektorem byl Ing. Pavel Rousek, Ph.D. Žáci, kterých se letos přihlásilo
dvanáct, se seznámili s ro zestavením figur a základními tahy, zahráli si partie mezi sebou
i proti počítači. V rámci ukončení kurzu dostali všichni úspěšní šachisté malou odměnu,
certifikát o absolvování a pozvání na podzimní šachový turnaj.

ŽÁCI NAPJAT Ě POSLOUCHAJÍ VÝKLAD O Z ÁKLADNÍCH PRAVIDL ECH ŠACHU

Vážení spoluobčané!
Říká se, že třináctka je smolné číslo. Třináctý
červenec letošního roku to ve Strážově stvrdil plnou měrou. Bylo krátce před jedenáctou
hodinou večer, když mi na telefon přišla zpráva, že místní hasiči jsou krajským operačním
střediskem povoláni k výjezdu, neboť u Krotějova někdo pálil v soukromém lese klest
a oheň se nekontrolovatelně šíří dál. Hlavou mi letí myšlenka: „Který šílenec uprostřed
horkého léta rozdělává v lese oheň?“ Avšak než stačím větu dokončit, slyším pod okny
projíždět auto Jindry Kiesenbauera, obětavého zástupce velitele místních hasičů, který
snad nechybí při jediné hasičské akci ve Strážově. Uběhlo jen pár minut a už z druhého
okna vidím majáky tatry strážovských hasičů, která míří po silnici k Hůrce.
V duchu děkuji, že v dnešní uspěchané a komercializované době máme dobrovolné hasiče
- lidi, kteří jsou ochotni ve svém volném čase a bez nároku na odměnu pomáhat ostatním.
Vždyť i oni musí druhý den do práce a nikoho nezajímá, že večer nebo noc strávili při
výjezdu k požáru. Ještě ani nestihnu usnout a můj telefon se ozývá znovu. Operátor od
hasičů mi sděluje, že naši hasiči měli vážnou nehodu. Kvapem tedy sedám do auta a jedu
na místo. Cestou mi předhání dvě vozidla zdravotnické záchranné služby a v tu chvíli
myslím na nejhorší. Přijíždím na místo nehody a již z dálky vidím, že svah pod Želivem je
ozářen výstražnými světly integrovaného záchranného systému. S nepopsatelným
mrazením v zádech jdu do míst, kde ve tmě tuším obrys na boku ležící cisterny našich
hasičů. Vidím zde šestici více či méně zraněných hasičů, které postupně odváží sanitní
vozy. Symbolicky v tuto chvíli vzpomínám na pátera Petra Janderu, jak v roce 2008
našemu novému autu žehnal a děkuji, že snad díky tomuto požehnání zde někdo z hasičů
pod vozidlem nezůstal.
Když dnes s odstupem času v klidu nad vším přemýšlím, musím říci, že neocenitelná byla
z mého pohledu práce profesionálních hasičů z Klatov, kteří svým kolegům poskytli první
pomoc a zajistili jejich vyproštění z havarovaného vozidla. Pomohli poté i se zabezpečením nepojízdného auta a s jeho transportem do Strážova. Smutnější je pak, když člověk
slyší či v internetových diskuzích čte názory „odborníků“, kteří přesně vědí, jak se hasiči
měli nebo neměli chovat. Škoda, že tito „všeználci“ po večerech sedí doma a neposílí řady
dobrovolných hasičů, kteří nasazují své životy pro ochranu a dobro druhých.
Moje přání v této souvislosti je jediné, ať se všech šest hasičů, kteří byli přímými účastníky
nehody, brzy ze svých zranění zotaví.
Ing. Josef Rousek

ŠIKO VNÍ M LADÍ M YSLIVC
YSLIV C I O PĚ T BO DO VALI
V minulém čísle našeho zpravodaje js me psali o úspěchu členů místního přírodovědného
kroužku, kteří na okresním kole Zlaté srnčí trofeje převálcovali všechny své vrstevníky.
Čtyři naši zástupci se na základě svých výsledků a zájmu zúčastnili národního finále této
soutěže, které se uskutečnilo na Křivoklátsku. Ani zde se rozhodně v celorepublikové
konkurenci ve své kategorii neztratili. Monika Matásková skončila sedmnáctá, Markéta
Tomanová devatenáctá, na pěkných místech okolo padesáté příčky byli ohodnoceni také
Ondřej M iškovič a Václav Bouberle. Všem výše uvedeným gratulu jeme.

