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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY OBCE
letošní bílou zimu, která se nám připomněla vydatnou sněhovou nadílkou, chvíle,
jaro je za dveřmi a svěží vzduch dává na- které jsme mohli se svými nejbližšími proději na návrat k normálnímu životu. Pev- žívat jinak než v letech minulých.
ně věřím, že se nám za pár týdnů podaří
překonat také koronavirovou krizi, ve které Věřím, že vše špatné brzy pomine a již brzy
jsme se ocitli téměř před rokem a dotkla se se zase budeme moci setkávat a účastnit se
určitým způsobem každého z nás. Vím, že různorodých aktivit v rodinách, s přátepro mnohé nebylo a není toto období jedno- li, se známými, při sportu nebo společenských a kulturních akcích.
duché.
Vážení a milí spoluobčané,

Věřím, že brzy zapomeneme na věci špatné, které nám tato doba svými omezeními nebo nemocí přinesla a zůstanou nám
v paměti jen chvíle pěkné, vzpomínky na
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Elen Malchárková
starostka obce Strahovice

OBECNÍ
INFORMACE

KOLIK OBYVATEL
ŽIJE VE STRAHOVICÍCH?

Konečný stav obyvatel k 31. 12. 2020 je 897
osob.

Někteří z nás se možná ptají, kolik obyvatel vlastně bydlí v naší obci. Ve spolupráci Stav obyvatel na začátku a na konci minus obecním úřadem jsme připravili malou lého roku se vzácně shoduje. Doufejme, že
statistiku:
na konci tohoto roku se počet obyvatel nesníží, ba naopak se zvýší.
počet obyvatel k 1. 1. 2020		
897
narození v 2020			
+15
zemřelí v 2020			
-9
Edita Hluchníková
přistěhováni			
+15
obecní úřad
odstěhováni			
-21

JAK BUDEME DNES TŘÍDIT,
TAK BUDEME ZÍTRA PLATIT
Takto jednoduše se dá interpretovat požadavek na likvidaci odpadu, který vyprodukují jednotlivé obce, potažmo občané.
Se schválením nového zákona o odpadech
č. 541/2020 Sb., který platí od 1. 1. 2021,
dochází ke změně zpoplatnění odpadů
na skládkách a tím také poplatků směrem k obcím a občanům. Zjednodušeně
řečeno, čím méně směsného komunálního
odpadu, který nelze dál druhotně zpracovat (v podstatě směsný komunální odpad
v popelnicích), tím nižší poplatek za odpad
jednotlivého občana. Celý systém poplatků
za uložení směsného komunálního odpadu
je řešen tak, že pro počet obyvatel obce je
vypočten limit na rok uskladněného směsného komunálního odpadu (počet obyvatel
x nastavený limit na jednoho občana) a při
dodržení nebo podkročení tohoto limitu je
poplatek v nižší sazbě, což odpovídá sazbě za rok 2020. Při překročení vypočteného

limitu je poplatek ve vyšší sazbě o 60 %.
Navíc každoročně bude limit pro uložení
směsného komunálního odpadu za obec
resp. občana snižován a tak dojde při nedodržení nastaveného limitu k navýšení poplatku. Je proto na nás, abychom vyprodukované odpady začali řádně třídit a směsného komunálního odpadu v popelnicích
bylo minimum. Náklady na odvoz popelnic a likvidaci odpadů z popelnic byly
v roce 2020 celkem 577 922,- Kč. Při počtu
cca 900 obyvatel to představuje 642,- Kč/
občana. Limit pro letošní rok je nastaven na
hodnotu 200 kg / občan / rok, tj. 179 800 kg
při počtu 899 občanů k 1. 1. 2021.
Smyslem nového zákona o odpadovém
hospodářství a následných vyhlášek a nařízení je minimalizace směsného komunálního odpadu ve prospěch maximalizace
odděleného sběru recyklovatelných složek
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komunálního odpadu. Jen v názvech si
připomeňme recyklovatelné složky odpadů, které se v naší obci separují: plasty,
kartony, sklo, plechovky, oleje, textil (dále
použitelný) a od března letošního roku rovněž papír. Na bioodpad využíváme domácí
kompostéry a pro zelený odpad (tráva, rostliny a větvičky stromů do max průměru 1
cm) je možno využít dvou kontejnerů na
prostranství u golfového hřiště a na hřbitově. Další vybrané komodity je možno řešit
přes svoz velkoobjemového odpadu, který v letošním roce proběhl v sobotu 27. 3.
2021 v dopoledních hodinách. Nově nebyl
řešen pomocí tzv. KUKA vozů, ale pouze
velkoobjemovými kontejnery pro určený

odpad - elektrospotřebiče a elektronika, nebezpečný odpad (autobaterie, barvy, apod.),
pneumatiky osobních aut a drobných prostředků. Průměrná částka za svoz a likvidaci velkoobjemového odpadu v uplynulých letech činila okolo 70 000,- Kč.
Poznámka: Pro upřesnění jednotlivých odpadů v komoditách přikládáme na str. 7 názorný letáček.

Karel Malchárek
člen Rady obce Strahovice

JAKÉ TYPY ODPADU JSOU
ZAJIŠŤOVÁNY VELKOOBJEMOVÝMI
KONTEJNERY?

- Staré koberce
- Starou elektroniku (lednice, počítače)
- Baterie
- Chemikálie
- Matrace

- Autosklo
- Bakelit
- Dřevo a dřevotříska
- Linoleum

CO PATŘÍ A NEPATŘÍ DO KONTEJNERU NA BIOODPAD
Jarní sezóna je v plném proudu, začínají
práce na zahradě, stříhání stromků, hrabání trávy, příprava půdy pro zasetí sazenic….