ZMĚN A VE VED ENÍ MÍSTNÍ Š KOLY
Během letních prázdnin došlo ke změně ve vedení příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Strážov. Dosavadní ředitel Mgr. Josef Baštář se vzdal své funkce. Na
přechodnou dobu byla statutárním zástupcem ředitele školy jmenována Mgr. Zdeňka
Břízová a zároveň rada města vyhlásila řádný konkurz na nového ředitele příspěvkové
organizace. Do konce září mohou zájemci, kteří splňují stanovená kritéria, podat své
přihlášky do konkurzn ího řízení. Poté zasedne komise složená ze zástupců města, školy,
rodičů i odborníků z České školní inspekce a krajského úřadu. Jmenovaná komise
rozhodne o tom, kdo z přihlášených kandidátů nejlépe splňuje předpoklady pro výkon
funkce ředitele školy.

MĚSTO NA ELEKTRONICKÝCH
ELEKTRONICKÝCH AUKCÍCH VYDĚLÁVÁ
Moderní doba počítačů a internetu s sebou
přináší neomezené mo žnosti. Jednou z nich
jsou také elektronické aukce. V podstatě
jde o to, že zákazník zveřejn í na internetu
poptávku či nabídku jakékoliv ko mod ity či
služby a firmy z celé republiky (někdy i ze
zahraničí) soutěží a předhánějí se s lukrativními nabídkami. Zadavatel obchodu má
tedy jistotu, že výsledkem je nejlepší cena,
jakou v daném prostoru a čase může získat. Také naše město se do těchto elektronických
aukcí z důvodu úspor aktivně zapoju je. Zde jsou tři příklady z poslední doby.
V roce 2013 js me formou elektronické aukce poptávali dodavatele plynu pro zdravotní
středisko a hasičskou zbrojnici ve Strážově. A že byl pro nás tento způsob obchodu
úspěšný, to nejlépe dokládají čísla, neboť díky snížen í ceny dodávky plynu ročně šetříme
cca 50 tisíc korun. Původní náklady na vytápění objektu a ohřev teplé vody byly okolo
dvouset tisíc Kč a dnes jsou méně než 150 t isíc korun.
Nyní js me fo rmou elektronické au kce vypsali také tendr na dodávku elektrické energ ie.
I zde je výsledek závratný – celkové roční náklady na veškerou elektřinu v městských
objektech a na veřejné osvětlení jsme snížili z 312 tisíc korun ročně o téměř třetinu, což
znamená úsporu více než 95 t isíc Kč.
Druhou oblastí, kde aplikujeme elektronickou aukci, je prodej dřeva z městských lesů. Zde
využíváme portálu www.au kcedreva.com, přes který v průměru prodáváme polovinu
produkce dřevní hmoty. Jedná se o volnou soutěž, do které mů že svoji nabídku vložit
jakákoliv firma či živnostník. Tento systém vede k lepšímu zpeněžen í dřeva z městských
lesů a pro lesního správce je navíc výborným orientačním bodem současné cenové hladiny
jednotlivých dřevních sortimentů. Rada města se tímto systémem podrobně zabývala
a konstatovala, že vzh ledem k ekono mickému p řínosu je žádoucí v nastoleném trendu
nadále pokračovat.