- zbytky rostlin
- zemina z květináčů
- plevel, drny se zeminou
- větvičky
- papírové pokládky na vejce
Připomeňme si, co do kontejneru na biood- - piliny, hobliny, kůra
pad patří / nepatří.
- seno, sláma
Do kontejneru na bioodpad patří:
- tráva, listí, ovoce
- zbytky ovoce a zeleniny
- kávová sedlina
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Do kontejneru na bioodpad rozhodně NEpatří:
- plastové sáčky, sklo, kamení
- obalové materiály

- kosti, maso, kůže, tuky, oleje, mastnoty
- mléčné výrobky
- zbytky z kuchyní
- podestýlky od domácích zvířat
- zvířecí exkrementy
- peří, chlupy, vlasy
- uhynulá zvířata
- kontaminované piliny, hobliny, kůra
- nebezpečné odpady
- biologicky obtížně rozložitelné materiály
Toto jsou obecně známé informace. Proč
si tedy na Vánoce vyrobíme nádhernou
ikebanu a pak vyhodíme větvičky včetně
florexu do kontejneru? Je problém vysypat bioodpad z plastového pytle, který má
sloužit na přepravu, ale raději ho tam hodím, protože je to rychlejší? Proč tam házíme sklo, plechovky, silné větve?

situace s odpady u golfového hřiště nutné,
aby někdo denně kontroloval, co tam házíme?

Opět narážíme na to, že toto se děje díky
lhostejnosti, lenivosti, nezájmu o přírodu.
Zkusme tento rok do kontejneru na bioodpad opravdu dávat to, co tam patří. Neděláme to jen pro sebe, ale také pro budoucí
Jeden kontejner na bioodpad je umístěný generace.
na místním hřbitovu. Podle slov manželů
Pekárkových, kteří se o pořádek na hřbito- Třídit odpad má smysl!
vě starají, se zcela zřídka stane, že v kontejneru najdou něco, co tam nepatří. Je to
Martina Panocová
proto, že manželé Pekárkovi každý den obredakční rada, zastupitelka
sah kontejneru kontrolují? Je pro zlepšení

VYUŽITÍ SBĚRNÉHO KONTEJNERU
NA ODĚVY, OBUV A TEXTIL
V naší obci je umístěn sběrný kontejner firmy TextilEco, a.s., která sbírá a třídí oděvy,
textil a obuv. Díky sběrným kontejnerům
takto firma pomáhá podporovat lokální
neziskové organizace.
Co se děje s oblečením?
Oděvy, obuv a textil se sváží do Boskovic, kde se roztřídí do tří základních skupin. Jedná se o velmi pracný proces třídění a zaměstnává mnoho lidí. Velká část
oblečení získá druhou šanci v průmyslu

a v prodejnách pro lidi, kteří se nemohou
dovolit oblečení nové anebo nakupují společensky odpovědnou módu. Nejvíce poškozené textilie se posílají do průmyslu
a stavebnictví. Část oděvů je odeslána i do
Afriky, firma dodává materiál pro chráněné dílny.
Já se ptám - jaké využití mohou mít věci,
které nejsou vloženy přímo do sběrného
kontejneru, ale leží vedle? V případě, že je
kontejner plný, proč někteří nechají pytle
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s odloženými oděvy ležet mimo kontejner,
kde jsou vystaveny přírodním vlivům, svítí
na ně slunce, sněží, prší….? Je problém odnést tyto pytle zpět domů a za týden, dva
poté, co firma věci z kontejneru odveze, je
tam vhodit? Obecní rozhlas několikrát vyzýval občany, aby tyto pytle nenechávali
ležet mimo kontejner. Bohužel se situace
s odloženými věcmi opakuje.
Pokud chceme pomáhat prostřednictvím
nepotřebných oděvů, bot a textilu, dodržujme pravidla pro jejich sběr. Jinak může být
naše pomoc zbytečná.
Znovuvyužitím oděvů šetříme životní prostředí i planetu!
Martina Panocová
redakční rada, zastupitelka

VYTŘÍDĚNÉ MNOŽSTVÍ ODPADŮ
V
OBCI STRAHOVICE
odpad/roky
2015
2016
2017
2018
2019
Obec Strahovice, čp.190, 747 24 Strahovice
Obec Strahovice, čp.190, 747 24 Strahovice

Vytříděné množství odpadů v obci Strahovice
Vytříděné množství odpadů v obci Strahovice

odpad/roky

plast
plast
sklo - směsné
sklo
papír- směsné
papír
nápojový
kartón
nápojový
Oděvy kartón
Oděvy
Biologicky rozl.odpad
Biologicky
rozl.odpad
Směsný kom.
odpad
Směsný kom. odpad

2015

tuny
tuny

17,905
17,905
11,075
11,075
3,339
3,339
0,095
0,095
2,388
2,388
0
0
228,13
228,13

2016

tuny
tuny

20,548
20,548
17,779
17,779
3,265
3,265
0,6159
0,6159
2,751
2,751
128,43
128,43
196,034
196,034

2017

tuny
tuny

31,38
31,38
19
19
5,31
5,31
2,42
2,42
2,904
2,904
119,34
119,34
209,2
209,2

2018

tuny
tuny

32,442
32,442
18,641
18,641
4,95
4,95
2,3
2,3
2,691
2,691
127,67
127,67
198,14
198,14

2019

tuny
tuny

31,781
31,781
17,8
17,8
8,11
8,11
1,6
1,6
3,873
3,873
63,38
63,38
194,328
194,328

2020
2020

tuny
tuny

22,198
22,198
19,453
19,453
4,98
4,98
1,9
1,9
2,684
2,684
88,735
88,735
191,33
191,33

Za vytříděný odpad (plast, sklo, papír, nápojový kartón a kov) poskytuje společnost EKO-KOM odměnu za zajištní zpětného odběru a

Za
vytříděný
odpad
sklo,
papír,
nápojový
kartón
aodměna
kov)odměnu
společnost
EKOZa vytříděný
odpad
(plast,
sklo,(plast,
papír,
nápojový
a kov)
poskytuje
společnost
EKO-KOM
za zajištní
zpětného
odběru
a
využití
odpadů
z obalů.
Odměna
se skládá
z vícekartón
částí,
ale
největší
podíl cca
75% tvoří
zaposkytuje
sběr plastů.
Odměnu
lze využít
pouze
využití
odpadů
Odměna
se skládá
z více částí, ale
největší podíl
cca 75% tvoří
odměna zaz sběr
plastů.Odměna
Odměnu lze využít
pouze
na
zjištění
sběruz obalů.
těchtoza
komodit.
-KOM
odměnu
zajištní
zpětného
odběru
a využití
odpadů
obalů.
se skládá
na zjištění sběru těchto komodit.
z více částí, ale největší podíl cca 75% tvoří odměna za sběr plastů. Odměnu lze využít
pouze na zjištění sběru těchto komodit.
Výše odměny od společnosti EKO-KOM
Výše
odměny
od společnosti
Výše odměny
od společnosti
EKO-KOM EKO-KOM
odměna v Kč
odměna v Kč

2015
2015
154 496,154 496,-

2016
2016
165 264,165 264,-

2017
2017
184 018,184 018,-

2018
2018
250 523,250 523,-

2019
2020
2019 177 820,2020
215 671,215 671,- 177 820,-

Celkové náklady
na zajištění
odpadového
hospodářství v naší
obci v roce 2020
výši Kčv890.314,-.
Celkové
náklady
na zajištění
odpadového
hospodářství
v byly
našíveobci
roce 2020 byly ve
Celkové náklady na zajištění odpadového hospodářství v naší obci v roce 2020 byly ve výši Kč 890.314,-.
výši Kč 890 314,-.
Edita Hluchníková
obecní úřad
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TÉMA K ZAMYŠLENÍ
Letošní zimě dávno odzvonilo, roztál všechen sníh a jaro již ohlásilo svůj příchod.
Krásné jarní počasí dnešních dnů přímo
vybízí k venkovním procházkám, které
jsou bohužel kvůli vládním opatřením
a zákazům možné jenom na území naší
obce. Při svých toulkách často sledujeme
okolní prostředí a upozorňujeme, jak už
to tak bývá, hlavně na věci, které se nám
nelíbí a s čím by „obec měla začít něco dělat“. Samozřejmě každé takové upozornění
je vítané. Nikdo nemůže být všude. Přesto
je spousta věcí, které můžeme vyřešit svým
přičiněním i my sami. Jedním z nešvarů,
se kterým se spousta z nás setkala, je stále
se množící výskyt psích exkrementů nejen
v okolí našich domů, ale také na ostatních
veřejných prostranstvích, obecních komunikacích a dokonce na dětském hřišti. Jistě,
můžeme si říkat, že s tímto problémem bojuje většina měst a obcí v naší zemi, ale my
žijeme ve Strahovicích a podobné problémy
za nás nikdo jiný nevyřeší. S tím si musíme
poradit sami. Při venčení psích miláčků by
měli být jejich majitelé ohleduplní k ostatním spoluobčanům a psí exkrementy uklízet, protože každý majitel je zodpovědný
za svého psa. Úklid hromádky po psovi na
veřejném prostranství by pro ně měl být
stejnou samozřejmostí, jako když ji uklízí
doma na své zahradě. Pro každého z nás je
velmi nepříjemné, když si z vycházky přinese na botách domů „psí pozdrav“, protože si nedával dostatečný pozor, kde šlapal.
Všechny pejskaře ale určitě nemůžeme házet do jednoho pytle. Někteří jsou zodpovědní a po svých psích kamarádech poctivě
uklízí. Přesto se ale najdou takoví, kterým
je to úplně jedno a je jim lhostejné, co jejich
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miláčci způsobují, a že to obtěžuje ostatní
spoluobčany naší obce. Je otázkou, proč se
tak chovají a jak při venčení psů přemýšlí. Když mě nikdo nevidí, tak to uklízet nemusím…? Však to někdo uklidí za mě… Obec to
vyřeší, však mám zaplacený poplatek za psa…
Neodklizené psí exkrementy
jsou navíc
zátěží pro
naše životní
prostředí,
jsou zdrojem různých
bakterií
a parazitů,
které
můžou časem kontaminovat vodní a půdní
zdroje. Tento článek nejspíš sám o sobě problém s „hromádkami“ nevyřeší, určitě ale
může posloužit alespoň k malému zamyšlení. Je to běh na dlouhou trať a je na každém
z nás, jak k tomuto tématu přistoupí. Máme
spoustu možností udělat pro naši obec něco
užitečného vlastním přičiněním. Začít můžeme třeba tím, že budeme poctivě uklízet
psí hromádky, nebudeme odhazovat cigaretové špačky, kde se nám zlíbí, a nebudeme se zbavovat PET láhví do našeho potoka. Uděláme tím velký krok k tomu, že naše
obec bude čistější, pěknější a nebudeme se
za ni stydět!!!

Daniel Beneš
redakční rada, člen Rady obce Strahovice

SČÍTÁNÍ LIDU,
DOMŮ A BYTŮ

listinných formulářů budou pravděpodobně probíhat ve složité epidemické situaci.
Činnost sčítacích komisařů i kontaktních
míst bude v součinnosti ČSÚ a České pošty upravena tak, aby došlo k výraznému
omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími
Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. komisaři a obyvatelstvem za dodržení ak2021. V první fázi má každý možnost sečíst tuálních hygienických opatření.
se online prostřednictvím elektronického
formuláře na webu www.scitani.cz nebo Za realizaci Sčítání 2021 odpovídá Český
v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, statistický úřad. Úkoly obcí vyplývají z §
má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 14 zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu,
2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací for- domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona
mulář. Jeho distribuci mají na starosti sčíta- č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
cí komisaři a síť kontaktních míst. Tuto část
Sčítání 2021 zajišťují z velké části naši partElen Malchárková
neři z České pošty, s. p. Distribuce a sběr
starostka obce Strahovice
Již od roku 1869 probíhá na našem území
každých deset let sčítání lidu. V roce 2021
nastane další opakování této významné
události.