STUDENTY ČEKÁ DALŠÍ SEMESTR UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU
Dne 5. 10. 2015 v 9.00 hod in
bude v M ístn í kn ihovně ve
St rážo vě zahájen zimn í semest r 2015/ 2016 Virtu áln í
Un iv erzity t řet ího věku .
V to mto semestru bud e pro bíh at ku rz Baro kn í arch itektu ra v Čechách . Bližš í in fo rmace Vám budou sděleny
v místn í kn ihovně.

STRÁŽOVSKÁ POUŤ - 12. a 13. září 2015
 Výstava paličkované krajky klatovských krajkářek, které se pravidelně scházejí pod
vedením Olgy Kováříkové, se uskuteční v přízemí radnice. Výstavu doplní práce dětí
z místního kroužku paličkování a místní rodačky Marie Podstatné z Janovic. Otevřeno
bude v sobotu od 13.00 do 17.00 hod., v neděli od 10.00 do 17.00 hod. Od 14. do
18. září bude možno výstavu zhlédnout po předchozí domluvě na tel. číslech
607 188 998 nebo 376 392 465.
 Strážovští zahrádkáři představí svoji letošní úrodu na výstavě ovoce, zeleniny
a k větin, která se uskuteční v prostorách radnice. Otevřena bude stejně jako výstava
paličkované krajky.
 V přízemí 1. stupně základní školy budou k vidění obrazy místního malíře Romana
Souška, podmal by na skle a další výrobky dětí z výtvarného kroužku Základní
školy Strážov. Výstava bude otevřena v sobotu od 13.00 do 18.00 hod. a v neděli od
13.00 do 18.00 hod.
 Místní organizace svazu chovatelů pořádá výstavu drobného zvířectva (králíků,
drůbeže a holubů) ve školním dvoře za obecnou školou. Výstava bude otevřena
v sobotu od 13.00 do 18.00 hod. a v neděli od 8.00 do 15.00 hod. Připravena je bohatá
tombola o zajímavé ceny.
 Tradičně samo zřejmě bude po celý pouťový víkend strážovské náměstí rájem všech
dětí. Pouťové atrakce budou obohaceny o autodrom. Rodiče si budou moci navíc na
náměstí posedět v pi vní zahradě, kterou pořádá bavorský pivovar Aldersbacher.
 Na kurtech u sokolovny se v sobotu od 8.00 hod. uskuteční oblí bený volejbal ový
turnaj s míšených družstev s názvem Burčák open. Zveme také na kvalitní burčák
z hro znů Pálavy a možnost ochutnávky vín.
 Karmelitánské nakladatelství otevře v neděli od 9.00 do 16.00 hod. v průjezdu radnice
svůj stánek s poutní mi předměty a křesťanskou literaturou.
 Pouťová zábava skupiny KAB ÁT REVIVAL proběhne v sokolovně v sobotu od
21.00 hod.
 V neděli se uskuteční mše svatá v kostele sv. Jiří, které bude předcházet slavnostní
průvod z radnice okol o školy ke kostelu. Začátek průvodu je v 11.30 hod. V rámci
této slavnostní příležitosti proběhne uložení vzácných relikvií papeže Jana Pavla II.
Pěvecký doprovod zajistí strážovský mu žský sbor.
 V neděli od 13.00 do 17.00 hod. bude na náměstí koncertovat nejstarší jihočeská
dechovk a B abouci. Přijďte si posedět a poslechnout vystoupení této oblíbené kapely.
Možná dojde i na tanec.
 O pouťovém víkendu můžete zajít také na fotbal. V sobotu proběhne od 17.00 hod. na
místním fotbalovém hřišti utkání staré gardy SK Kovodružstva Strážov.