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY,
CESTA K LESU A JINÉ
Není snad jedince, který by si nevšiml neutěšeného stavu účelové komunikace k lesu,
která je ve vlastnictví obce Strahovice. Tato
komunikace je dlouhodobě znehodnocována erozními splachy zemědělské půdy
z okolních pozemků. Komunikace byla
v minulosti zpevněna povrchem z recyklátu, na realizaci zpevnění byly získány opakovaně podvakrát dotace. Přes veškerou
snahu udržet komunikaci v provozuschopném stavu, přes veškerá jednání po mnoho
let, komunikace není v některých úsecích

téměř užívaní schopna. Na tuto neutěšenou
skutečnost obec dlouhodobě poukazuje
a snaží se jednat s uživateli okolních pozemků o sjednání nápravy. Bohužel, zatím
bezvýsledně.
Jednou z cest, jak dosáhnout zlepšení tohoto stavu, bylo zpracování Komplexních
pozemkových úprav, jejíchž součástí je
návrh souboru opatření, tzv. Plán společných zařízení, mezi které patří například
zatravnění pásů podél komunikací a podél
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v našem katastru
a neustálému monitorování
situace
a hlášení případných
nežádoucích jevů na
Pozemkový úřad ČR,
Státní zemědělský intervenční fond a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy.
A také vlastníkům
přilehlých nemovitostí a společnostem,
které na těchto pozemcích hospodaří.

souvislé zástavby v šířce cca 20 – 30 m, realizace podélných rygolů, propustků pod
účelovými a polními komunikacemi, apod.
Po provedení těchto opatření by mělo dojít
k následné obnově povrchu komunikace
(cyklostezky). Veškeré tyto úpravy bude
financovat stát prostřednictvím Pozemkového úřadu ČR.
Pořízení Komplexních pozemkových úprav
bylo rovněž v kompetenci Pozemkového
úřadu ČR. Do katastru nemovitostí byly zapsány 12. 2. 2021.
Záležitosti týkající se opakovaných splachů
půdy byly průběžně po jejich vzniku hlášeny společnostem, které na okolních pozemcích hospodaří, které jsou povinné nánosy
bahna odklidit, Pozemkovému úřadu Opava a byly také několikrát zaregistrovány
v databázi monitoringu eroze zemědělské
půdy.
Je nám líto, že k této situaci opakovaně
dochází, ale není v možnostech obce Strahovice této situaci zabránit, pouze způsobem, který jsme již iniciovali, tj. zpracováním komplexních pozemkových úprav
10

Věříme, že dojde
k pochopení vážnosti situace ze strany
vlastníků přilehlých nemovitostí a hospodařících společností a k realizaci konkrétních opatření, které do budoucna budou
tento nežádoucí stav eliminovat.

Elen Malchárková
starostka obce Strahovice

ZHORŠUJÍCÍ SE STAV CYKLOSTEZKY
DO KOBEŘIC
Při vycházkách po okolí mnozí z nás zaregistrovali zhoršující se stav cyklostezky ze
Strahovic do Kobeřic. Především cyklisté
projíždějící se svými dětmi by měli dbát
zvýšené opatrnosti při jízdě po této komunikaci, zejména v úseku mezi Strahovickým dvorem a odbočkou na Padělky.

řidiči kvůli nepatrnému zkrácení cesty toto
dopravní omezení nerespektují a svou neohleduplností nejen ničí tuto místní komunikaci, ale ohrožují cyklisty a chodce, pro
které je tato cyklostezka určena.

V důsledku stále častějšího projíždění neukázněných řidičů a těžké zemědělské
techniky došlo v tomto úseku na několika
místech k utržení a sesuvu krajnice. V těchto dnech zde byly nainstalovány nové dopravní značky upozorňující na havarijní
stav vozovky. Další možná bezpečnostní
opatření jsou projednávána s Odborem dopravy Městského úřadu v Kravařích.
Je třeba si uvědomit, že tato komunikace je
vedena jako cyklostezka se zákazem průjezdu motorových vozidel. Bohužel mnozí

Daniel Beneš
redakční rada, člen Rady obce Strahovice

11

VÍTÁME VÁS V OBECNÍM DOMĚ
VE STRAHOVICÍCH
má kapacitu cca 140 míst. V přísálí, se sociálním zařízením a šatnou, se nachází
bar, ve kterém můžeme ochutnat výbornou kávu, alkoholické a nealkoholické nápoje, čepovaná piva, víno z Jižní Moravy
a různé pochutiny. Z přísálí je možno vyjít
na přilehlou terasu, která při pěkném počasí slouží jako odpočinková zóna s poPo provedené rekonstrukci objektu by mohl
být zahájen provoz celého zařízení, avšak
koronavirová situace to stále neumožňuje. Věříme, že nepříznivá situace se brzy
zlepší a budeme moci připravené prostory
a služby plně využívat. Pojďme si alespoň
stručným popisem a několika fotografiemi
obecní dům přiblížit.

sezením, případně jako kuřácký koutek,
a při rodinných oslavách je možno přisáli
využít pro umístění rautových stolů. Restaurace s kapacitou 25 míst se nachází
napravo od hlavního vstupu do obecního

Objekt o výměře cca 56 x 20 m je připraven poskytnout především gastronomické
služby včetně možnosti ubytování, dále
prostory pro společenské a kulturní akce.
Opravený sál s obnovou původních oken
i na jeho severní straně, spolu s balkónem,
12

domu a nepředpokládáme její využití pro
uzavřené společnosti. Z baru v restauraci
bude rovněž obsluhována vinárna a letní
zahrádka. Stylová vinárna s kapacitou 30
míst je přístupná po schodech z restaurace a navazuje na letní zahrádku s předpokládanou kapacitou 30 míst. Z vinárny je
rovněž přístup do sociálních zařízení pro
restauraci, vinárnu a zahrádku. V prostorách za restaurací je vybudována moderní
kuchyně se sklady potravin. Součástí těchto prostor je rovněž denní místnost se sociálním zařízením pro personál. Chladící
box je přístupný zevnitř i z venkovní terasy
a slouží pro naskladnění potravin a chlazeV současné době, která bohužel trvá již
ní piva.
bezmála celý kalendářní rok, jsme byli
donuceni zrušit, případně přeložit všechny společenské, kulturní a také objednané
soukromé akce, a to na dobu „neurčitou“,
zkrátka do doby, kdy nám celosvětová koronavirová krize zase umožní žít a fungovat normálním způsobem života, na který
jsme byli zvyklí. Moc bychom si přáli, aby
ta „normální“ situace a způsob života nastaly co nejdříve.

Schodištěm situovaným proti hlavnímu
vchodu do budovy se dostaneme do prvního nadzemního podlaží, kde kromě
technických místností, sociálního zařízení, místní knihovny, skladu a klubovny je
oddělený ubytovací prostor, ve kterém jsou
k dispozici tři třílůžkové pokoje, každý
s vlastním sociálním zařízením.

V současné době nám nastalá situace umožňuje provozovat pouze výdejové okénko,
které je během celého týdne otevřeno ve
vymezených časech.
Výdejové okénko je otevřeno:
pondělí – čtvrtek
17 – 19 hod
(pouze nápoje a pochutiny)
pátek - sobota 		
16 – 20 hod
(nabídka dle jídelního lístku)
neděle			
11 – 13 hod
(nabídka dle jídelního lístku)
Aktuální nabídka a časy otevření okénka
jsou zveřejněny na webových stránkách
obecního domu www.od-strahovice.cz.
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Budeme rádi, když přijmete pozvání
a ochutnáte naši skvělou kuchyni nebo využijete nabídku našeho sortimentu nápojového lístku.
Děkujeme za vaši podporu, moc si toho vážíme.
Karel Malchárek
člen Rady obce Strahovice

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA PROBĚHLA
Tříkrálová sbírka pokračuje, je možné zaI V NAŠÍ OBCI

sílat své příspěvky na účet Charity. DetaiStejně jako většina akcí v tomto období ly týkající se online koledování naleznete
i Tříkrálová sbírka byla ovlivněna vlád- v příspěvku Charity.
ními opatřeními souvisejícími s šířením
koronaviru covid-19. Koledníci letos neob- Děkujeme všem, kteří v této době myslí na
cházeli jednotlivé domy, tak jak jsme tomu druhé.
byli zvyklí v minulých letech. Přesto sbírka
Martina Panocová
proběhla. Pokladničky Charity, do kterých
redakční rada, zastupitelka
bylo možné přispívat, byly umístěny na
obecním úřadě, poště a v kostele sv. Augustina. Do těchto pokladniček se v naší obci
vybralo 30 803 Kč.
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST STRAHOVICE

DUCHOVNÍ ŽIVOT
V „KARANTÉNĚ“?
Možná, že si někteří z vás říkají: Co dnes
vlastně můžu? K někomu na kafe nemůžu. Do kostela nemůžu (aspoň ne tak, jako
dřív). Z katastru obce nemůžu. Dýchat pořádně nemůžu. Co tedy můžu? Jak vést duchovní život mezi čtyřmi zdmi?

chci dosáhnout. Mít také potravu pro duši.
Duše potřebuje kontakt s druhým, s jiným,
než jsem já. Sestry tuto rovinu naplňovaly
s Bohem, který je vždy jiný, než si ho představujeme. Zároveň měly také jedna druhou, i když jistě také vnímaly vzájemně své
nedostatky. Měly vše nastaveno tak, aby
Kdysi jsem byl na duchovních cvičeních duše nestrádala, ale naopak se obohacovau sester klarisek-kapucínek ve Šternberku. la, i když měly minimální kontakt s okolJe to kontemplativní klášter, takže sestry ním světem.
jednou, jak vstoupí do kláštera s věčnými
sliby, tak už z něho nevyjdou. Přesto, že Co může dělat dnes člověk, který se nedotam byly zavřené a nevycházely ven, když stane do kostela? Těch možností je dnes
jsem s nimi mluvil (většinou po telefonu, mnohem, mnohem více než kdy dříve. Dnes
když jsem něco potřeboval), překvapilo mě, má věřící člověk k dispozici tolik možností,
jaká vlna pozitivity mě zaplavila. Já sám jak se vzdělávat ve víře, dostávat duchovní
jsem měl také duchovní program sám pro podněty a modlit se nebo se účastnit alessebe pevně stanoven. Celé dny jsem byl, až poň modlitbou mše svaté přes televizi nebo
na společnou ranní mši svatou sám s Bo- rádio. I když touto formou nemůže přijímat
hem. Sestry jsem viděl maximálně na mši svátosti, přesto se může modlit společně
sv. jen přes mříž. Společně se sestrami jsme s druhými, podobně jak jsem se tenkrát
se modlili denní modlitbu církve společně. modlil já se sestrami v klášteře, aniž bych
Společně, to znamenalo, že si v soukromé je viděl. Existuje spousta různých aplikakapli zapnuly mikrofony, abych je v kos- ci do telefonu, knih a webových stránek.
tele z reproduktorů slyšel a mohl se k nim Nabízím tady jakýsi stručný výběr toho,
připojit. Tedy jsem je neviděl, jen slyšel. Ne- co může být podnětné pro duchovní život
vím, proč se mi vybavila tato vzpomínka. doma.
Je pravdou, že na to dost vzpomínám, jako
na vzácný a přínosný čas.
Písmo svaté:
Co ty sestry i uprostřed zdí naplňovalo
takovou pozitivitou? (Tenkrát, ještě nebyl Covid-19). I mně tam v klášteře nebylo
špatně. Asi je dobré mít nějaký pevně stanovený program dne, nějaký řád a neustále
také k něčemu směřovat. Mít svůj cíl, čeho
16

Evangelium na každý den
Knížka kapesního formátu je každodenním průvodcem pro ty, kdo touží
číst a rozjímat evangelium
v rytmu liturgie církve.

Misál na neděle a významné dny liturgického roku
Menší, praktické provedení misálu, které vypouští
všední dny a omezuje se na
neděle a význačné dny liturgického roku.
Izidoor
Aplikace, která má jméno po patronovi internetu sv. Isidorovi ze Sevilly, slouží pro duchovní
růst i modlitbu. Najdete
v ní modlitby, nedělní
evangelium, krátké zamyšlení, příběh na
týden, knihu na měsíc, písničku s textem
a další.

aplikací pro Android a iPhone a s webovou stránkou. Cílem projektu je pomáhat
mladým lidem nalézat odpovědi na jejich
otázky o víře.
Web deti.vira.cz

Na tomto webu naleznete nejrůznější omalovánky, rébusy, kalendáře a různé tvořivé
nápady. Dále pak i Bibli pro děti a obrázkové příběhy s omalovánkami ke každé liturgické roční době.
Aplikace Bible pro děti

Děti objevují
známé příběhy z Bible prostředn ict vím
K poslechu:
interaktivních
dobrodružAudioknihy na webových stránkách raství a krásných animací. Aplikace Bible pro
dia Proglas:
ht t ps://w w w.proglas.cz/prog ra m/au- děti je zábavné zážitkové učení, které si děti
získá, aby se k němu neustále vracely. Vede
dioarchiv/audioarchiv-cteni/
k celoživotní lásce k Božímu slovu.