P ODZI MNÍ S BĚ R ODPA DŮ B U DE 19 . ZÁ ŘÍ
Svoz nebezpečného a elektro odpadu bude proveden v sobotu 19. září 2015 ze sběrného
dvora v Káclinku. Odpad musí být ve sběrném dvoře uložen nejpozději do 9.00 hod.
Z ostatních osad je tentokrát nutné odpad dopravit do Strážova. V odůvodněných
případech zajistí odvoz na základě telefonické domluvy městský úřad. Sbírat se budou
aku mulátory, pneumat iky, barvy, zářivky, lednice, televize a veškeré další elektrické
spotřebiče. Tradiční svoz ze všech obcí a osad bude proveden opět v jarních měsících
příštího roku.
Na prostranství před autobusovými garážemi v Káclinku bude umístěn kontejner na
velkoobjemový odpad v sobotu 19. září 2015 od 8.00 hod. do naplnění kontejneru.
Občané tam budou moci uložit odpad, který se nevejde do popelnic. Do kontejneru nepatří
stavební suť, železo nebo nebezpečný odpad.
Pravidelný páteční svoz komunál ního odpadu bude v podzimních měsících prováděn
v následujících termínech: 11.9., 25.9., 9.10. a pak již opět každý týden.

V ROV NÉ V Y RŮS TÁ NE TRA DIČ NÍ S TAV BA

VIZUALIZACE NÁV RHU ING. ARCH. PET RY MAL É

V Rovné, konkrétně na samotě
zvané Pušava, začala v létě
letošního roku vznikat netradiční
novostavba nízkoenergetického
rodinného domu. Ekologická
stavba je navržena výhradně
z přírodních materiálů – dřevo,
sláma, rákos, hlína a písek. Již
samotný tvar nemovitosti bude
hodně vybočovat ze zdejších
poměrů, neboť se má jednat
o obydlí kruhového půdorysu
s kuželovitou střechou z dřevěných šindelů, která bude zakončena vrcholovou skleněnou
kopulí. Stěny budou mít výplň
z balíků slámy, které zároveň
tvoří tepelnou izo laci.

Také v letošním roce bude místní or ganizace
Čes kého svazu zahrádkářů provádět

tradiční moštování pro veřejnost.
Bližš í infor mace budou zveřejněny na plakátech.

SITUACE OHLEDNĚ STOMATOLOGICKÉ ORDINACE
Již půl ro ku se intenzivně snažíme zachránit dostupnost stomatologické péče ve Strážově.
Nadějí pro nás byla budějovická společnost ProŽivot, která slibovala otevřít ordinaci od
září letošního roku. Nyní js me se však při jednání s touto firmou ocitli ve slepé uličce
a možnost dohody je již téměř nulová. Je nám to velice líto, ale nechceme již dále nic
slibovat a nechávat pacienty v nejistotě. Víme, že situace se zubaři na Klatovsku není
růžová, přesto věříme, že každý svého nového stomatologa najde. Budeme se dále snažit
zdejší obvod obsadit, ale již nechceme dávat další a další termíny s nejistou budoucností.
Věřte, že js me z naší strany pro zajištění stomatologa udělali maximu m, avšak některé
věci nejsou v našich silách.
V souvislosti s nejistou budoucností stomatologické ordinace ve Strážově byla na počátku
srpna veškerá zdravotnická dokumentace pacientů předána Krajskému úřadu Plzeňského
kraje. Pokud si pacient najde nového zubního lékaře a ten bude požadovat zdravotnickou
dokumentaci, je mo žno ji obratem získat na základě písemné žádosti adresované na
krajský úřad. Formulář žádostí máme na Městském úřadě ve Strážově, přičemž
zajišťujeme také jejich hro madné odeslání elektronickou formou.