Pro děti:

Vlčí doupě
Na každou neděli připravuje
P. Roman Vlk
krátká a zábavná kázání (nejen) pro děti.
( ht t ps://w w w.yout ub e.com/c h a n nel/
UChPJqYWudpW9r3aqyeK_RdQ)
Tweetuj s Bohem
Interaktivní projekt
pro mladou generaci,
který již běží v několika jazycích. Tištěná
kniha je propojena se
zdarma dostupnou

Ovečky
Hravý katechetický pořad na
TV Noe pro děti
1. stupně ZŠ.
To je jen malý výběr z mnoha možností.
To nemluvím o TV Noe nebo slovenské
TV Lux, rozličných modlitebních knihách
a aplikacích, možnosti sledovat různé duchovní obnovy apod. Kdo tedy chce, cestu
si najde.
Přeji všem požehnaný čas a vše dobré!

P. Vlastimil Krajčovič
farář
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NOVÉ DVEŘE VE FARNÍM KOSTELE
SV. AUGUSTINA

Na kostele sv. Augustina ve Strahovicích
byly hlavní i dvoje boční venkovní dveře
už v nevyhovujícím stavu. Čas i povětrnostní vlivy se na nich nesmazatelně podepsaly, a tak bylo třeba na takovou situaci
reagovat. Díky pomoci obětavých farníků
se podařilo nejen vybrat vhodnou firmu,
ale také zajistit dotaci s dobrými podmínkami. Nakonec jsme vybrali rodinou firmu
TESKO Kolovrat s.r.o., která sídlí v Lesních
Albrechticích u Březové a která se specializuje na výrobu oken a dveří. Jelikož jsme
na podzim vstoupili do nouzového stavu
kvůli covidové pandemii, zpožďovaly se
dodávky materiálu, a tím také výroba dveří. Nicméně i přes ztížené podmínky se
18

nám je nakonec podařilo ještě v minulém
roce 2020 nainstalovat. Stalo se tak v týdnu
od 14. 12. do 18. 12. 2020. Dostali jsem pak
nové dveře téměř doslova „pod stromeček“.
Dotace z Moravskoslezského kraje kryla
výlohy přibližně ze 70 %. Asi 30 % zaplatila Římskokatolická farnost Strahovice ze
svých zdrojů, tedy z peněz našetřených
z pravidelných nedělních sbírek a z darů
farníků. Materiálem, ze kterého byly dveře vyrobeny, je napojovaný smrk, který by
měl spolehlivě odolávat změnám teplot.
Celé dílo vyšlo na 250 860 Kč.
Jsem moc rád,
že se to podařilo a věřím,
že nové dveře
budou dlouho
sloužit a otvírat
farníkům přístup
ke svátostem
a k Pánu Ježíši. Mým přáním je, aby se
často otvíraly pro ty, kteří budou za nimi
nacházet povzbuzení a posilu pro svůj každodenní život.
Chci moc poděkovat všem, kteří se o nové
dveře nemalým dílem zasloužili, těm, kteří přispěli finančně, věcně nebo pomocnou
rukou. Pán Bůh vám to odplať!

P. Vlastimil Krajčovič
farář

OBECNÍ
KNIHOVNA

BEZKONTAKTNÍ
PŮJČOVÁNÍ KNIH
Naše knihovna je z důvodu vládního nařízení stále uzavřena. Provádíme alespoň
bezkontaktní půjčování knih po předchozí domluvě. Knihy si můžete vybrat
v on-line katalogu, který najdete na internetových stránkách Obce Strahovice.
A pak se už stačí jen ozvat buď telefonicky na čísle: 553 650 550 ( v provozní době
pošty Partner Strahovice) nebo na e-mail:
knihovnastrahovice@seznam.cz
V lednu se opět uzavřela statistika za minulý rok. Podle uvedené tabulky můžete
vidět, že i v době „COVIDU“ se u nás čte.
Díky všem čtenářům a jen tak dál !!!
Michaela Pierníková
knihovnice
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ZŠ A MŠ
STRAHOVICE

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY A PRVNÍ TŘÍDY
Zápis do mateřské školy bude probíhat
bez přítomnosti rodičů, digitální formou,
od 2. května do 16. května 2021. Podmínkou pro přijetí dítěte je doložení lékařského
potvrzení o splnění povinnosti podrobit se
stanoveným pravidelným očkováním, proto je vhodné včas telefonicky kontaktovat
lékaře a domluvit si s ním termín návštěvy.
Zápis do 1. třídy bude také probíhat digitální formou bez přítomnosti dětí a rodičů,

MY TŘI KRÁLOVÉ
První týden v lednu jsme si ve školičce ještě
uchovali atmosféru Vánoc. Vyprávěli jsme
si, jak u každého z nás Vánoce proběhly,
které dárečky nám udělaly velkou radost
a celý týden jsme věnovali svátku Tří králů. Přečetli jsme zajímavé příběhy a vedli
dlouhé rozhovory na toto téma. Děti si vyrobily královskou korunu, zazpívaly píseň
„My tři králové“ a z molitanových kostek si
postavily městečko Betlém. Na konci týdne
jsme společně odstrojili vánoční stromeček
a rozloučili se s nejoblíbenějšími svátky
roku.

Martina Kubináková
vedoucí učitelka MŠ
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a to od 6. dubna do 16. dubna 2021.
Bližší informace k zápisům včetně formulářů jsou zveřejněny na webových stránkách
školy, www.skolastrahovice.cz.

Irena Juchelková
redakční rada, zastupitelka, ředitelka ZŠ

INDIÁNSKÝ TÝDEN
V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Na konci února se naše školka proměnila
v indiánskou vesnici. Ve třídě nám vyrostlo obrovské teepee, kde se každé ráno sešli
malí indiáni a společně jsme se pozdravili
nejen slovem, ale i indiánskou písní. Děti
se seznámily s životem indiánů, vyráběly ohně - bubnovaly, jezdily „na koni“, naučily
čelenky, tomahawky, kreslily „bledé tváře“, se nové říkanky a básně s indiánskou témaučily se házet oštěpem při lovu bizona, po- tikou.
znávaly stopy zvířat, zdolávaly různé překážky, hrály indiánské hry, tančily kolem
Renáta Dohnalová
učitelka MŠ

AŤ SI MRZNE
A JE ZIMA, ZIMNÍ
SPORTY - TY JSOU
PRIMA!
Po několika letech jsme se opět dočkali
krásné, sněhové nadílky. Děti si užily sněhu nejenom na zahradě, kde bobovaly, stavěly sněhuláky, vyšlapávaly sněhové cestičky, ale celý týden jsme si společně povídali
o zimních sportech, radovánkách. Některé
jsme s radostí napodobovali. Proto jsme
třídu proměnili v zimní stadion, kde děti
hrály hokej, krasobruslily za doprovodu
hudby. Nechybělo ani „bobování“ - jízda ze
skluzavky, koulování papírovými koulemi,
výskok na zavěšené rampouchy, ale také
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výtvarné ztvárnění lyžaře či bruslaře v zasněžené zimní krajině. Starší kluci si vyrobili papírový zimní stadion s oblíbenými
hokejisty. Mrzlo, ale nám to nevadilo. Děti
se naučily nové písně, básně, říkadla.

Renáta Dohnalová
učitelka MŠ

KRÁLOVSKÝ BÁL
V rámci pohádkového týdne jsme uspořádali ve čtvrtek 25. 2. 2021 v mateřské škole
„Královský bál“.
Sešli se na něm princové i princezny, králové i královny, rytíři, šašci, kuchaři, piráti
z krajů dalekých i blízkých. Děti si užily
báječné dopoledne plné hudby, tance a rytířských soubojů.
Nechyběla ani slavnostní promenáda všech
zúčastněných masek a královská hostina
plná dobrot. Už se těšíme na příští rok.

Renáta Dohnalová
učitelka MŠ

SDH STRAHOVICE

SPOLEČNÝ VÝCVIK
STRAHOVICKÝCH
A SUDICKÝCH HASIČŮ
Praktický výcvik hasičů pro práce ve výšce
a nad volnou hloubkou se zaměřením na
práci na stromech se uskutečnil dne 6. 3.
2021 v katastru obce Sudice.
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Hasiči si zde prakticky vyzkoušeli výstup
za pomocí stupadel do koruny stromů
a také postupné kácení stromu v místech,
kde nelze strom položit tzv. celý. Byla
také využita výšková technika AŽ-30 IFA

a technické vybavení obou jednotek.
,,Celý výcvik probíhá tak, že hasič, vybavený sedacím postrojem a prsním úvazkem,
si na nohy připevní tzv. stupadla s hroty a 2
smyčkami se spelety, které obhodí kolem
stromu, a postupným stoupáním a nadhazováním smyček stoupá do potřebné výšky.
Po skončení práce si hasič uváže ve výšce
prsou lano na tzv. vánočku (uzel, který se
rozváže ze země postupným taháním za jeden a druhý konec lana, nebo půlloďák, či
osmu) a slaní se zpět dolů.“
Výcvik hasičů ze Strahovic a Sudic bylo
možné uskutečnit hlavně díky tomu, že
cvičné stromy byly určeny k pokácení, tudíž bylo možno použít stupadla s hroty,
které jinak stromy ničí.

Petr Boček
zastupitel, velitel JSDH Strahovice

ČLENOVÉ JSDH STRAHOVICE
ABSOLVOVALI LEZECKÝ VÝCVIK
POD VEDENÍM ALEŠE CHROMÉHO
Z HRABYNĚ
JSDH Strahovice 6. února prováděla se zkušeným instruktorem Alešem Chromým
pravidelnou přípravu hasičů se specializací
pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou.
Výcvik probíhal v areálu základní školy,
a to na budově místní tělocvičny.
Zahájení výcviku spočívalo v seznámení
hasičů s prostředky, které mají ve výbavě,
s jejich funkčními prvky i s možnými záludnostmi při případném použití z výšky
na zem. Následoval nácvik sebezajištění
na střeše tělocvičny a vytvoření kotevního
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bodu za pomoci jednolanové techniky.
Dalším úkolem bylo vytvoření stanoviště
pro slanění, kde se dva členové skupiny
slanili po boku budovy a zajistili se ve visu
tak, aby jim zůstaly ruce volné pro jakoukoliv činnost.
Velice důležitým prvkem je postupná komunikace mezi členy skupiny. Výcvik komplikovala velká nepřízeň počasí, které hasiči odolali a odcvičili, co si naplánovali.

Petr Boček
zastupitel, velitel JSDH Strahovice

STŘÍPKY DĚJIN HLUČÍNSKA
Marie Terezie
Hlučínskem nazýváme oblast mezi řekou
Opavou a dnešní státní hranicí s Polskem
na úseku mezi městy Opavou a Ostravou.
Toto pojmenování se začalo užívat až po 1.
světové válce.

s větší částí Slezska) odtrženo od zemí České koruny a stalo se součástí Pruska.

Pověst praví, že pro Marii Terezii byla tato
prohra na samém počátku její vlády obrovskou ránou. Měla přijít o část říše, kterou
zdědila po svém milovaném otci Karlu VI.,
a tak se rozhodla, že se podívá do kravařZ hlediska rozlohy je téměř zanedbatelné, ského panství, aby na vlastní oči viděla,
avšak historicky představuje v dějinách o co přichází.
českých zemí specifikum – zvláštní vývojovou cestu.
Pohled na nádherný kraj, který měl připadnout sokovi Ferdinandu II., spustil lavinu
Ta se započala poté, co se Marie Terezie sta- emocí a jinak statečná císařovna tuto ztrátu
la císařovnou a usedla na vídeňský stolec. oplakala. Stalo se tak pod ořešákem v parTento počin se stal záminkou k vyvolání ku barokního zámku v Kravařích.
rakousko–pruského válečného konfliktu,
který skončil pro Habsburky neúspěšně, Dnes už tento původní ořešák černý neválku prohráli.
roste, v roce 2011 jej museli pokácet. Torzo
stromu však zůstalo.
V roce 1742 byl uzavřen vratislavský mír,
podle kterého bylo hlučínské území (spolu Na místě, kde rostl, vysadili strom nový
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jako vzpomínku na slzy mladičké císařovny, která přišla o kus krásné země a která
se údajně s tímto potupným odstoupením
Slezska nikdy nesmířila.
Zámecký park je udržovaný, roste zde na
sto druhů keřů a stromů, některé starší 200
let. Společně s barokním zámkem tvoří
krásnou lokalitu, jež stojí za návštěvu.
Aniž si to možná uvědomujeme, všichni
jsme součástí dějin a svými (byť prostými)
životy tak tvoříme historii.