NEHODA ZÁSAHOVÉHO VOZIDLA
VOZIDLA SDH STRÁŽOV
V pondělí 13. července 2015
krátce před půlnocí byli
strážovští hasiči povoláni
k požáru lesního porostu
v katastrálním území Krotějov.
Šest
mu žů,
kteří
odhodlaně vyrazili odvrátit
nebezpečí ro zšíření ohně na
okolní porost a nedalekou
rekreačn í chalupu, ještě v tu
chvíli netušilo, že v tento den
budou slavit své druhé
narozeniny. Při výjezdu po
louce do prudkého svahu
došlo v místě, kde bylo
TATRA SDH ST RÁŽOV KRÁTCE PO NEHODĚ
stoupání největší, k proklu zování kol a následně začalo vozidlo nekontrolovatelně couvat. Během pár vteřin se pak
vozidlo převrátilo přes střechu. Za pomoci kolegů z Hasičského záchranného sboru
Plzeňského kraje, kteří přijeli na místo za pár minut, se podařilo všech šest členů posádky
dostat mimo vozidlo. Následně byli předáni do péče zdravotníků. Ještě dnes, po téměř
dvou měsících od nehody zůstávají tři hasiči v pracovní neschopnosti. Nezbytné ošetření
čeká v brzké době také hasičské vozidlo, které naštěstí bylo pro případ havárie pojištěno.
Předběžný odhad nákladů na opravu přesahuje 2,5 mil. Kč. Toto číslo je však stokrát méně
důležité než skutečnost, aby se všichni zranění hasiči co nejdříve plně ze svých zranění
vyléčili.

KOVODRUŽSTVO OSLAVILO 70 LET OD ZALOŽENÍ
Kovodružstvo v.d. Strážov,
které si v letošním roce
připomíná sedmdesáté výročí
svého založení, přichystalo
u příležitosti tohoto jubilea
na pátek 3. července velkolepé oslavy. Vše začalo již
před polednem prohlídkou
výrobního závodu. Návštěvníci, kterých přišlo více než
350, měli možnost zhlédnout
administrativní i výrobní
prostory. Nejeden bývalý zaměstnanec obdivoval obnovu
strojního parku, kterému
ZAMĚST NANKYNĚ KOVODRUŽSTVA
vévodí nejmodernější CNC
VE FIREM NÍCH BARVÁCH
stroje na zpracování plechu.
Na závěr prohlídky čekalo návštěvníky malé pohoštění v závodní jídelně, kde měli také možnost
zhlédnout historické fotografie z archivu družstva a seznámit se s historickými daty Kovodružstva.
Pečlivě připravená oslava pak odpoledne pokračovala na místním fotbalovém hřišti. Během
slavnostního zahájení předal předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev
JUDr. Rostislav Dvořák předsedovi Kovodružstva Ing. Václavu Valterovi plaketu a čestné uznání,
které bylo družstvu uděleno za zásluhy o rozvoj družstevního podnikání. Ve svém projevu velice
pozitivně ohodnotil odpovědný přístup vedení družstva a ekonomické výsledky podniku.
Odpoledne pak mimo jiné patřilo dětem, které se vyřádily na skákacím hradu a mohly obdivovat
kouzelnické umění pana Kravaty, mistra České republiky. Vrcholem odpoledního programu bylo
vystoupení strážovského mužského pěveckého sboru, který zapěl oslavnou píseň na Kovodružstvo.
Do svých řad pak angažoval
nového člena, předsedu Kovodružstva Ing. Václava
Valtera. Během večera se pak
na pódiu vystřídala tři hudební tělesa: Josef Kubát, kapela
MARS a Elvis Presley.
Celá akce zcela jistě přispěla
ke sblížení pracovního týmu
Kovodružstva a rozšíření
povědomí bývalých zaměstnanců a široké veřejnosti
o historii, ale především
o současných aktivitách
družstva, které neodmyslitelně k našemu městu patřilo
a vždy patřit bude.