torzo ořešáku černého - zámek Kravaře

Helena Nevřelová
učitelka

SPORTOVNÍ KLUB
GYMPAR

PRÁZDNINOVÉ TÁBORY GYMPAR
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KALOUS UŠATÝ
Na závěr loňského roku
a začátkem letošního roku
jsme mohli v korunách
břízy u kostela pozorovat
6 sov – kalousů ušatých. Je
to jeden z druhů sov, které
je možno v obci Strahovice a okolí v současnosti
vidět nebo slyšet.
A teď něco málo informací z odborné literatury:
Kalous ušatý je středně
velký druh sovy z čeledi
puštíkovitých, hnědého
a černého zabarvení s charakteristickým prodlouženým opeřením kolem ušních otvorů, díky kterému
získal svůj přilehlý název
– ušatý. Je to středně velký
druh sovy o velikosti až
40 cm, hmotnosti do 430 g
s rozpětím křídel 90 – 100
cm. Má skvěle vyvinutý
sluch a zrak. Svou kořist
dokáže lokalizovat i v naprosté tmě. Zrak
má uzpůsobený k vidění na větší vzdálenosti, přičemž na blízko vidí špatně. Dalšími znaky typické pro většinu sov jsou
ostré drápy na silných končetinách a ostrý
zahnutý zobák. Létá velmi tiše a v letu se
dá poznat podle silné hlavy. Jeho hlas je
slyšitelný i na větší vzdálenosti, ale ozývá
se zřídkakdy. Živí se především drobnými
hlodavci jako jsou myši, hraboši, mladí potkani a krysy. Dále to mohou být veverky,
mladí králíci, ale i ptáci do velikosti kosa
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nebo špačka. Predátorem pro kalouse ušatého jsou především větší dravci jako jsou
orli, jestřábi a sokoli, ale i větší druhy sov.
Hnízdí obvykle jednou za rok v průběhu
března až června a vyvedou 3 – 7 mláďat.
Zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/Kalous_ušatý
Karel Malchárek
člen Rady obce Strahovice

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Strahovický zpravodaj spolu s obecním
úřadem ve Strahovicích vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti a mládež do 18 let
na téma: „TAJEMSTVÍ HODINOVÉHO
DOLU“.

Materiál, ani výtvarná technika nejsou
ničím omezeny. Fotografie svých výtvorů
nám můžete posílat na mail: zpravodaj.
strahovice@seznam.cz do konce měsíce
května (31. 5. 2021).

„Bažinaté louky pod lesem, kde celý den panoval
nerušený klid, začaly po setmění svůj divoký rej
za účasti tajemných vil, o jejichž přítomnosti
svědčila spousta světýlek,...“ (úryvek z knihy:
DĚJINY STRAHOVIC; Malchárek Jan a Jan
Drozd)

Vítězné práce zveřejníme v dalším vydání
Strahovického zpravodaje. Výherci si budou moci své odměny vyzvednout v provozní době pošty Partner Strahovice.
Případné dotazy k této soutěži posílejte na
mail zpravodaj.strahovice@seznam.cz.

Jeho pověst a pohádková minulost dosud
nebyla odhalena a propadlý zámek s ti- Fantazii se meze nekladou a již se velmi těkotem hodin, vodník, skřítci a víly či jiné šíme na Vaše výtvory!
bájné bytosti čekají na Vaši fantazii.
Soutěžící budou rozděleni do kategorie
mladší do 10 let a starší do 18 let. První tři
vítězné práce v každé kategorii budou odměněny výtvarnými potřebami v hodnotě
500,- Kč, 300,- Kč a 100,- Kč.

Kristina Barancová
redakční rada

STRAHOVICE OBJEKTIVEM
NAŠICH OBČANŮ
Fotografickou soutěž musíme opět pro- Jaké jsou podmínky soutěže?
dloužit! Ale o to více se budeme těšit na
Vaše fotografie, které nám můžete posílat Formát fotografie:
Digitální fotografie s rozlišením 150 - 300 DPI, foaž do konce června.
tografie budou vytištěny na velikost 30 x 40 cm
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Iniciály fotografa:
Děkujeme všem, kteří se již do soutěže zaJméno a příjmení, datum pořízení fotogra- pojili, a budeme se těšit na Vaše další přífie (stačí rok) a případně název fotografie
spěvky.
Kristina Barancová
redakční rada

Sběrné místo:
zpravodaj.strahovice@seznam.cz
Termín uzávěrky posílaných fotografií:
30. 6. 2021
Nejlepší fotografie pak budou umístěny
v restauraci Obecního domu, kde proběhne
také vernisáž a budete si moci tyto fotografie prohlédnout.
Případné dotazy k této soutěži posílejte na
mail zpravodaj.strahovice@seznam.cz.

JUBILANTI
65 let

Duben
91 let
88 let
82 let

Ursula Krištofová
Jan Dvořák
Ursula Mrovcová
Ludmila Josefusová
Anna Osmančíková
Ludvík Prasek
Milena Krištofová
Hedvika Večerková
Josef Dombek

70 let
60 let
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Červen
81 let
70 let
60 let
50 let

Květen
87 let
81 let

60 let
50 let

Anna Riemlová
Josef Gebauer

Jindřich Šafarčík
Max Dvořák
Rostislav Drexler
Radim Zlotý

Jan Neuvald
Josef Peterek
Terezie Králová
Jan Glos
Jaroslav Boček
Tomáš Fojtík

Gratulujeme všem jubilantům.
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