PŘEDSEDA SVAZ U VÝROBNÍCH DRUŽ ST EV
JUDR. ROSTISLAV DV OŘÁK A BÝVALÝ V EDOUCÍ
VÝVOJE KOVODRUŽ STVA KAREL ŠMALCL

S TRÁ Ž O VÁ CI S E PO DN IKA T N EB OJÍ
Více než 20 let dojíždí
Jan Kalivoda z Opálky
za prací do zahradnictví
v bavorském městě
Arnbruck. Zdejší raritní zahradnictví založil
a provozoval uznávaný
odborník Franz-Xaver
Treml. Nyní však odešel
do penze a jeho nástupcem se stal absolvent
mělnické střední zahradnické školy Jan Kalivoda. Sám zakladatel
o něm na webových
stránkách napsal: "Naše
zahradnictví je odteď
JAN KALIV ODA SE Z AKLADAT EL EM FIRMY A KOL EGYNĚMI
provozováno
pilným
a spolehlivým zahradnickým mistrem Janem Kalivodou, který bude pokračovat se stejným elánem
a filozofií dále." A je jistě v čem pokračovat, vždyť zdejší podnik je známý v širokém okolí. Své
místo si zde našlo přes 3 000 bylin a léčivých rostlin z celého světa. Chloubou zahradnictví jsou
aromatické, léčivé a zázračné rostliny, vzácné trávy, kapradiny, divoké trvalky, tropické
a středomořské rostliny.
Druhým úspěšným podnikatelem z našeho okolí
je Radek Kollross ze
Zahorčic.
Dlouholetý
provozovatel kovovýroby se vrhl také na
pivovarnictví. Nedávno
otevřel v Bezděkově
nový pivovar, který
navazuje na zdejší tradici výroby piva, datovanou od poloviny
19.
století.
Využil
k tomu areál bývalé
sýrárny s nádhernými
třípatrovými rozlehlými
sklepy, kde vznikla
nejen samotná výrobna
piva, ale i velká stylová
RADEK KOLL ROSS OBNOVIL BEZ DĚKOV SKÝ PIVOVAR
restaurace. V areálu
pivovaru se stále pilně pracuje a na otevření se připravují mimo jiné také pivní lázně, ubytování,
bowling a kryokomora. Bezděkovské pivo se tak po více než šedesáti letech díky Radkovi
Kollrossovi vrací do nabídky regionálních hostinců.
Přejeme oběma našim spoluobčanům, ať se jim v podnikání daří.

DOBRODRUH ZE STRÁŽOVA NA KAVKAZU

MYSLIVECKÁ VÝSTAVA

Nejznámějším horolezcem světa je Reinhold
M essner, českou horolezeckou legendou je
Josef Rakoncaj, nejznámější pokořitel velehor
ze Strážova se jmenuje M arek Hosnedl. Asi
těžko bychom totiž našli místního rodáka,
který stál na vrcholu vyšším než 5000 metrů
nad mořem. M ladý dobrodruh a cestovatel se
s námi podělil o zážitky z letošní výpravy,
která směřovala na Kavkaz.

Parádní a vydařenou akcí byla okresní přehlídka
mysliveckých trofejí, kterou jsme měli v letošním roce po
šesti letech čest znovu ve Strážově hostit. Jedná se
o chovatelskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře ulovené
v mysliveckém roce 2014/2015 v honitbách na Klatovsku.

Tentokrát nás letošní prázdninová výprava
zavedla na východ Evropy, do Gruzie na
Kavkaz. První část dobrodružství spočívala
v překonání zhruba sedmdesátikilometrového
treku u samotných hranic s Ruskem, konkrétně
Čečenskem. Tento trek zabral víceméně celou
první polovinu výpravy a cestou bylo nutné
překonat dvě relativně vysoko položená sedla
Isirtgele a Archotské, která se pohybovala ve
výškách kolem 3 500 m n. m.

Slavnostnímu zahájení výstavy, které proběhlo v sobotu
20. června 2015, bohužel nepřálo počasí. Ale i tak se zde
sešlo hodně myslivců a přátel české myslivosti, kteří si měli
mimo jiné možnost poslechnout vystoupení mužského sboru.
K tanci a dobré náladě pak po celé odpoledne vyhrával BK
Band a dále zde mimo jiné proběhla ukázka vábení zvěře
v podání známého vábiče Petra Joo.
Vybraní členové myslivecké jednoty převzali v rámci
odpoledního programu ocenění a vyznamenání.

ZDOLÁVÁNÍ DIVOKÉ ŘEKY

Trek je sice chozený, nicméně jeho první část není značená, a tak nás čekalo několikeré brodění
řeky, slaňování a podobná zpestření na
trase, včetně dvou základen pohraničníků.
Poté, co celá výprava dorazila do města
Kazbegi (Stepansminda), nás čekal už "jen"
plánovaný výstup na Kazbek, horu
sopečného původu s vrcholem 5 033 nebo
5 047 m n. m. (zdroje se liší).
V první řadě jsme využili restaurací
a ochutnali místní výbornou kuchyni. Po
krátkém zotavení, doplnění zásob a nabrání
čerstvých sil, jsme pokračovali směrem
k vrcholu. Cesta nás vedla postupně
nejdříve kolem kostela Tsminda Sameba,
nacházejícím se nad městem, a posléze
pokračovala přes několik sedel až k ledovci.
Po překonání ledovce se objevila bývalá
budova meteostanice, jež dnes slouží jako
základní tábor pro výstupy na vrchol. Naše
čtyřčlenná skupina ale pokračovala až do
rozšířeného základního tábora, kde
postavila stany ve výšce přibližně 3 900 m
n. m. a strávila den aklimatizací.

ST RÁŽ OVÁK NA V RCHOL U KAZ BEKU

Zdravotní důvody nás však na vrchol pustili
jen dva, ale i tak jsme za necelých 6 hodin
výstup zvládli a poté už nám nezbývalo nic
jiného, než se těšit na šťastný návrat domů.

OCENĚNÍ ZA ZÁSL UHY
O ČESKOU MYSLIV OST
PŘEVZAL TAKÉ ING. JAN
PAVLÁSEK Z NĚMČIC

VÍTEŇŠTÍ HASIČI PŘIPOMNĚLI
PŘIPOMNĚLI 110 LET SVÉHO TRVÁNÍ
Víteňský hasičský sbor
byl založen v roce 1905.
Na letošní rok tedy
připadlo kulaté výročí
založení tohoto úspěšného
spolku. Víteňští připravili
pro své příznivce příjemnou oslavu, která se
uskutečnila v sobotu
1. srpna 2015.

NOV Ě SESTAV ENÉ
DRUŽ STVO
VÍTEŇSKÝCH Ž EN

HASIČI Z NĚMČIC SE PŘEDSTAVILI V NÁDHERNÝCH
REPLIKÁCH HIST ORICKÝCH UNIFOREM

Odpolední hasičské soutěže
se zúčastnily sbory nejen
z našeho okrsku, ale i ze
širšího okolí. Příjemnou
náladu
podpořila
také
následná taneční zábava na
místním parketu u nové
hasičské zbrojnice.

SVA TEBNÍ B OOM
VILÉM GLOS

Statistiky v poslední době jasně říkají, že svateb
ubývá. Stále více párů nemá potřebu svůj
svazek stvrdit před Bohem či státem. Pesimisté
dokonce tvrdí, že zanedlouho budeme znát
slova nevěsta a ženich jen z románů. Strážováci
se však rozhodli letos v létě statistiky změnit.
Jen za poslední tři měsíce jsme v řadách našich
spoluobčanů napočítali osm svatebních obřadů.

VENDULA A ONDŘEJ KLÍMOVI

Žádní snoubenci se bohužel nerozhodli
uzavřít svůj sňatek na našem úřadě, to
však nic nemění na skutečnosti, že
svatby to byly velkolepé a bude se na ně
dlouho vzpomínat. Se svolením
svatebních párů zde zveřejňujeme jejich
fotografie a přejeme vše nejlepší na
společné cestě životem.

MONIKA A MAT EJ SZ ENDIOVI

ŠT ĚPÁNKA A RADOMÍR MIKOVI

ZDEŇKA A JAN DUDOVI

HANA A MIROSL AV KUZ NÍKOVI

DENISA A BOHUMIL GARGULÁKOVI

DENISA A BOHUMIL
GARGULÁKOVI

DANIELA A KAREL KAL IST OVI

MARKÉTA A MICHAL CHAL UŠOVI

